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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

الدارس-  فنضع بني يديك الفقه  مقرر  كتاب    -أخي  من املستوى    الثاين  للفصل(  2اإلسالمي )مادة 
األحكام الرشعية املتعلقة بام كل ف اهلل به ب إليك  يقر    مقرر وهو  وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج،    ،األول

من   أحكام املسلم  املقرر:  هذا  ويتضمن  بالعقود،  البيوع  املعامالت،  املتعلقة  املسائل واملسائل  أبرز  مع   ،
   املعامالت.واآلداب املتعلقة ب السلوكعض ب تضمني إضافة إىل املعارصة يف ذلك،

ك يف هذا املجال، مع الـتأصيل العلمي  ياجأن يكون وفق احتعىل  صياغة هذا املقرر    حرصنا يفوقد  
الشافعي املذهب  وفق  اإلمكان  املنهجي  بأدلتها  قدر  الرشعية  باألحكام  رصينة  معرفة  عىل  لتكون  ؛ 

ك؛  ىل ربك وخالق  إك  قرب  ، وت  معامالتكاألحكام الرشعية يف    ل  ث  يف تَ   -اهلل تعاىل  بإذن-تعينك  لالتفصيلية؛  
 ونعيم اآلخرة. ، سعادة الدنياإىل    -بإذن اهلل-مما يقودك 

وموض :  أولا  وحدات  إىل  املقرر  َم  وتقسيم  س  ور  وحدة  عات،  تعل م،لكل  تتأملها من    خمرجات  أن    ، أجل 
 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.   وتسعى لتحقيقها

تقريب  ثانياا  وتبسيطها:  ب  املسائل  واألمثلة،  األدلة  متنوعةمع  الكتاب،    وطريقة  ،وسائل  ملطالعة  تشوقك 
 ، وتتمكن من تطبيقها.  عىل استيعاهبا  -بإذن اهلل تعاىل-وتعينك 

هلا؛ من خالل   علومة، واستنباطاا عن امل  وبحثاا   وكتابةا   وتطبيقاا   : احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلاما ثالثاا 
املحتوىأ داخل  تعليمية وفراغات  ب ر  ت    ، نشطة  لتكتبها  أمثلة من واقع  كت  أسلوبك، وترضب عليها 

 نجاز هناية كل وحدة.، وملف اإلعايشتك حياتك وم  
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  ،مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط  ة : تنميرابعاا 

 . ورضب األمثلة واملشاركة الفاعلة
ا نشاط:  خامسا للمفاهيمك  وضع  لديك  ؛  املوضوعاتهناية    خرائط  التوضيحيليتضح    ، اإلمجال   املخطط 
 الفرعية.  باملفاهيم فاهيم الرئيسة املربط و

لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطالقة    دافعاا   الصورةهبذه  قرر  هذا املوالذي نؤمله أن يكون  
َن  أن تكون  عىل  ، واحرص  عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك   خلرير  ا عظياما   مم  ا كثري   ،أراد اهلل  به خريا عا اا؛ وَنف 

ين((ملسو هيلع هللا ىلص: قال   ه  يف الدين، كام وأعانه عىل التَفق   ْهُه يف الدِّ  .(1) ))َمن يِرد اهللُ به خرياا يفقِّ
 . اإلسالم واملسلمني نفع اهلل بك و ه يف الدين، والعمل به،وفقك اهلل للتفق  

  

 

 (. 1037( ومسلم برقم ) 71( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن: 

 يرشح الدارس األحكام الرشعية املتعلقة باملعامالت. .1

 يناقش الدارس أبرز األحكام يف املسائل والنوازل الفقهية املعارصة يف املعامالت. .2

 يعتني بدراسة األحكام الفقهية املتعلقة باملعامالت. .3

 التعامل مع األحكام الفقهية يف املعامالت بطريقة صحيحة.حيسن الدارس  .4

 يسهم الدارس يف نرش األحكام الفقهية يف املعامالت يف جمتمعه وبيئته. .5
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 أن: هذا املدخل يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة 

 يدرك منزلة الورع يف املال. -

 جيتهد يف حتري احلالل. -

 املعامالت، وعالقة ذلك بعظمة الرشيعة ويرسها.يبني األصل يف  -

 خمرجات التعلم

 

 أمهية الورع يف املال املوضوع األول: 

 رضورة حتري احلالل واجتناب احلرام  املوضوع الثاين: 

 األصل يف املعامالت اإلباحة  املوضوع الثالث: 

 املدخلمفردات 
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 وبعد: صالة والسالم عىل رسول اهلل، وال ،احلمد هلل وحده
ـ 1 تعب   ـ التي  اجلوانب  من  األوامر  إن  هبا  تعاىل  اهلل  البيوعدنا  بأحكام  املتعلقة  املالية،    والنواهي  واملعامالت 

حاديث املتعلقة بأحكام املعامالت  يرى كثرة اآليات واأل  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله    يقرأ كتاب اهلل تعاىل  وكل من
 . ين، وتفصيل أحكامه القرآن الكريم هي آية الد  املالية، فأطول آية يف 

ـ 2 أنه  إن حديث القرآن والسنة النبوية عن أحكام البيوع دليل عىل شمول اإلسالم لكل جوانب احلياة، و ـ
من العبادات القارصة، بل هو شامل للمعامالت بني    ا ليس قارصاا عىل التعبد بالصالة والصيام وغريمه

 . يف هذا اجلانب لكل مستجد  شاملة ةواعد عام وضعه من نصوص أو ق اخللق، بام 

ـ 3 وضعت مجلة من األحكام املتعلقة باملعامالت    حيثسالمية،  ت املالية أحد مقاصد الرشيعة اإل املعامال  ـ
إىل  هذه الترشيعات  هتدف  و، ودرء املفاسد التي تعاين منها البرشية،  صلحةتضمن حتقيق املوالتي  املالية،  

 . حصوهلا عالجها بعد وأيضاا  الوقاية من حصول املشكالت االقتصادية، 

ـ 4 الواجب  و،  وأمة  سالم عام وشامل، وأنه لكل زمان ومكان دين اإل  يعلم أنأن  الواجب عىل كل مسلم    ـ
يتعلم أن  بعمله  عليه:  يتعلق  ما  اإلسالم  دين  املالية  األحيتعلم  التاجر  ف،  من  باملعامالت  املتعلقة  كام 

عام،   والرشكات  القائموكذلك  بشكل  البنوك  عىل  اهللحتى    ا؛وغريهون  رشع  خمالفة  يف  يقع  أو    ، ال 
  من   إال  هذا  سوقنا  يف  َيب ع    ال) :  قوله  -ريض اهلل عنه-قد جاء عن عمر  فهذا اجلانب،    يتجاوز حدوده يف

ه قد  .  (1) (الدين  يف َتَفق 

ـ 5 من تأمل النظم االقتصادية الوضعية واألحكام والقوانني املالية التي وضعها البرش اليوم، وما جنت عىل   ـ

 

نه، وصحح إسناده ابن كثري(487)  اجلامع يف الرتمذي أخرجه   (1)  . ( 349/  1)  الفروق  مسند يف  ، وحس 
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من   إىل  البرشية  الوصول  من  يتمكن  مل  وأنه  البرشي،  العقل  قصور  يدرك  وأزمات،  وجماعات  ويالت 
 . نها أتم بيانحكام وبي  احلق  يف هذا اجلانب، ولـام  علم اهلل تعاىل عجز اإلنسان عن ذلك أنزل تلك األ

ـ 6 للمسلم ـ يف    ليس  تعاىل  اهلل  رشع  عن  بل  املعامالت اخلروج  األحكامبالتزام  عليه  ،  من  فيها  ورد  ،  ام 
النظم  و إليها، واحلذر من خمالفتها أو استبداهلا بغريها من  بتعاليم اإلسالم ونرشها، والدعوة  التمسك 

بعض  فوق  بعضها  ظلامت  فهي  فالوضعية،  تأمل  ؛  املجتمعاتمن  الرشيعة    حال  عن  ابتعادها  جراء 
اإلسالم  اإلسالمية تعاليم  قدر  عرف  مالية  وأزمات  خانقة،  اقتصادية  مشكالت  من  تعانيه  وما   ،
 . العظيمة

 

 
املعامالت املالية يف الرشيعة  ومميزات  م؛ اذكر بعض خصائص  من خالل ما يتاح لك من مصادر للتعل  

 .اإلسالمية
.......................................................................................................  
 ....................................................................................................... 
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حب  اإلنسان ف طر  لقد   وط  املال  عىل  طلبه،  عىل  اهلل  بع  يقول  عنه،  والبحث  وتعاىل-،  :  -سبحانه 
مَجاًّ ﴿ باًّ  ح  املَاَل  يد  ﴿:  سبحانه  ويقول  [20]الفجر:    ﴾ َوحت  ب وَن  َلَشد  اخلرَي    حل  بِّ   [8]العاديات:    ﴾ َوإ ن ه  

 . له  اإلنسان عىل املال، وحبه الشديد  حرص تعاىل اهلل  ني  ، فبآلية هو املالواملقصود باخلري هنا يف هذه ا
بتهذيب  وهلذا اكتسابه و  جاء اإلسالم  املال، وبني  حالله وحرامه، وطرق  البرشية جتاه  نفاقه،  إنفوس 

املرء   كان  فكلام  وبه،  معه  التعامل  كيفية  الناس  هتذبت وعلم   وضوابطه،  بأحكامه  ملتزماا  بدينه،  متمسكاا 
جشعت نفسه،  ؛  ابتعد املرء عن الدين وتعاليمه  وكلام  تعامل معه تعامالا رشعياا صحيحاا، نفسيته مع املال، و 

 وتسعرت نفسيته، وسقطت أخالقه يف التعامل مع املال.
وتالشى   الورع،  منهم  انعدم  اليوم  الناس  معظم  إن 

املال،  جتاه  الناس  أكثر  قلوب  من  تكن    اخلوف  قد  فتجدهم 
حب املال يف قلوهبم، ومل يعودوا يبالون بحالله وحرامه، وإنام  

بمجرد   االستكث يبالون  وحيبون  أو  جلبه،  خوف  دون  منه  ار 
َقاَل  فقال:    ، من كثرة املال   ملسو هيلع هللا ىلص إذ حذر الرسول    وجل من عاقبته؛  إ ال  َمن   َياَمة   الق  َم  َيو  م  األََقل وَن  يَن ه  َثر  »إ ن  األَك 

ه   ف  ن  َخل  اَمل ه  َوم  ين ه  َوَعن  ش  «   ، َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا َعن  َيم  م    يف   للنفوس، وسبب    غرر املال م    ن  إ   : أي   ، ( 1) َوَقل يل  َما ه 
اآلخرة  والدار  اهلل  أي   إبعادها عن  به هكذا وهكذا،  وقال  به،  منه شي إال من تصدق  يبق  ومل  وأنفقه    . ئاا : وزعه 

ت ي: امَلال  » :  -عليه الصالة والسالم -ويقول   ، وف ت َنة  أ م  ةر ف ت َنةا لِّ أ م   . ( 2) « إن  ل ك 

 

 (. 94( ومسلم برقم ) 6444أخرجه البخاري برقم ) (  1)
 . "حديث حسن صحيح غريب"( وقال: 2336الرتمذي برقم ) ( أخرجه 2)

هو كل ما يملكه اإلنسان مما له حقيقة املال: 
كاألوراق النقدية، أو الذهب والفضة قيمة؛ 

 .واملعادن، أو البضائع، أو العقارات
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يعلم حرمة الربا، ومع ذلك يتعاملون به، ويضعون أمواهلم يف بنوكه، ويأكلون فوائده، وال يتورعون    الكثري 
ل وا  ﴿ :  قول اهلل تعاىل   عنه، ثم يقرؤون  يَن آَمن وا اَل َتأ ك  ذ  َا ال  ونَ َيا َأُّي  ل ح  ف  م  ت  وا اهلل َ َلَعل ك  ق  َضاَعَفةا َوات  ا م  َعافا َبا َأض    ﴾ الرِّ

ن نَي *  ﴿ :  قول اهلل تعاىل   ويسمعون   [ 130]آل عمران:   م  ؤ  ن ت م  م  َبا إ ن  ك  َن الرِّ َي م  وا َما َبق  وا اهلل َ َوَذر  ق  يَن آَمن وا ات  ذ  َا ال  َيا َأُّي 
َعل وا َفأ ذَ  ول ه  ن وا ب  َفإ ن  مَل  َتف  َن اهلل   َوَرس  بر م   ومع ذلك ال يكفون وال ينتهون.   [ 279  ،  278  :  ]البقرة   ﴾ َحر 

التحذير   يعلمون  وهم  حق،  بغري  والورثة  واليتامى  واملستضعفني  املساكني  أموال  يأكل  من  وهناك 
يَن  ﴿  كام قال سبحانه:   ،األكيد، والوعيد الشديد عىل ذلك  ذ  ل وَن يف   إ ن  ال  اَم َيأ ك  َيَتاَمى ظ ل اما إ ن  َواَل ال  ل وَن َأم  َيأ ك 

ا َن َسع ريا َلو  ا َوَسَيص  ويتعاملون بالرشوة والنصب واالحتيال عرب الطرق امللتوية    [10]النساء:    ﴾ب ط وهن  م  َنارا
 واألساليب املختلفة، أما املتقدمون فكانوا بعيدون كل البعد عن هذا كله. 

يقول:  خ  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل   َعىَل  ري خلق اهلل وأتقاهم هلل،  َساق َطةا  َرَة  الت م  د   َفَأج  ِل   َأه  إ ىَل  أَلَن َقل ب   »إ ينِّ 
، ث   يَها«ف َراِش  ق  وَن َصَدَقةا َفأ ل  َشى َأن  َتك  َلَها، ث م  َأخ  ك  َها آل  َفع   . (1) م  َأر 

أن   وي  اخلطاب    ر  بن  عنه-عمر  اهلل  الذي سقاه:  ريض  فسأل  فأعجبه،  لبنا  هذا    "رشب  لك  أين  من 
ألباهنا  من  ل  فحلبوا  يسقون  وهم  الصدقة،  نعم  من  بنعم  فإذا  سامه،  قد  ماء  عىل  ورد  أنه  فأخربه  اللبن؟ 

  .(2)  "فجعلته يف سقائي فهو هذا، فأدخل عمر إصبعه فاستقاءه
 . ( 3) "النار إياك وكسب احلرام، فإنا نصرب عىل اجلوع والرض، وال نصرب عىل  "لزوجها:    الصاحلات   ى حد إ   تقول 

 
  

 

 (. 1070) برقم مسلم ( و 2432( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 330/  9( معرفة السنن واآلثار ) 2)
 (. 58/  2( إحياء علوم الدين ) 3)

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ خلِّص بإجياز يف نقاط حمددة أمهية الورع يف املال
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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املسلم إن   حياة  يف  الشبهات  واتقاء  احلرام،  واجتناب  احلالل،  طلب  حتري  و  رضورة     هبذا  قصوى، 

يف االقتصار عىل  ىل عنه ورسوله  اهلل تعا، واالنتهاء عام هنى  متثال ألوامر اهلل تعاىل ورسولهيتجىل مظهر اال
امليا  بهات، والرغبة يف اخلري دون الرش؛احلالل دون احلرام والش  : يف ، ومجيع املجاالت دين وذلك يف شتى 

الغريزة وجمال  والرشاء،  والبيع  والكسب  واملعامالت  والعمل  وامللبس  واملرشب  واملأكل  العالقات  ، 
 . قات العامة...إلخ، وكذا العالاالجتامعية واالقتصادية

م  َأن   ﴿  ، قال تعاىل: ؤمن امللتزماملوهذا شأن   َم َبي نَه  ك  ول ه  ل َيح  وا إ ىَل اهلل   َوَرس  ن نَي إ َذا د ع  م  َل امل  ؤ  إ ن اَم َكاَن َقو 
ونَ  ل ح  م  امل  ف  نَا َوأ وَلئ َك ه  نَا َوَأَطع  ع  وا َسم  ول   .[51]النور:   ﴾َيق 

اهلل   وَها،  َفاَل   َفَرائ َض   َفَرَض   َوَجل    َعز    اهلل َ  إ ن  »   :ملسو هيلع هللا ىلصوقال رسول  َضيِّع  مَ   ت  َماتر   َوَحر  ر  وَها،  َفاَل   ح  ك    َتن َته 
دَ  ا  َوح  ودا د  وَها، َفاَل  ح  َتد  َياءَ  َعن   َوَسَكَت   َتع  ن   َأش  َيانر   َغري    م   . (1)«َعن َها  َتب َحث وا   َفاَل  ن س 

يف كتابه فهو حالل، وما حرم فهو حرام، وما    : »ما أحل اهلل مرفوعاا   -ريض اهلل عنه-وعن أيب الدرداء  
َوَما  ﴿  :هذه اآلية   ملسو هيلع هللا ىلص، ثم تال  ن اهلل تعاىل مل يكن لينسى شيئاا ، فإسكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهلل عافيته

يًّا  .(2)«[64]مريم:   ﴾َكاَن َرب َك َنس 
فيه    ،األرزاقوكسب   للناس  معاشاا، وجعل  النهار  فاهلل جعل  الرشع،  عليه  أمر حث  العيش  وطلب 

 سبحاا طويالا، أمرهم بالسعي وامليش يف مناكب األرض ليأكلوا من رزقه. 
ب وَن يف   ﴿يف أرضه يبتغون من فضله، فقال:    وقرن سبحانه بني املجاهدين يف سبيله، وبني الساعني َيرض  

ض  َيب تَ  َر  َقات ل وَن يف  َسب يل  اهلل  األ  وَن ي  ل  اهلل   َوآَخر  ن َفض  وَن م   [.20]املزمل:  ﴾غ 
 

 (. 644ص:  ( وحسنه النووي يف األذكار )7114( واحلاكم يف املستدرك برقم ) 42( أخرجه الدارقطني يف سننه برقم ) 1)
 ( بإسناد صحيح. 4087( والبزار برقم )3419( واحلاكم يف املستدرك برقم ) 12( أخرجه الدارقطني يف سننه برقم ) 2)
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َد    :أنه  ملسو هيلع هللا ىلصوأخرب رسول اهلل   ه ، َوإن  َنب ي  اهلل َداو  ن  َعَمل  َيد  َل م  ن  َأن  َيأ ك  اا م  -»َما َأَكَل َأَحد  َطَعاماا َقط  َخري 
الم   ه «  -َعَلي ه  الس  ن  َعَمل  َيد  ل  م  َتط َب َعىَل ، وقال:  (1) َكاَن َيأ ك  م  َحب َله  َفَيح  ك  َذ َأَحد  ه  ألَن  َيأ خ  ي َنف ِس  ب َيد  ذ   »َوال 

 » َطاه  َأو  َمنََعه  َأَله  َأع  الا َفَيس  َ َرج  ن  َأن  َيأ ِت  ه  َخري   َله  م  ر   .(2)َظه 
، وعز   ث عمر بن اخلطاب  ، حتى قال اخلليفة املحد  منيف    واالستغناء عن الناس بالكسب احلالل رشف عالر

 . ( 3) "أتسوق فيه ألهِل أبيع وأشرتي ما من موضع يأتيني املوت فيه أحب إل  من موطن  ":  -ريض اهلل عنه -
سالمة الدين، وصون العرض، ومجال الوجه، ومقام العز،    ، وصالح األموال: يف طلب املكاسب  إن  

املقصود من كل ذلك الكسب الطيب؛ فاهلل طيب ال يقبل إال طيباا، وقد أمر اهلل به املؤمنني    ومن املعلوم أن  
َمل وَن  ﴿:  -عز وجل-كام أمر به املرسلني، فقال   َتع  ب اَم  إ ينِّ  اا  َمل وا َصاحل  َواع  يَِّبات   الط  َن  م  ل وا  ل  ك  س  الر  َا  َأُّي  َيا 

إ ن  ﴿[ وقال عز شأنه:  51]املؤمنون:    ﴾َعل يم   وا  هلل     ر  ك  َواش  م   نَاك  َرَزق  َما  َطيَِّبات   ن  ل وا  م  ك  آَمن وا   يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  َيا 
ونَ  ب د  اه  َتع  نت م  إ ي   [.172]البقرة:  ﴾ك 

أمر  فطلب احلالل وحتر   قال عليه الصالة والسالم ،  الزم    ، وحتم  واجب    يه  قَدما عبدر    »ال تزول    :وقد 
«؟  . .سأَل يوَم القيامة  حت ى ي   سيئة عىل   هلا آثار ملكاسب املحرمة فإن ا : ويف املقابل .(4) وعن مال ه  من أيَن اكتسَبه 
واجلامعة: الكوارث،    الفرد  وحتل  العاهات،  وتفشو  الربكات،  عنها  تنزع  مستحكمة، وينتج  مالية  أزمات 

 وشحناء.  ، وبطالة متفشية، وتظامل

 
  

 

 (. 2072( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 (. 1042( واللفظ له، ومسلم برقم )1470( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 62/  2( إحياء علوم الدين ) 3)

 (. 126رقم: )  صحيح الرتغيبيف األلباين وصححه ، (2417رقم: )( صحيح الرتمذي  4)

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ عدد ثمرة حتري احلالل واجتناب احلرام يف حياة املسلم
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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احل   املعامالت  ف  ل  األصل يف  ورسوله،  اهلل  ما حرمه  إال  املعامالت  من  املعامالت  واإلباحة، فال حيرم 
رسوله م شيئاا منها مل حيرمه اهلل وال  األصل فيها اإلباحة، ومن حر    سائر العقودو  واإلجيارات  كلها كالبيوع 

أو املصنوعات بغري دليل    م بعض أنواع اللباس أو األجهزةفهو مبتدع يف الدين ما مل يأذن به اهلل، كمن حر  
 ذلك.  رمرشعي حي

َباد ه  ﴿اهلل تعاىل:    لومن األدلة عىل أن األصل يف املعامالت احلل قو َرَج ل ع  ت ي َأخ  ينََة اهلل   ال  َم ز  ق ل  َمن  َحر 
َكَذل َك   َياَمة   ق  ال  َم  َيو  َخال َصةا  َيا  ن  الد  ََياة   احل  يف   آَمن وا  يَن  ل ل ذ  َي  ه  ق ل   ق   ز  الرِّ َن  م  مر َوالط يَِّبات   ل َقو  َيات   اآل  ل   ن َفصِّ

ونَ  َلم  ود  أ ح  ﴿  :[ وقول اهلل سبحانه 32]األعراف:  ﴾ َيع  ق  ع  ف وا ب ال  يَن آَمن وا َأو  ذ  َا ال  َن َعام  َيا َأُّي  م  هَب يَمة  األ  ل ت  َلك 
يد   ر  م  َما ي  م  إ ن  اهلل َ حَي ك  ر  ي د  َوَأن ت م  ح  ِلِّ الص  َ حم   م  َغري  ت ىَل َعَلي ك  د  إ ن  ﴿  :وقوله [  1]املائدة:    ﴾إ ال  َما ي  َعه  ف وا ب ال  َوَأو 

ئ والا  َد َكاَن َمس  َعه    هذا املعنى. ونحوها من اآليات يف[ 34]اإلرساء:  ﴾ال 
ما  األحاديث  من  السنة  يف  عفوبني  ي  وثبت  فهو  واملعامالت  األعيان  من  الشارع  عنه  ما سكت  أن    ،  

وَها، َوَحد  :  ملسو هيلع هللا ىلصحكمه اإلباحة، وال جيوز احلكم بتحريمه، ومن ذلك قوله   َضيِّع  »إ ن  اهلل َ َفَرَض َفَرائ َض َفاَل ت 
َفاَل   ا  ودا د  تَ ح  َفاَل  َيانر  ن س  َغري    ن   م  م   ب ك  َةا  َرْح  َياَء  َأش  َعن   َوَعَفا  وَها،  ك  َتن َته  َفاَل  َياَء  َأش  َم  َوَحر  وَها،  َتد  ب َحث وا  َتع 

، َوَما َس :  ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله  (1) «َعن َها َم اهلل   يف  ك َتاب ه  ََرام  َما َحر  ، َواحل  َاَلل َما َأَحل اهلل   يف  ك َتاب ه  َو مم  ا َعَفا »احل  َكَت َعن ه  َفه 
»  .(2) َعن ه 

 

 (. 644( وحسنه النووي يف األذكار )ص:  7114( واحلاكم يف املستدرك برقم ) 42أخرجه الدارقطني يف سننه برقم )   (1)

برقم )2) الرتمذي  أخرجه   )1726 ( برقم  ماجه  وابن   )3367( برقم  الكبري  والطرباين يف  األلباين يف  6124(  ( وحسنه 
 (. 1726صحيح الرتمذي برقم )
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األحاديثفتبني   هذه  من خالل  مسكوت    :  وإما  مباحة،  وإما  إما حمرمة،  الرشع  األشياء يف حكم  أن 
:  -رْحه اهلل-فهي مما عفا اهلل عنها، وال حرج يف فعلها، قال ابن القيم    ، عنها مل تذكر ال بتحليل وال بتحريم  .(1) "ومعاملة سكت عنها فإنه ال جيوز القول بتحريمها فكل رشط وعقد "
ذلك عىل أن  األصل يف البيوع    دل    صحيحة يف حتريم بعض أفراد البيوعولذلك ملَ ا جاءت األحاديث ال

ه دليل التحريم، فمن حرم شيئاا من ذلك فعليه الدليل؛ ألن ه عىل خالف    احللهو   األصل، وهبذا  إال ما خص 
وصالحيتها لكل زمان ومكان، وتطورها حسب مقتضيات أحوال   لرشيعة وسعتها ومرونتهايعلم سامحة ا 

 البرش، ومصالح الناس، والعدل بينهم. 

 
 

 
  

 

 (. 345 – 344/ 1( إعالم املوقعني ) 1)

 

ط فيام يتاح لك من مصادر؛ اذكر مثالني عىل أن  بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل البحث الن ش 
 .األصل يف املعامالت اإلباحة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 اكتب مقالا موجزاا يف موضوع واحد فقط مما ييل:

 املعامالت الرشعية مبنية  عىل األخالق الفاضلة.أحكام  

 .تطبيق  أحكام املعامالت الرشعية مرتبط  بخشية اهلل تعاىل ومراقبته



((18 
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

  

 1  

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح مفهوم البيوع. -

 يبني  حكم البيع. -

 يذكر صيغة انعقاد البيع. -

 البيع.يرشح أركان  -

 يوضح رشوط صحة البيع. -

 يبني البيوع املنهي عنها. -

 .يقدر خطورة البيوع املنهي عنها وأثرها رشعاا  -
 جيتنب التعامل بالبيوع املنهي عنها.  -

 يرشح مفهوم الربا. -

 يبني حكم الربا. -

 يفرق بني أنواع الربا. -

 يرشح مفهوم الرصف. -

 يعدد رشوط الرصف. -

 رصف العملة إىل عملة أخرى.يناقش حكم  -

 يبني جريان الربا يف العمالت الورقية. -

 يناقش حكم العمل يف البنوك الربوية. -

 يناقش خطر التعامل بالربا عىل الفرد واملجتمع. -

 

 خمرجات التعلم

 أحكام الب ي وعاملوضوع األول: 

بااملوضوع الثاين:   أحكام الر 

 أحكام الرصفاملوضوع الثالث: 

 مسائل معارصة يف الربا والرصفاملوضوع الرابع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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احلياة  نواحي  اإلسالمية شاملة جلميع  الناس،    إىل وتسعى    ، الرشيعة  من  لذلك  التيسري عىل  وضعت مجلة 
نظ م التعامالت بني األفراد األحكام التي ت عد بمثابة قوانني  املعامالت املالية التي يتوصل هبا  سيام يف ال  ، وقواعد ت 

الناس إىل حاجتهم مما يف أيدي اآلخرين، بطريقة قائمة عىل العدل واإلنصاف، ودفع الرضر واحلرج، فجعلت  
بني احلالل واحلرام، كل    ا للبيع أركاناا ورشوطاا، وللربا صوراا وأشكاالا، وللرصف أنواعاا وحاالت، ميزت فيه 

 . أموال الناس ومنع أكلها بالباطل   ذلك حفاظاا عىل 
و و  التحذير  تعاىل جاء  اهلل  من  باحلرب  واإليــذان  الشديد،  ف الربا    ىل ع   الوعيد  تعاىل:  وأهله،  َا  ﴿ قال  َأُّي  َيا 

َبا إ ن    َن الرِّ َي م  وا َما َبق  وا اهلل َ َوَذر  ق  يَن آَمن وا ات  ذ  ول ه  َوإ ن   ال  َن اهلل   َوَرس  بر م  َعل وا َفأ َذن وا ب َحر  ن نَي * َفإ ن  مَل  َتف  م  ؤ  ن ت م  م  ك 
ونَ  وَن َواَل ت ظ َلم  م  اَل َتظ ل م  َوال ك  ء وس  َأم  م  ر  ب ت م  َفَلك   [. 279،  278]البقرة:    ﴾ ت 

 
 

  احلكمة من مرشوعية البيع. بنيِّ 
............................. ...........................................................................

. ....................................................................................................... 
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 .(1) وإعطاء ِشء آخر ، لغة: أخذ ِشءالبيع   -1
 .(2)لغرض التملكأو سلعة  ،: مبادلة مال باملاصطالحاا البيع  -2

 

َبا﴾﴿:  قول اهلل تعاىل  البيع جائز َم الرِّ َبي َع َوَحر  َيار   :  ملسو هيلع هللا ىلص  وقوله،  [275]البقرة:    َوَأَحل  اهلل   ال  َبيَِّعان  ب اخل   »ال 
َقا  اَم   ،َما مَل  َيَتَفر  ه  َك هَل اَم يف  َبي ع  اَم«  ، َفإ ن  َصَدَقا َوَبي نَا ب ور  ه  َقت  َبَرَكة  َبي ع    ون املسلم، وقد أمجع  (3) َوإ ن  َكَتاَم َوَكَذَبا حم  
 . (4) ة البيععىل إباح

ا الشارع  حياة  أباح  تقوم  ال  إ ذ  العظيمة؛  املصالح  من  فيه  ملا  به؛لبيع  إ ال  حاجات    الناس  وذلك ألن 
من   غريه  عند  بام  منهم  كل شخص  حاجة  فتعلقت  بأغراضهم،  يفي  ال  منها  يملكونه  وما  خمتلفة،  الناس 

   . باحة البيع حتصيل هلذه املصالحأنواع املال، وهم ال يدفعوهنا غالباا إ ال بمقابل، فكان يف إ  
 

 (. 71( أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء )ص:  1)
 (. 181/  12( املبسوط للرسخِس ) 2)
 (. 1532( واللفظ له، ومسلم برقم )2079( أخرجه البخاري برقم ) 3)

 (. 165/  3اختصار النهاية ) ( الغاية يف 4)

البيع يكون إما: مبادلة نقد بعرض )سيارة بنقد(، أو مبادلة عرض بعرض وتسمى املقايضة 
 .)دينار بريال()كتاب بدل قلم(، أو مبادلة نقد بنقد وتسمى الرصف 
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 يأِت:  ما  فضائل البيع املربوروقد ورد يف  ،عن طيب نفسوال جيوز أخذ ما يف أيدي الناس إال بمقابل أو  
، إ ن   :  قال   -ريض اهلل عنه -عن أيب هريرة    حلديث   من العبد؛   قبول الصدقات و   استجابة الدعاء  ( 1 َا الن اس  »َأُّي 

َأَمَر   ب اَم  ن نَي  م  امل  ؤ  َأَمَر  اهللَ  َوإ ن   َطيِّباا،  إ ال   َبل   َيق  اَل  َطيِّب   َفَقاَل: اهللَ  َسل نَي،  امل  ر  َن  ﴿   ب ه   م  ل وا  ك  ل   س  الر  َا  َأُّي  َيا 
َعل يم   َمل وَن  َتع  ب اَم  إ ينِّ  اا،  َصاحل  َمل وا  َواع  يَِّبات   ن   ﴿ :  َوَقاَل [  51]املؤمنون:    ﴾ الط  م  ل وا  ك  آَمن وا  يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  َيا 

م   نَاك  َرَزق  َما  ذَ [  172]البقرة:    ﴾ َطيَِّبات   َيا  ث م    ، اَمء  الس  إ ىَل  ه   َيَدي  د   َيم   ، رَبَ َأغ  َعَث  َأش  َفَر  الس  ط يل   ي  َل  ج  الر  َكَر 
َتَجا  س  ، َفَأن ى ي  ََرام  َي ب احل  ذ  ، َوغ  ه  َحَرام  َبس  ، َوَمل  ه  َحَرام  ب  َ ، َوَمرش  ه  َحَرام  ، َوَمط َعم  ، َيا َربِّ  . ( 1) ب  ل َذل َك؟« َربِّ

: أي الكسب  ملسو هيلع هللا ىلصئل رسول اهلل قال: س   -ريض اهلل عنه-حلديث ابن عمر   مربور؛ أفضل الكسب بيع   (2
  ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    -ريض اهلل عنه-وعن املقدام    ،(2) «ل الرجل بيده، وكل بيع مربورمع» :  أفضل؟ قال

ه ، َوإن   قال:   ن  َعَمل  َيد  َل م  َيأ ك  ن  َأن   اا م  َأَكَل َأَحد  َطَعاماا َقط  َخري  الم  َكاَن  »َما  َد َعَلي ه  الس  َداو  َنب ي  اهلل 
ه « ن  َعَمل  َيد  ل  م   . (3)َيأ ك 

:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-أيب هريرة  ل خري من سؤال الناس؛ حلديث  احلال  الكسب  (3
» نََعه  ط َيه  َأو  َيم  ا، َفي ع  َأَل َأَحدا ن  َأن  َيس  ه ، َخري   َله  م  ر  َمةا َعىَل َظه  ز  م  ح  ك  َتط َب َأَحد   . (4)»أَلَن  حَي 

  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي     أن    -هامريض اهلل عن-بن عبد اهلل  حلديث جابر     بسبب املال احلرام؛ عذاب اهلل   من النجاة   (4
 . (5)«إنه ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت ، »يا كعب بن عجرةقال: 

 

 (. 1015( أخرجه مسلم برقم ) 1)
(2( برقم  مسنده  يف  أْحد  أخرجه   )17265 ( برقم  املستدرك  يف  واحلاكم  )ص:    ، (2158(  املرام  بلوغ  يف  احلافظ  وقال 

 . "رواه البزار وصححه احلاكم"(: 160
 (. 2072( أخرجه البخاري برقم ) 3)

 (. 1042رقم ) ( ومسلم ب2074( أخرجه البخاري برقم ) 4)
 (. 350/  3( وصححه األلباين يف التعليق الرغيب ) 1723( وابن حبان برقم ) 14441( أخرجه أْحد يف مسنده برقم ) 5)
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الا  :  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  أن    -ريض اهلل عنه-حلديث جابر    السامحة يف البيع والرشاء؛  (1 َم اهلل َرج  »َرح 
رَتَى، َوإَذا اق َتََض« حاا إَذا َباَع، َوإَذا اش   .(1) َسم 

َيار     :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    كتامن لعيب يف السلعة أو نحوه؛ الكذب وال الصدق والبيان واحلذر من    (2 َبيَِّعان  ب اخل   »ال 
َقت  َبَرَكة  بَ  اَم َوإ ن  َكَتاَم َوَكَذَبا حم   َك هَل اَم يف  َبي ع ه  َقا َفإ ن  َصَدَقا َوَبي نَا ب ور  اَم«َما مَل  َيَتَفر  ه   .(2) ي ع 

« :حلديث  احلذر من كثرة احللف يف البيوع؛ (3 َحق  ق  ث م  َيم  نَفِّ ، َفإن ه  ي  م  َوَكث َرَة احلَل ف  يف  الَبي ع  اك   .(3) »إي 

 .(4) «يف بكورها اللهم بارك ألمتي»  :ملسو هيلع هللا ىلصلقوله   التبكري يف طلب الرزق؛  (4

الصدقات؛  (5 من  النبي    اإلكثار  إن  ي»:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول  التجار  معرش  والرفث    ا  اللغو  حيرضه  البيع  هذا 
 .(5)«فشوبوه بالصدقة  ،واحللف

 

 (. 2076( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 (. 1532( واللفظ له، ومسلم برقم )2079( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 (. 1607( أخرجه مسلم برقم ) 3)

 (. 2236( وحسنه، وابن ماجه برقم ) 1212( والرتمذي برقم )2606برقم ) ( أخرجه أبو داود 4)
 (. 3326( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود برقم ) 2145( وابن ماجه برقم ) 3326( أخرجه أبو داود برقم ) 5)

 

 ميِّز بني ما ُيعدُّ بيعاا وما ل يعدُّ بيعاا فيام ييل:

، وبعد يومني أعطاك دفرتاا.−  أعطيَت زميلك قلاما

 اتفقَت مع أخيك عىل أن تعطيه سيارتك ويعطيك سيارته.−

 أعطيَت صديقك حاسوبك ثم أعاده لك بعد ثالثة أيام.−

 لصديقك: أعطني قلمك وأعطيك هذا الكتاب؛ فوافق.قلَت −
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يَن آَمن وا إ َذا َتَداَين ت م  ب َدي نر  ﴿:  لقوله تعاىل  ؛شهادوحتديد مقداره ومدته مع اإل  ، ينكتابة الد   (6 ذ  َا ال  َيا َأُّي 
ت ب وه   ى َفاك  َسمًّ ت م  ﴿ :وقوله [ 282]البقرة:  ﴾إ ىَل َأَجلر م  وا إ َذا َتَباَيع  د  ه   .[282]البقرة:  ﴾َوَأش 

ةر ﴿   لقوله تعاىل:   ؛ وعدم التضييق عليه   ، نظار املعرس إ  ( 7 ةر َفَنظ َرة  إ ىَل َمي رَسَ َ رس   . [ 280]البقرة:    ﴾ َوإ ن  َكاَن ذ و ع 

الشبهات  ،عتور  ال (8 من  النبي    ؛واحلذر  بني  »   :ملسو هيلع هللا ىلصلقول  احلالل  بني    ،إن  احلرام  أمور     ،وإن  وبينهام 
يف  مشتبهات، ال يعلمهن كثري  من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع  

 .( 1) «الشبهات، وقع يف احلرام

 

 :(2)أركان عقد البيع ثالثة، هي 
 . ، وهو الثمن واملثمن عليه املعقود( 2  . ، ومها البائع واملشرتيالعاقدان( 1
البيع والرشاء، ، وهيالعقد  صيغة(  3 البيع، وهو ينعقد بكل قول أو فعل يدل عىل إرادة    : ما ينعقد به 

 : ، مهاوللبيع صيغتان
 . القولية: وتسمى اإلجياب والقبول الصيغة  ـ أ 

،  املالك للسلعةالعرض الذي يتقدم به شخص معني إىل آخر أو آخرين، ويصدر من    :هو  فاإلجياب 
 

 (. 1599( ومسلم برقم ) 52( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 97/ 8( فتح العزيز برشح الوجيز ) 2)

 تنقسم أنواع العقد بالنسبة للحكم الرشعي للعقد؛ إىل: 

 : وهو العقد الذي يستويف رشوطه وأركانه، وتكون أوصافه سليمة وال خلل فيها. عقد صحيح−

: وهو العقد الذي مل يستوف  رشوطه أو أركانه، بسبب وجود خلل يف صيغة العقد وعقد باطل−
 .أو عدم اكتامل الرشوط يف العاقدين، أو يف حمل العقد، أو إلزامات أخرى الزمة يف العقد
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   .بعتك هذا الثوب بكذا  :أن يقول البائع   :مثل كالبائع، واملؤجر، والزوجة.
د اإلالقبول و واملوافقة عىل إنشاء العقد، أو رشاء  جيايب عىل العرض املقدم من الطرف اآلخر،  : هو الر 

من ويصدر  الزواج،  أو  والزوج  السلعة،  واملستأجر،  كاملشرتي،  املشرتي:    ،املتملك،  يقول  أن  مثل: 
.  ، اشرتيت    أو قبلت 

الفعلية ـ ب املعاطاة،  الصيغة  وتسمى  اخلباز    : مثل:  إىل  تدفع  ا    ، رياالا أن  خبزا إليك  ويدفع  فيأخذه 
   أو من أحدكام.  ،ف دون تلفظ منكامفتأخذه، وتنرص

 
 

 

 ، وهي:للبيع  القسم األول: الرشوط الرشعية
م  ﴿:  تعاىل قوله  ل  ؛حصول الرتايض بني املتبايعني .1 ن ك  اَرةا َعن  َتَراضر م  َ وَن جت  [  29]النساء:    ﴾إ ال  َأن  َتك 

ختتلف طرق التعبري عن اإلجياب والقبول، فقد يكون التعبري باأللفاظ )شفاهة، أو كتابة، أو 
 هبام معاا( وتتنوع صور ذلك؛ فقد يكون باإلشارة، وقد يكون عن طريق تبادل الرسائل بني الغائبني.

-)الصيغة الفعلية( للعقود أيضاا عىل نوع من اإلجياب والقبول؛ فالتعاطي واملناولة  وحتتوي

 .مها بمثابة اإلجياب والقبول -دون تلفظ

 

 

 أركان عقد البيع ثالثة؛ ولكنها حتتوي عىل ستة مكونات؛ هي:

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َبي ع  َعن  َتَراضر إ ن اَم » :  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله   ره ش(1)« ال  إال أن يكون    خص عىل بيع ِشء، أو رشائه مل يصح، فلو أ ك 
 ، ونحو ذلك. اإلكراه بحق، كمن عليه ديون فأ كره عىل بيع سلعته لقضاء ديونه

املتعاقدين .2 واملجنون  أهلية  السفيه  بيع  يصح  فال  رشيداا،  بالغاا  عاقالا  املتعاقدين  من  كل  يكون  بأن   ،
ت ي َجَعَل ﴿والصغري، لقوله تعاىل:  م  ال  َواَلك  َفَهاَء َأم  ت وا الس  م  َواَل ت ؤ   . [5]النساء:  ﴾ اهلل   َلك 

 
 

به   .3 النتفاع  يباح  مما  املبيع  اليشء  يكون  جيأن  فال  مثل،  به،  االنتفاع  حيرم  ما  بيع  ومجيع  وز  اخلمر   :
لقول    ؛وأرشطة الغناء، وأرشطة الفيديو املحرمة، ونحو ذلك   ، املسكرات والدخان، وآالت الطرب

«» : ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   م  َثَمنَه  َم َعَلي ه  ءر َحر  ل َِش  مر َأك  َم َعىَل َقو   .(2) إ ن  اهلل َ إ َذا َحر 

وسائر النجاسات، وكذا املتنجس الذي ال    يصح بيع األعيان النجسة، كامليتة والدم  فال  ،طهارة املبيع .4
الفأرة توت يف السمن:    ؛ه كاخلل واللبن والثوبيمكن تطهري إن كان جامداا فألقوها وما  » حلديث 

 . (3)«حوهلا، وإن كان مائعاا فأريقوه

 

 (. 2185( وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه برقم ) 4967( وابن حبان برقم )2185أخرجه ابن ماجه برقم )(  1)

 . (3488)وصححه األلباين يف صحيح أيب داود برقم   (3488)( وأبو داود برقم  322( أخرجه أْحد برقم )2)

متن احلديث صحيح، ورجاله  "املسند:  ل حمققو  ا ( وق7601( وأْحد يف مسنده برقم )3842( أخرجه أبو داود برقم ) 3)
 . "ثقات  إسناده

 ما احلكم فيام ييل؟ مع التعليل. 

 استخدام الصغري مرصوفه للرشاء من املتجر؛ وذلك بعد استئذان والده.−

................................................................................................ 

 .قيام الولد الصغري بالعمل يف بيع املاء يف الطريق ملساعدة أهله الفقراء−
................................................................................................ 
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ا عىل تسليمه، فال يصح بيع ما  :القدرة عىل التسليم .5 :  ال يقدر عىل تسليمه مثل   بأن يكون املبيع مقدورا

-حلديث أيب هريرة    ؛ ألنه داخل يف الغرر  ذلك؛ أو قلم ضائع، ونحو    ،شاردسيارة مفقودة، أو مجل  
«» ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   أن   -هريض اهلل عن  . (1) هنى َعن  َبي ع  الَغَرر 

بيع    :امللك .6 يصح  فال  وكيله،  بذلك  يقوم  أو  والثمن،  السلعة  يملك  املتعاقدين  من  كل   يكون  بأن 
 . (3) «ع ما ليس عندك»ال تب  :ملسو هيلع هللا ىلص لقوله  ك؛إال إن أجازه املال  (2) الفضول

البائع واملشرتي .7 املبيع معلوماا عند  ما يف  : بعتك  يصح بيع اليشء املجهول؛ كأن يقول فال    ،أن يكون 
بداخله،   ما  يعلم  واملشرتي ال  الكيس،  النبي  هذا  من هني  تقدم  ما  ذلك  الغرر، ع  ملسو هيلع هللا ىلصودليل  بيع    ن 

مقام   يقوم  ا  وصفا وصفه  أو  باقيه،  عىل  يدل  منه  جزء  برؤية  أو  كله،  برؤيته  إ ما  املبيع  جهالة  وتزول 
 . ة، أو بنحو ذلك مما يزيل اجلهالةالرؤي

 
 

 (. 1513أخرجه مسلم برقم )   (1)

 . قيام شخص ببيع مال غريه بدون توكيل أو والية هو  بيع الفضول  (2)
( وصححه األلباين يف صحيح ابن  2187( وابن ماجه برقم ) 1232( والرتمذي برقم ) 3503( أخرجه أبو داود برقم ) 3)

 (. 2187) ماجه برقم 

 

ط فيام يتاح لك من مصادر للتعلم؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر مثاالا  من خالل البحث الن ش 
 .فيه منفعة متحققة عند الرضورة أو احلاجةواحداا عىل إمكانية أن يكون املبيع نجساا إذا كان 

........................................................................................ 

 

 .يف القطيع الذي يملكه -مل حيددها-باع نافع لصديقه شاةا  التعليل.ما احلكم فيام ييل؟ مع  
................................................................................................ 
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ا .8 معلوما السلعة  ثمن  يكون  بيع ِشء  أن  فال يصح  الثمن،  ثمنه،  و  ،جمهول  يقول    :مثلقبل حتديد  أن 
: اشرتيت  ا الشيك، والبائع ال يعلم مقداره، أو يقول : اشرتيت منك هذه السيارة بام يف هذ املشرتي

ودليل ذلك ما تقدم من هني النبي    ،منك ساعتك هذه بام يف جيبي، والبائع ال يعلم مقدار ما يف جيبه
 . عن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلص

 
 

 
 نوعان:: وهي يف البيع القسم الثاين: الرشوط اجلعلية

 :، ومنهايف البيع الصحيحةاجُلعلية : الرشوط األول  النوع
مؤجل،  .  1 بثمن  ا  ثوبا آخر  من  يشرتي شخص  أن  مثل  معيناا،  ضامناا  أو  معيناا  رهناا  البائع  يشرتط  أن 

ساعته  يرهنه  أن  املشرتي  عىل  البائع  حقه  ،فيشرتط  البائع  املشرتي  يوفِّ  مل  إذا  البائع    ،بحيث  فإ ن 
 يستوفيه من ثمن الساعة بعد بيعها. 

 

 تنقسم رشوط البيع بحسب مصدرها إىل قسمني: 

: رشوط رشعية: وهي التي جاء الرشع بوجوهبا، وال يصح العقد إال هبا؛ كاشرتاط األول
 األهلية من العقل والبلوغ النعقاد وإجراء العقود. 

علية: وهي القيود والرشوط التي يشرتطها املتعاقدان عىل أنفسهام، كالبائع الثاين : رشوط ج 
 .شرتي، أو املؤجر واملستأجر، كاشرتاط توفري ضامنة جتارية عىل أن يستأجر بيتهوامل

 

، اذكر احلكم مع التعليل:   رشاء الكالب بقصد الزينة، رشاء جهاز حاسب من طفل بثمن مغرر
 .رشاء رجلر قطعَة أرض من أخيه دون االتفاق عىل الثمن

................................................................................................
................................................................................................ 
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 أن يشرتط تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة. . 2
 . أْحر مثالا  ويشرتط أن يكون لوهنا  ،أن يشرتط املشرتي صفة معينة يف املبيع، كأن يشرتي سيارة. 3
ا  .  4 نفعا البائع  يشرتط  سنة أن  يسكنها  أن  ويشرتط  ا  دارا يبيع  كأن  املبيع،  يف  يبيع  ،معلوماا    سيارة  أو 

ا   . ويشرتط أن يستعملها أسبوعا
مثل  .5 معلوماا،  نفعاا  البائع  عىل  املشرتي  يشرتط  قامشاا   :أن  شخص  من  يشرتي  عليه    ،أن  ويشرتط 

 . هة ويشرتط عليه ْحلها إىل سيارتهخياطته، أو يشرتي منه فاك 
 :نوعان، وهي يف البيع الفاسدةاجُلعلية : الرشوط الثاين النوع

 : أن يبيعه سيارته كاشرتاط عقدر يف عقدر آخر مثاله  : رشط فاسد يبطل معه العقد،النوع األول 
برشط أن يبيعه عامرته، أو يبيعه أرضه برشط أن يقرضه مخسة آالف، أو يبيعه أرضه برشط أن يؤجره 

«»الَ : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛داره  .(1) حَي ل  َسَلف  َوَبي ع 
الثاين مثل  :النوع  العقد،  معه  يبطل  ال  فاسد  لشخصرشط  سيارته  يبيع  أن  عليه  ، :  ال    ويشرتط  أن 

فالبيع يف هذه األمثلة صحيح يسافر هبا،  أن ال  أو  أن ال ُّيبها،  أو  يلزم   ،يبيعها  ل َغى ال  م  فهو  الرشط  وأما 
قوله   عليه  يدل  رَش  :  ملسو هيلع هللا ىلصاملشرتي،  َط  رَتَ اش  َباط ل  »َمن   َو  َفه  اهلل    ك َتاب   يف   َلي َس  طر ،  طاا  رَش  اَئَة  م  َط  رَتَ اش  ،  َوإ ن  

» َثق  ط  اهلل   َأَحق  َوَأو   . (2) رَش 

 
 

 . "حسن صحيح "(:  3504( وقال األلباين يف صحيح أيب داود ) 1234( والرتمذي برقم ) 3504( أخرجه أبو داود برقم ) 1) 

 (. 2155( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 

 .ما تم ذكره يف الرشحمثِّل برشطني يف البيع أحدمها صحيح، واآلخر فاسد. غري 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 :اإلباحة األصل يف البيوع -1
م من هذه األشياء كل  واملحر  اإلباحة،    سائر العقودو   واإلجيارات  املعامالت كلها كالبيوع  األصل يف 
َ ﴿قال اهلل تعاىل:    خبيث وضار، وَن جت  َباط ل  إ ال  َأن  َتك  م  ب ال  م  َبي نَك  َواَلك  ل وا َأم  يَن آَمن وا اَل َتأ ك  ذ  َا ال  اَرةا َعن  َيا َأُّي 
 ﴾ م  ن ك   [.29ء: ]النسا َتَراضر م 

ذلك  و كل    أباحألجل  املباح   ما اإلسالم  والنفع  والربكة  اخلري  البيوع  للناس   جيلب  بعض  م  َوَحر   ،
الغش  أو  الصدور،  إيغار  أو  السوق،  بأهل  اإلرضار  أو  والغرر،  اجلهالة  من  بعضها  يف  ملا  واألصناف؛ 

األحقا يسبب  مما  ونحوها  والعقل  البدن  عىل  رضر  أو  واألرضار،  والكذب،  والتناحر،  والتشاحن،  د، 
 . فتحرم تلك البيوع

 قسامن:  عنها البيوع املنهي  -2
، إال للمضطر مثل بيع اخلمر  الذي ال حيل بيعه بحال من األحوال هو املنهي عنه لذاته: و ول:القسم األ

 . وبيع الصور وآالت اللهو واملعازف -القط-ام، وبيع الكلب والدم والسنور وامليتة واخلنزير واألصن 
 . أو خداع، أو رضر جهالة،    ا، وهي ما حرمت لسبب، إما لغرر، أو عنها لغريه   البيوع املنهي القسم الثاين:  

 تقوَم بتلخيص ما ييل يف دفرتك:         

 الفرق بني الركن والرشط. -

 تعريف: العقد، القبض، ومفهومي اإلجياب والقبول. -

 تعداد أركان البيع.-

 يف خريطة مفاهيم مناسبة. -بنوعيها -الرشوط الرشعية للبيع والرشوط اجلعلية يف البيع -
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  :(1)واملنابذة بيع املالمسةالصورة األوىل:  

كأن يقول البائع للمشرتي مثالا: أي ثوب ملسته فهو لك بعرشة، وهذا البيع فاسد؛ لوجود    املالمسة:
 كون الثوب غري معروف نوعه وسالمته من العيوب واخلروق. ، اجلهالة والغرر

للبائع،  املنابذة: املشرتي  يقول  نبذته    كأن  ثوب  رميته  أي  البيع  أو  وهذا  بكذا،  عِل   فهو  فاسد؛  إل  
   لوجود اجلهالة والغرر.

اهلل  َعنه  -َعن  أيب  َسع يدر  والدليل عىل حتريمهام ما روي   اهلل     -َريَض  وَل  َرس  امل نَاَبَذة   »  ملسو هيلع هللا ىلصأن   -هَنَى َعن  
إ َلي ه   َين ظ َر  َبه  أو   َقلِّ ي  َقب َل أن   ل   ج  إ ىَل الر  ب الَبي ع   َبه   ل  َثو  ج  ح  الر  َي: َطر  َوامل الَمَسة  ملَ س     -ى َعن  امل الَمَسة  َوهَنَ   -َوه 

ب  ال َين ظ ر  إ َلي ه    .(2) «الث و 
 بيع احلصاة:الصورة الثانية: 

لوجود   فاسد،  البيع  وهذا  بكذا،  لك  فهي  وقعت  سلعة  أي  فعىل  احلصاة  هذه  ارم  البائع:  يقول  كأن 
   اجلهالة والغرر. 

 

 (. 8/186( خمترص املزين ) 1)

 (. 1512( واللفظ له، ومسلم برقم )2144( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 الغرر واجلهالة من العيوب التي ت رد  هبا السلعة املعروضة للبيع والرشاء يف باب املعامالت. 

فالغرر: هو اخلداع باليشء بحيث يكون له ظاهر مغرر للمشرتي، وباطنه جمهول وغري واضح، 
الرديئة كمن يبيع الربتقال فيجعل أعىل الصندوق النوعية املمتازة وأسفل الصندوق النوعية 

 والسيئة؛ فيخدع هبذا الناس.

واجلهالة: هي عدم املعرفة باليشء، كبيع جنني الشاة أو البقرة يف بطن أمه، فهو جمهول قد خيرج 
 .من بطن أمه حياا، وقد خيرج ميتاا 
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َرَة  َري  َ اهلل   -َعن  َأيب  ه  ول  اهلل   َقاَل:  -َعن ه  َريض   .(1) «َعن  َبي ع  احلََصاة ، َوَعن  َبي ع  الَغَرر ملسو هيلع هللا ىلص»هَنَى َرس 

 
 بيع احلارض للبادي:الصورة الثالثة: 
السمسار   السلعة  والدالل  والوسيطوهو  يبيع  أو غريها   الذي  اإلبل  أو  البقر  أو  الغنم  عن    من  نيابة 

، ويرفع قيمتها بحكم معرفته بالسوق مما يسبب غالء األسعار والتشدد السلعة مالكها دون طلب من مالك 
وال  يبيع بأسهل  إنه  احلالل وصاحب السلعة بنفسه دون أن يتدخل أحد؛ فمالك  يف القيمة، بعكس لو باع  

احلارض    يتشدد فبيع  الباد  والداللبالقيمة،  عن  ملا    السلعةومالك    ينيابة  صحيح؛  الرضر  غري  من  فيه 
الناس؛ عىل  اهلل   لقول    والتضييق  ول   ن  :  ملسو هيلع هللا ىلص َرس  م  م   َضه  َبع  اهلل   ق   ز  َير  الن اَس  وا  َدع  ل َبادر،  َحارض    َيب ع   »ال 

»  أن يبيع أو يشرتي له فال بأس.   من الداللوطلب  ،ومالك السلعة لكن إن جاء إليه البادي  ،(2) َبع ضر
 ة: ينَ بيع العِ الصورة الرابعة: 

ا بثمن    ،سلعة بثمن مؤجل آلخر وهي أن يبيع شخص   أي ديناا إىل مدة حمددة، ثم يشرتُّيا منه البائع نقدا
 ، ويف هناية مدة الدين يدفع املشرتي الثمن األول.شرتي الثمن كامالا أقل، قبل دفع امل 

 ، ثم يقوماا دين اا ئة كيس من األرز بعرشين ألف اأن يشرتي حممد  من تاجر م  : من أمثلة بيع العينةو
ا يف نفس الوقت، أو بعد  ةا حارض  اا األكياس من حممد بخمسة عرش ألف التاجر برشاء   ه لكن  يدفعها نقدا

 .قبل دفع حممد للثمن املؤجل

 

 (. 1513( أخرجه مسلم برقم ) 1)

 (. 1522( أخرجه مسلم برقم ) 2)

الفرق بني اجلهالة والغرر: إذا كان خفاء العيب بالسلعة غري مقصود فهو جهالة، وإن كان 
 .مقصوداا فهو تغرير مذموم
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بنفس الوقت  زيد  إىل بعد سنة، ثم إين اشرتيتها من    اا زيد سيارة بعرشين ألفاا دين لأنا بعت  :  أيضاا ومثاله  
 . بثامنية عرش ألفاا 

؛ البيع  فهذا     ال أل ألنه يتخذ حيلة    حرام ال جيوز  ألفاا ن أبيع  بيعاا صورياا بعرشين  أشرتُّيا  ، ثم أعود ف سيارة 
داخل  وهذا    ، عرشين ألفاا  ألفني، فأحصل عىل  ين ثم يزيد ، فيكون قد أخذ مني ثامنية عرش ألفاا بثامنية عرش ألفاا نقداا 

الربا  قال  يف  وقد  واضحة،  حيلة  ألنه  والسالم -؛  الصالة  َتَبا إ  » :  -عليه  يَنة  َذا  ع  ب ال  ت م   نَ َيع  َأذ  م   ت  َوَأَخذ   ،  ، َبَقر  ال  اَب 
َهادَ  ت م  اجل   ، َوَتَرك  ع  ر  يت م  ب الز  م  َوَرض  وا إ ىَل د ين ك  ع  ج  ه  َحت ى َتر  ع  م  ذ الًّ اَل َين ز  نسان  وكلام احتال اإل .  ( 1) « ، َسل َط اهلل   َعَلي ك 

، فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ ألنك مجعت بني حقيقة املحرم وبني  خبيث ، فاملحرم  عىل حمرم مل يزدد إال خبثاا 
 . بحانه وتعاىل ال ختفى عليه خافية، وإنام األعامل بالنيات ، واهلل س -عز  وجل -خداع الرب  

 
 : بيع الرجل عىل بيع أخيهالصورة اخلامسة: 

بثمن   اشرتاها،  التي  السلعة  املشرتي سلعة مثل  فيعرض عىل  آخر  فيأِت شخص   اثنان  يتبايع  أن  وهو 
 . كي يفسخ البيع السابق ويشرتي منه أقل، أو سلعة أجود منها بالسعر نفسه؛ ل

، فيأِت عمر فيقول  ريال: كأن يشرتي حممد من عبد اهلل خروفاا بخمسمئة  مثال بيع الرجل عىل بيع أخيه
: ملسو هيلع هللا ىلصبيع حمرم؛ لقول النبي  ريال، فهذا ال ئة  م، أو عندي أطيب منه بخمسريال ملحمد: عندي مثله بأربعمئة  

م  َعىَل َبي ع  َبع ضر  َوال َيب ع  » ك  ض   .(2) «َبع 

 

 (. 3462( وصححه األلباين يف صحيح أيب داود برقم ) 3462( أخرجه أبو داود برقم ) 1)
 (. 1515( واللفظ له، ومسلم برقم )2150( أخرجه البخاري برقم ) 2)

رِّ  ينَة هبذا االسم؛ ألن املشرتي يأخذ مكان السلعة عي ناا، أي: نقداا حارضاا، وح  َي بيع  الع  مِّ م س 
 .هذا البيع؛ ألنه حيلة  يتوصل هبا إىل الربا
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ُجل عىل رشاء أخيهالصورة السادسة:   : رشاء الرَّ
 . ىل غ: أشرتُّيا منك بسعر أة فيأِت رجل آخر للبائع فيقول له أن يشرتي رجل سلع  وهو
بسبعني  مثاله كتاباا  الرْحن  عبد  يشرتي سعيد من  أن  فيأِت صالح  رياالا :  الرإىل  ،  فيقول عبد  أنا  ْحن   :

م  َعىَل َبي ع  َبع ضر َوال َيب ع  »: ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي   حرام؛ بيع ال ريال؛ فهذاأشرتيه منك بمئة  ك  ض   . (1) «َبع 
 : البيع والرشاء يف املسجدالصورة السابعة: 

د    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل    ن  أل   ال جيوز البيع والرشاء يف املسجد؛ ف ج  اء  َوالَبي ع  يف  املَس  َ ويف النهي    ،(2) هَنَى َعن  الرشِّ
  إ ذا رأى من يبيع يف املسجد   -رْحه اهلل تعاىل-عن ذلك صيانة للمساجد، وإ جالل هلا، وكان عطاء بن يسار  

 . (3) "عليك بسوق الدنيا، وإ نام هذه سوق اآلخرة":  قال
 :النَّْجشالصورة الثامنة: بيع 

حمتمل غري جاد    وحتريض مشرتر رة املتمثلة يف خداع  مصطلح يطلق عىل املامرسة املحظوهو  بيع النجش  
 حيث يكون عىل صورتني: بالرشاء أثناء مفاوضات ما قبل البيع،  

وإنام    ؛رشائها وملكيتها يف  دون النية  أغىل للسلعة خلداع اآلخرين    اا عرض الناجش  إما من خالل تقديم  
 . نافسون ويدفعون أكثرخرين يت فقط جلعل اآل

 . ؛ ليثري رغبة املشرتي يف رشائها من البائع نفسه   السلعة عن    غري صحيحة   معلومات من خالل عرض  وإما  
البائع بعرض وبيع  أن    مثال بيع النجش: سعر    عىلبأ  ايف السوق واملزاد، ومن أجل بيعه   تهسياريقوم 

 بلغويضع سعر للسيارة م السيارة،  يدعي أنه يريد رشاء    ممن يعرفهم  خرآمع شخص    باالتفاقممكن يقوم  

 

 (. 1515( واللفظ له، ومسلم برقم )2150( أخرجه البخاري برقم ) 1)

برقم  2) داود  أبو  أخرجه   )(1079 ( برقم  والرتمذي  لفظه،  وهذا   )322( برقم  والنسائي  يف  714(  األلباين  وحسنه   )
 (. 1079صحيح أيب داود برقم ) 

 . ( 6/383( وذكر يف املغني نحو ذلك عن عمران بن مسلم القصري ) 174/ 1( أخرجه مالك يف املوطأ )3)
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الرشاء،    أربعني يف  الناس  فيتنافس  مبلغ  ألف،  عليها  زاد  السيارة  مبلغ  يف  الناس  زاد  لغرض  وكلام  ليس 
   خرين عىل الدفع أكثر.رشائها، وإنام لتشجيع اآل

البائع اهلاتف بمبلغ  أو ألف  ناألف   قدره  أن يعرض  الذي يكون سعر اهلاتف احلقيقي هو  الوقت  ، يف 
 ه خيدع املشرتي جلعله يدفع أكثر من قيمة اليشء. ، والبائع عىل علم بذلك، لكنفقط  ريال

َعن     ملسو هيلع هللا ىلص»هَنَى الن ب ي     :حلديث  املشرتي وخديعته؛عىل  ا فيه من تغرير  حرام؛ مل  (النجش)بيع    فهذا البيع
» ش  وحديث(1) الن ج  وا »  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    أن    : ،  َتنَاَجش  «َوال  حرام  ،(2) ...  بني    ،والنجش  باتفاق  أكان  سواء 

  يزيد يف  ولكنه  ،أم كان ذلك بغري اتفاق بينهم   ( لالدال  )  الناجش وصاحب السلعة، أم بينه وبني السمسار 
 من ق بل نفسه مع عدم رغبته يف الرشاء.  الثمن

 
 :احلرامبيع املباح إذا ُعلِم أن املشرتي يستعني به عىل الصورة التاسعة: 

 :  ، منهالم أن املشرتي يستعني به عىل احلرام؛ ولذلك أمثلة كثريةرم بيع اليشء احلالل إ ذا ع  حي
ا  ا، أو سالحاا ملن يعلم أنه يقتل به معصوماا، أو جهازا كالفيديو    أن يبيع عنباا ملن يعلم أنه يصنع منه مخرا

م والعدوان، وقد  ك أن فيه تعاوناا عىل اإلث  وسبب حتريم ذل  ن يعلم أنه يستعمله يف احلرام، ونحو ذلك،مل
َوان  ﴿ :قال اهلل تعاىل د  ع  م  َوال  ث  َوى َواَل َتَعاَون وا َعىَل اإل   ِّ َوالت ق   [. 2]املائدة:  ﴾َوَتَعاَون وا َعىَل ال رب 

 

 (. 1516( واللفظ له، ومسلم برقم )2142( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 (. 1515( واللفظ له، ومسلم برقم )2150أخرجه البخاري برقم )   (2)

 

ح ذلك  .يف النهي عن بيع النجش داللة عىل وجود األخالق االجتامعية يف الرشيعة اإلسالمية. وضِّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 :البيع بعد نداء اجُلُمعة الثاينالصورة العارشة: 

لسعي  وذلك ألنه مأمور با   يبيع أو يشرتي بعد النداء الثاين؛أن    صالة اجلمعةرم عىل كل من تلزمه  حي
ا إ ىَل ﴿:  قال تعاىلوأداء الصالة،    ،لسامع اخلطبة َعو  َعة  َفاس  م  اجل  م  ن  َيو  اَلة  م  يَن آَمن وا إ َذا ن ود َي ل لص  ذ  َا ال  َيا َأُّي 

م  َخري    َبي َع َذل ك  وا ال  ر  اهلل   َوَذر  ونَ ذ ك  َلم  ن ت م  َتع  م  إ ن  ك   [. 9]اجلمعة:  ﴾ َلك 
 بيع املبيع قبل قبضه:  الصورة احلادية عرشة: 

يقبضها وحيوزها أن  قبل  يبيعها  ثم  أن  ؛  كأن يشرتي سلعة من شخص،  اهلل  حلديث  :  قال  ملسو هيلع هللا ىلص رسول 
» ب َضه  َيق  َحت ى  ه   َيب ع  َتاَع َطَعاماا َفال  اب  َأن     ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  أن    -ريض اهلل عنه-ثابت  ، وعن زيد بن  (1) »َمن   هَنَى 

م   َحاهل   إىَل ر  ار   الت ج  وَزَها  حَت  ب َتاَع َحت ى  ت  َلع  َحي ث   السِّ َباَع  يبيعه حتى يقبضه  ،  (2) ت  فال جيوز ملن اشرتى شيئاا أن 
 قبضاا تاماا. 

 بيع الثامر قبل بدّو صالحها:  الصورة الثانية عرشة: 
بيع   جيوز  صالحها ال  يبدو  أن  قبل  ت ونضجها   الثمرة  من  خوفاا  قبل  ؛  هبا  عيب  حدوث   أو  لفها 

ل    : ملسو هيلع هللا ىلص   قال: قال رسول اهلل   -ريض اهلل عنه -أنس    حلديث   أخذها؛  تَح  َت إ ن  َمنََع اهلل   الث َمَر، ب َم َتس  َرَأي  »أَ
 

 (. 1526( واللفظ له، ومسلم برقم )2133( أخرجه البخاري برقم ) 1)

برقم )2) داود  أبو  أخرجه   )3499 ( برقم  وابن حبان  برقم )4987(  املستدرك  واحلاكم يف  ابن  2271(  احلافظ  وقال   )
 . "حبان واحلاكم صححه ابن"(: 166حجر يف بلوغ املرام )ص: 

املسلمة التي انترش ما حكم بيع أدوات الزينة والعطور النسائية للنساء املتربِّجات يف بعض البيئات  
، وتم تغييبها عن تعاليم الدين؟  فيها التربج 

................................................................................................
................................................................................................

... 
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يَك  أَخ  َها، هَنَى  هَنَى َعن   » قال:    -ريض اهلل عنهام -وعن ابن عمر    . ( 1) « ؟ َمال  َو َصالح  َيب د  الثِّاَمر  َحت ى  َبي ع  
َي  رَت  بَائ َع َوامل  ش   . ( 2) « ال 

بدو  وي ونضجها  عرف  الثمر  وتبدو  صالح  َود   َيس  أن  العنب  ويف  اصفرارها،  أو  النخيل  ثامر  باْحرار   :
 احلالوة فيه، ويف احلب أن ييبس ويشتد، ونحو ذلك يف بقية الثامر. 

 

 
 

 
  

 

 (. 1555( ومسلم برقم ) 2198( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 (. 1534( واللفظ له، ومسلم برقم )2194( أخرجه البخاري برقم ) 2)

ل    احلالة التالية؛ ثم أجب عن األسئلة بعدها مع بيان السبب:تأمَّ

 )اشرتيَت من متجر أكياساا من األرز؛ فلمستها بيدك ومل تنقلها عندك(.

 هل جيوز لك أن تبيعها حينئذ لشخص آخر؟

................................................................................................
................................................................................................ 

 

 تقوَم بتلخيص ما ييل يف دفرتك:         

 تعريف: املالمسة، واملنابذة، والغرر، واجلهالة، والعينة، والنجش.-

 صور البيوع املنهي عنها. -
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 .(1) وارتفاعه والزيادة يف اليشء النامء :الربا يف اللغة
الرشع:و يف    مع  أو  العقد،  حالة  الرشع  معيار  يف  التامثل  معلوم  غري  خمصوص  عوض  عىل   عقد  الربا 
  .(2) .أحدمها   أو البدلني  يف  تأخري

 

  نيا واآلخرة متوقف عىل تقوى اهلل؛ الد  الفالح يفف   ،حياتنا   يف  بههنانا تعاىل عن التعامل  و  ،حرم اهلل الربا
مصداقاا  تعاىل  وذلك  م  ﴿:  لقوله  َلَعل ك  اهلل َ  وا  ق  َوات  َضاَعَفةا  م  ا  َعافا َأض  َبا  الرِّ ل وا  َتأ ك  اَل  آَمن وا  يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  َيا 

ونَ  ل ح  ف  ة، وأمجع العلامء عىل حتريم [  130آل عمران:  ]  ﴾ت  وورد حتريم الربا يف القرآن الكريم، والسن ة النبوي 
املاوردي:   قال  َبا،  قط  حتى"الرِّ مل حيل  يف رشيعة  إنه  تعاىل:    "قيل:  م  ﴿لقوله  ه  ذ  َعن ه  َوَأخ  هن  وا  َوَقد   َبا  الرِّ   ﴾

 ؛ يعني يف الكتب السابقة. (3)[161]النساء: 
 

 (. 2/483( مقاييس اللغة ) 1)
 (. 65)ص:   الفقه املنهجي (2)

 (. 4/1( واملغني ) 270/ 1( ينظر: املهذب ) 3)

قد يكون الربا من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري 
 بالشعري ونحو ذلك، إذا زاد أحدمها عىل اآلخر فإن هذا يقال له: رباا رشعاا وهو ممنوع رشعاا. 

ا وقد  يكون الربا أيضاا بغري زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض أو بالتأجيل، ويسمى رباا رشعا
أيضاا، فإذا باع جنساا من املال بجنسه مثل دينار بريال ومل يتقابضا، أو بجنس ال يباع به ديناا مثل 

 .الذهب ومل يتقابضا سمي رباا، وإن مل يكن فيه زيادة
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تعاىل:  و  َتف  ﴿ قال  مَل   َفإ ن   ن نَي *  م  ؤ  م  ن ت م   ك  إ ن   َبا  الرِّ َن  م  َي  َبق  َما  وا  َوَذر  اهلل َ  وا  ق  ات  آَمن وا  يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  َفأ َذن وا  َيا  َعل وا 
م  اَل  َوال ك  وس  َأم  ؤ  م  ر  ب ت م  َفَلك  ول ه  َوإ ن  ت  َن اهلل   َوَرس  بر م  وَن﴾  ب َحر  وَن َواَل ت ظ َلم  ل م  فظاهر    [ 279، 278]البقرة:    َتظ 
عىل امل َراب ني دليل     ملسو هيلع هللا ىلص اإلعالم باحلرب من اهلل ورسوله  ارتباط النهي يف هذه اآليات بالتحذير والوعيد الشديد و 

ه عىل الناس من الناحية االجتامعية واالقتصادية.   قاطع عىل حرمة الربا، وعىل عظم مفاسده ومضارِّ
َ اهلل  َعن ه  -ء يف السنة النبوية عن  َجاب رر  وجا ول  اهلل    -َريض  ،    ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل: َلَعَن َرس  ، َوَكات َبه  وك َله  َبا، َوم  آك َل الر 

، َوَقاَل: ه  َدي  «  َوَشاه  م  َسَواء  «:  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  (1)»ه  ب َع امل وب َقات  َتن ب وا الس  ؟ َقاَل:    »اج  ن  وَل اهلل، َوَما ه  َيا َرس  وا:  َقال 
الَيت يم   َمال   َبا، وأكل   الرِّ ، وأكل   ب احلَقِّ إال   اهلل  َم  َحر  ت ي  ال  س   الن ف  َوَقت ل    ، ر  ح  َوالسِّ ب اهلل،  ك   َم »الرشِّ  َيو  َوالت َولِّ   ،

نَات  الَغاف الت   م  َصنَات  امل ؤ  ف  امل ح  ، َوَقذ  ف  ح   .  (2) «الز 

لغرس املحبة واأللفة بني أفراد املجتمع، والربا يسبب العداوة    ؛إن اإل سالم يدعو إىل التعاون واإليثار .1
 ويقيض عىل روح التعاون بينهم.  ، بني األفراد

وذلك عن طريق الربا، كام هو حال البنوك    ؛ احلصول عىل األرباح دون أن التعرض للخسارة واملشقة .2
وزراعة   جتارة  من  النافعة  اإلنتاجية  املرشوعات  من  والبالد  للمجتمع  حرمان  ذلك  ويف  التجارية، 

 وصناعة وغريها. 
الربا يؤدي إىل انقطاع املنافع للفرد واملجتمع، ويقلل فرص العمل لبعض فئات املجتمع، ويزيد الفقراء   .3

ا  . واألغنياء غنىا  ،فقرا
ا  .4 والتكافل  التعاون  إىل  تدعو  التي  اإل سالم  مبادئ  وسعادته؛الربا خالف  املجتمع  رفاهية  حيقق    لذي 

 ه حرمه اإل سالم.ولذلك وغري  

 

 (. 1598( أخرجه مسلم برقم ) 1)

 (. 89( واللفظ له، ومسلم برقم )2766لبخاري برقم ) ( أخرجه ا2)
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 الزيادة عىل رأس املال مقابل الزيادة يف وقت السداد.  الصورة األوىل:
ةر    مد  بتحديد  آخر  شخصر  إىل  املال  دفع  ومثاله  السداد،  وقت  تأجيل   الزيادة  من  واملقصود  والغاية 

وقد   عليها،  امل ت فق  ة  املد  عن  السداد  تأجيل  مقابل  املبلغ  عىل  الزيادة  ثم    ، عي نةر يف م  النسيئة  ربا  حتريم  ثبت 
 .(1) واإلمجاع القرآن والسن ة 

ا  ، أن يكون يف ذمة شخص آلخر دين  املثال األول لربا النسيئة: ا  م أ  ، سواء أكان منشؤه قرضا غري    مأ  ، بيعا
إ ما أن تقيض الدين الذي عليك،  طالبه صاحب الدين، فقال له   وجاء وقت سداد الدين  فإ ذا حل  ،  ذلك  :

 وإ ما أن أزيدك يف املدة وأمهلك وقتاا أكثر، برشط أن تزيد فوق املبلغ الذي عليك.
هنا البيع صحيح وال    -إىل بعد سنة،    اا أن يشرتي أْحد سيارة من حسني بعرشة آالف دين  الثاين:املثال  
فيه ا  -إ شكال  الدين قال حسني ألْحد وبعد ميض  املبلغ  لسنة وحلول  إ ما أن تسلم    -عرشة آالفوهو  -: 

، فاتقفا عىل ذلك فآالمن عرشة    بدالا   اا اآلن، وإ ما أن أمهلك سنة أخرى، وتسلم ل حينذاك اثني عرش ألف
 سنة أخرى.  حسنيوأمهله  

  ، فذهب إ ىل حسن  ،أراد سعيد أن يتزوج وليس عنده من املال ما يغطي تكاليف الزواج  املثال الثالث:
ألف يقرضه عرشين  أن  منه  بعد سنتنيدفعي  اا وطلب  له  فقال حسنها  أن  ،  املبلغ عىل  هذا  نعم سأقرضك   :

 

 (. 134/  4( املغني )1)

 

 .اذكر احلكمة من حتريم الربا أخالقياا 
........................................................................................ 
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 ، فوافق سعيد، فأقرضه حسن املبلغ املذكور. ي: بزيادة عرشة آالف، أاا الثني ألف تسلمه ل بعد سنتني ث
وألنه نوع من    ؛ نفعاا   قد أمجع العلامء عىل حتريم هذه الصورة كوهنا داخلة يف القرض املحرم الذي جر  ل

ل وا  ﴿ :  قوله تعاىلمنها  وأنواع الربا، وقد جاءت األدلة الكثرية بتحريمه، كام سبق،   يَن آَمن وا اَل َتأ ك  ذ  َا ال  َيا َأُّي 
ونَ  ل ح  ف  م  ت  وا اهلل َ َلَعل ك  ق  َضاَعَفةا َوات  ا م  َعافا َبا َأض  نوا  كا"قال:   -رْحه اهلل-وعن جماهد [ 130]آل عمران:  ﴾ الرِّ

 .(1) "، فإ ذا جاء األجل زادوا عليهم وزادوا يف األجليتبايعون إىل أجل 
 (:  اا )دين أو هو بيع املال الربوي بجنسه أو بغري جنسه مؤجالا  ،بيع مؤخر البدلنيالصورة الثانية: 

بيع   رز  أ مثل بيع ذهب بذهب ديناا، أو بيع الدينار بعرشة دراهم ديناا، أو بيع دوالر برياالت ديناا، أو 
 ، أو بيع ملح جيد بملح غري جيد ديناا. اا جيد بأقل منه جودةا دين 

لسعيد  ومثله:   حممد   يبيع  كيلو أن  بسمتي أ  عرشة  الوقتو  رز  بنفس  كيلو   ، يسلمه    بلدي  أرز  بعرشة 
الذهب  .يومسلم بعد  ت ا من  يبيع حممد لسعيد جراما أن  الوقت، بجرام أو جرامني من    ،أو  بنفس  ويسلمه 

 الفضة تسلم بعد أسبوع. 
الربا من  أن    الو  ، فهذا  حلديث  به؛  التعامل  اهلل  جيوز  رسول  والفضة  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص  بالذهب،  »الذهب 

وامللح بامللح، مثالا بمثل، يداا بيد، فمن زاد أو استزاد    ، والتمر بالتمر  ،والشعري بالشعري  ،والرب بالرب  ،بالفضة
سواء« فيه  واملعطي  اآلخذ  أربى،  أ (2) فقد  «»قال:    ملسو هيلع هللا ىلص النبي    ن  . وحلديث  يَئة  الن س  يف   َبا  الرِّ وقال  (3) إ ن اَم  :  ملسو هيلع هللا ىلص، 

ا إ ال ال» با َهب  ر  َهب  ب الذ  ا إ الَهاَء َوَهاَء، وَ   ذ  با ِّ ر  رب   ب ال رب  ا إ ال َهاَء َوَهاَء، َوال  ال  با ع ري  ر  ع ري  ب الش  ر  َهاَء َوَهاَء، َوالش  ت م 
ا إ ال با ر  ر  ول  اهلل   ، و(4) َهاَء َوَهاَء« ب الت م  ناا«  ملسو هيلع هللا ىلص»هَنَى َرس  ق  َدي  َور  َهب  ب ال   .(5) َعن  َبي ع  الذ 

 

 (. 1/438( فتح القدير للشوكاين ) 1)

 (. 1584( أخرجه مسلم برقم ) 2)
 (. 1596( أخرجه مسلم برقم ) 3)

 (. 1586( وهذا لفظه، ومسلم برقم )2134( أخرجه البخاري برقم ) 4)

 (. 1589ومسلم برقم ) ( 2180( أخرجه البخاري برقم ) 5)
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األموال   من  ِشء  بيع  التسلم  وهو  مع  منه  بصاعني  تر  صاع  بيع  مثل  متفاضالا،  بجنسه  الربوية 
يف اهلل    والتسليم  رسول  حلديث  حمرم؛  فهذا  الوقت،  ، قال:    ملسو هيلع هللا ىلصنفس  ة  ض  ب الف  ة   ض  َوالف   ، َهب  ب الذ  َهب   »الذ 

ث   ، م  ، َوامل ل ح  ب امل ل ح  ر  ر  ب الت م  ، َوالت م  ع ري  ع ري  ب الش  ، َوالش  َتَلَفت   َوالرب   ب الرب   ، َفإَذا اخ  ، َيداا ب َيدر ، َسَواءا ب َسَواءر ث لر الا ب م 
» ، إَذا َكاَن َيداا ب َيدر ئ ت م  وا َكي َف ش  ، َفب يع  نَاف  ه  األَص   .  (1) َهذ 

 

والفضة ألول ا القسم   الذهب  ومها  النقدان  والثمنية وم   ، :  النقد  يف  النقدية    شاهبهام  األوراق  مثل  لألشياء، 
 ، كالذهب والفضة. ، فيجري فيها الربا من العمالت   كالرياالت والدوالرات واللريات وغريها   ؛ اآلن 

 دوالر قديمة، وهكذا.  ، أو بيع مائة دوالر جديدة بمئتيفيحرم بيع جرام من الذهب بجرامني منه 

 
 

 

 (. 1587( أخرجه مسلم برقم ) 1)
 

 بنيِّ حكم املعامالت وعلتها يف احلالت التالية: 

االت مستعملة بجوالني جديدين.−  بعَت مخسة جو 

.اقرتضَت عرشة − د  بدهلا عرشين قلاما  أقالم واشرتط املقرض أن َتر 

 .اشرتيَت عرشة كيلو من التمر بمبلغ من املال مؤجالا −

 

فيجوز فيه التفاضل، كجرام من الذهب بثالثة إ ذا بيع املال الربوي بامل ربوي من جنس آخر، 
 .جرامات من الفضة، أو دنانري برياالت، ولكن برشط التسلم يف نفس الوقت، وليس مؤخراا وآجالا 
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األربعة  القسم األطعمة  وامللح،    :الثاين:  والشعري  والتمر  الرب  شاهبها  و وهي  األطعمةما  :  مثل   ؛من 
 وغريه.  األرز 

ب  فهذه   بيع صاع  فيحرم  بزيادة،  وجنسها  بمثلها  منها  بيع ِشء  حيرم  ربوية،  منه،    ر  األطعمة  بصاعني 
، ولكن جيب التقابض  ، وهكذا ع من الشعري واص أبثالثة    ر  ب  بصاعني منه، وبيع صاع  وحيرم بيع صاع شعري  

التفرق؛والتسليم   السابق   ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    قبل  إ ذا  :  يف احلديث  فبيعوا كيف شئتم  »فإ ذا اختلفت هذه األصناف 
ا بيد«  . (1)كان يدا

 

من  كانت هناك جمموعة     ؛ يكون هذا التعامل خارج نطاق الربا املحرمو  باألموال،حت ى يصح  التعامل  
 وهي:  ،هبذه األموال  كيفية التعامل فيها الكيفيات والصور للبيع تتضح 

 األوىل: احتاد اجلنس: الصورة
التبادل وقد حيلببعضها  إذا حدث تبادل األموال الربوية   فيحل التبادل عند احتاد    ، بعض، فقد حيرم 

 إذا توافرت رشوط ثالثة:   ،وذرة بذرة ، وحنطة بحنطة  ،وفضة بفضة ، اجلنس كذهب بذهب
البدلني-1 املعددوات،    :التامثل يف  املوزونات، وعدداا يف  ووزناا يف  املكيالت،  أو  فكيالا يف  الوزن  في 
باع عدداا فيجب املامثلة يف   الكيل باع كيل التمر بكيل مثله تاماا، وإن كان مم ا ي  باع كيل القمح بكيلر مثله، وي  ي 

باع مائة غرام ذهب بامئة أخرى، بغض  النظر عن نوع  العدد، كعرشة مقابل عرشة، وعىل ذلك فاألصل أن ت 

 

 (. 1587( أخرجه مسلم برقم ) 1)

األشياء التي ليست طعاماا ربوياا، وال أثامناا، مثل: املعادن، والبيوت، والسيارات، واألدوات 
 .الكهربائية، والثياب، وغريها، ال جيري فيها الربا
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 . هذا الذهب، وبغض  النظر عن جي ده ورديئه
فال جيوز  ، يف العقد  أو الدين   ال يذكر األجل و ؤجل تسليم أحد البدلني عن جملس العقد،  بأال ي  احللول: -2  

باع    أن   . بعد يومر أو حتى بعد ساعة   والدين   كان األجل   لو حتى  مؤجل،    بكيلو   وحاالا   اا حارض قمحر    كيلو ي 
املشرتا  التقابض:-3 السعلة  قبض  التفرق  ةفيجب  قبل  آخر  بيعها لشخص  قبل  عليها    يف  واحلصول 

با يف العقد،    القبض يف املجلس قبل  البائع واملشرتي    جملس العقد، فإذا حصل التفريق بني  ولوحتى  وقع الرِّ
الذي جرى عليه  والثمن  عىل سلعةر جديدة، والطرف الثاين مل يقبض البدلويبايع مشرتر آخر لي فاوض   دخل

النبي  بالعقد، وي ستدل  عىل الرشطني اآلخرين   َهاَء وَهاَء، قوله:  ب  ملسو هيلع هللا ىلصام ورد عن  ا إال  ربا بالذهب   »الذهب  
ا إال هاَء وهاَء« ا إال َهاَء وَهاَء، والشعري  بالشعري  ربا ر  ربا ا إال َهاَء وَهاَء، والتمر بالتم  ِّ ربا  .(1) والرب   بالرب 

 
 الثانية: اختالف اجلنس واحتاد العلة: الصورة

 بشعري برشطني:  وبرحيل التبادل عند اختالف اجلنس واحتاد العلة كذهب بفضة 
 . دين  وال : بأن يكون العقد حاالا ال تأجيل فيهاحللول - 1
 بدون تأخري.  : بأن يتم ذلك يف جملس العقد التقابض - 2

بيع عرشة غرامات ذهب بخمس بنصف    ةفيجوز  امللح  من  بيع طن  الفضة، كام جيوز  عرش غراماا من 

 

 (. 1586( ومسلم برقم ) 2134( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 

رجل آلخر سيارته، واتفقا عىل أن يكون االستالم بعد أسبوع، ويف ذات املجلس؛ قام إذا باع 
 .املشرتي ببيع السيارة التي مل يستلمها ملشرتر آخر؛ فهل يعد ذلك من الربا؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ة وال يشرتط التامثل، للحديث املتقدم: ،  طن من التمر، وعىل ذلك جَيري التعامل مع باقي األصناف الربوي 
ا بيد«  .(1) »فإ ذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إ ذا كان يدا

 
 

 الثالثة: اختالف اجلنس واختالف العلة: الصورة
بأن كان أحد البدلني من األثامن أو النقود: الذهب والفضة أو النقود    ؛ العلةاألجناس و   إذا اختلفت 

املطعومات من  واآلخر  كبيع    الورقية،  التعاقد،  وحل  التبادل  جاز  والزبيب،  أرزكالتمر   ةبعرش  كيلو 
 . طمل يشرت ممل حيصل، اشرتط األجل أ مسواء حصل التقابض أ ،غرامات من الذهب، أو بدينار 

 

 
  

 

 (. 1587( أخرجه مسلم برقم ) 1)

 

 أجب عىل السؤال التايل بالتعاون مع زمالئك:

 ( يعترب بيعاا لنفس اجلنس رغم اختالف نوعيهام؟21( بذهب عيار )18هل بيع ذهب عيار ) 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 بنيِّ حكم املعامالت التالية وعلتها يف احلالت التالية: 

 ذهباا مستعمالا.اشرتيَت مخسني جراماا ذهباا جديداا بستني جراماا −

 بعت مائة جرام فضة بامئتي ريال مؤجلة.−

 .24بثامنني جراماا ذهباا من عيار  18استبدلَت مائة جرام ذهباا من عيار −
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 حقيقة الربا قسامن: -1

القسم األول: ربا النسيئة، وله صور، منها: الزيادة عىل رأس املال مقابل الزيادة يف وقت 
السداد، وبيع مؤخر البدلني، أو هو بيع املال الربوي بجنسه أو بغري جنسه مؤجالا )ديناا(: 

 مثل بيع ذهب بذهب ديناا، أو بيع أرز جيد بأقل منه جودةا ديناا.

والقسم الثاين: ربا الفضل: وهو بيع ِشء من األموال الربوية بجنسه متفاضالا، مثل بيع 
 والتسليم يف نفس الوقت، فهذا حمرم. صاع تر بصاعني منه مع التسلم 

 األموال الربوية التي جيري فيها ربا الفضل قسامن: -2

األول: النقدان، ومها الذهب والفضة، ومشاهبهام يف النقد والثمنية لألشياء، مثل األوراق  
 النقدية اآلن.

شاهبها من والقسم الثاين: األطعمة األربعة: وهي الرب، والتمر، والشعري، وامللح، وما 
 األطعمة؛ مثل: األرز وغريه.

 صور بيع األموال الربوية ثالثة: -3

 : احتاد اجلنس، ويشرتط فيه ثالثة رشوط:الصورة األوىل

 املامثلة يف البدلني، واحللول، والتقابض.

: اختالف اجلنس واحتاد العلة: فيحل التبادل عند اختالف اجلنس واحتاد الصورة الثانية   
 كذهب بفضة، وبر بشعري، برشطني: احللول، والتقابض.العلة 

: اختالف اجلنس واختالف العلة: فإذا اختلفت األجناس والعلة؛ بأن كان الصورة الثالثة
أحد البدلني من األثامن أو النقود: الذهب والفضة، أو النقود الورقية، واآلخر من 

 املطعومات كالتمر والزبيب، جاز التبادل وحل التعاقد.
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ا؛ إذ هو    الربا إعالن حرب عىل رشع اهلل تعاىل: ا شديدا فقد جاء الزجر عن الربا يف كتاب اهلل تعاىل عنيفا
الكبائر والذنوب العظام التي وصف اقرتافها بمحاربة اهلل ورسوله، وإذا كان قطاع الطريق حياربون اهلل    من

أكلة   فإن  السبيل؛  وقطع  اآلمنني،  وترويع  األموال،  واغتصاب  األرواح،  وإزهاق  السالح،  بإشهار  تعاىل 
الفساد يف األرض، وتوسيع ا إىل  لربا حياربون اهلل تعاىل بدمار املجتمعات، واإلفساد يف األموال مما يؤدي 

 

 :صور، يوضحها اجلدول التايل بيع األموال الِربويةل -4
 احلكم اجلنس العلة األمثلة

تر سكري بتمر 
 خالص

 متحدة متحدة

يشرتط التقابض 
والتامثل؛ أي حيرم 
 التفاضل والتأخري

 ذهب بفضة

 ريال بدوالر

 خمتلفة متحدة

جيوز التفاضل، 
برشط التقابض، 

 التأخريوحيرم 

 ذهب بتمر

 ريال بقمح

 خمتلفة خمتلفة

ال يشرتط ِشء، أي 
جيوز التفاضل 

 والتأخري
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 اخلوف، وقلة األمن.  اهلوة بني الطبقات مما يلزم منه حدوث اجلرائم وكثرة
يمتصون  إن أكلة الربا ال يرفعون السالح كام يرفعه قطاع الطريق، وال يأخذون املال عنوة؛ ولكنهم  

 تون عىل أكتافهم!ون أموال الناس وهم يرب  بدماء الفقراء وهم يبتسمون هلم! وينته 
ا، وأكثر تنظياما وخمادعة؛ ففاقت   إهنا حماربة ماثلت يف بشاعتها حماربة قطاع الطريق؛ ولكنها أوسع نطاقا

تعاىل حم اهلل  قال  بالقوة، وقد  وانتهاب األموال  السالح  انتشارها وقبحها رفع  منها:  يف  ا  يَن ذرا ذ  ال  َا  َأُّي  ﴿َيا 
ب َحر   َفأ َذن وا  َعل وا  َتف  َفإ ن مل    ن نَي *  م  ؤ  نت م م  َبا إ ن ك  َن الرِّ َي م  َبق  َما  وا  َوَذر  وا اهلل َ  ق  ول ه  َوإ ن  آَمن وا ات  َن اهلل   َوَرس  بر مِّ

وَن َوالَ  م  الَ َتظ ل م  َوال ك  ء وس  َأم  م  ر  ب ت م  َفَلك  وَن﴾  ت   [. 279-278 :]البقرة ت ظ َلم 
 :  لربااألرضار الجتامعية لمن 

الربا   .1 إن   إذ  املجتمع؛  أفراد  بني  التعاون  وح  ر  لالقضاء عىل  احلَسنيكون سبباا  القرض  دون    وجود 
  . يةر نيةر إىل ماد  ل العالقة بني الناس من إنساني ةر تعاو   فائدةر بينهم، مم ا ي ؤدي إىل حَتو 

ومن  ض من صاحب املال،  زرع العداوة والبغضاء يف نفوس الناس؛ بسبب الظلم الواقع عىل امل قرَت   .2
ك العالقات فيام بينهم.  ثم  تتفك 

بة عىل ال  ربا أّنه يؤّدي إىل:من األرضار القتصادّية املُرتتِّ
قَصد به: االنخفاض يف قيمة النقود، والذي يكون ناشئاا   .1 م االقتصادي، وي  ل  ع التضخ  عد  ن ارتفاع م 

ل الزيادة يف اإلنتاج.   عد   الزيادة يف الفوائد عن م 

طبقة   .2 عىل  والقضاء  املحرومني،  الفقراء  وطبقة  امل نع مني،  األغنياء  طبقة  يف  املجتمع  طبقات  حرص 
تو  الفقري ال  م  إن   إذ  الفقر؛  نسبة  والزيادة من   ، فئةر خمصوصةر املال يف  ل  تداو  الدخل، وحرص  طي  سِّ

بةا عليها.  رتتِّ  يمكنه التخل ص من ديونه ما دامت الفوائد م 

ة الناشئة   .3 ر  يف نسبة الفوائد،  ع تكرار حدوث األزمات االقتصادي  إهناك االقتصاد  و ن االرتفاع امل ستم 
ة الرشائي ة.  بزيادة املعروض َؤد ي إىل خفض القو  َلع واخلدمات، مم ا ي   النقدي دون الزيادة يف السِّ
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وترك    .4 الربح،  لثبات  الفائدة  طريق  عن  االستثامر  عىل  ع  ي شج  الربا  إن   إذ  البطالة؛  نسبة  ارتفاع 
 االستثامر يف املرشوعات اإلنتاجي ة ذات النفع العام. 

 من أرضار الربا اإلنتاجّية:
الناجتة   .1 الزيادة  ي ضيف  ض  امل قرَت  إن   إذ  َلع؛  السِّ أسعار  لعة،  ع ارتفاع  السِّ مال  رأس  عىل  القرض  ن 

 .  فريتفع سعرها عىل امل سَتهلك، وبذلك يكون ظلم القرض اإلنتاجي أعم  وأشمل من االستهالكي 

سعرها    .2 الرتفاع  وذلك  عليها؛  الطلب  نقص  بسبب  ترصيفها؛  دون  امل نَتجات  من  فائضر  إجياد 
 ن إضافة الزيادة الربوية عىل أصل ثمنها. ع الناشئ 

د وضع ماله يف البنك دون احلاجة إىل    .3 جر  ه بم  بح  عدم حاجة امل رايب إىل العمل؛ إذ إن ه حيصل عىل ر 
 خوض مغامرة يف التجارة أو الصناعة. 

 
 

  

 

ه رسالة نصح يف نقاط موجزة لشخص يتعامل بالربا؛ مبيناا له حرمة وأرضار تعامالته؛ ثم  وجِّ
م له صوراا لبعض بدائل التعامالت الصحيحة املتاحة له  .قدِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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هناك الكثري من املعامالت املالية التي يتعامل هبا املسلمون، وتعد  من حاجي ات البالد التي ال بد  من  
 وتلبية متطل بات احلياة، ومنها الرصف.  ، لكسب املال  ومعامالتنا املالية واالقتصادية التعامل هبا يف حياتنا

 . رد اليشء عن وجهه أو إبداله بغريه، يقال: رصفه يرصفه رصفا إذا ردهيف اللغة:  الرصف -1
الصطالح:-2 يف  النقدين    الرصف  ببيع  أم  آلخرا أحدمها  اجلنس  يف  احتدا  سواء  بيع  ،  مثل  اختلفا، 

 الذهب بالفضة، والرياالت بالدوالرات. 

اجلائزة البيوع  أنواع  نوع من  تعاىل:يف  ثبتت مرشوعيته  و   ،الرصف  قال  اهلل    ﴿  الكتاب والسنة،  َوَأَحل  
َبا الرِّ َم  َوَحر  َبي َع  البيوع  [275  :البقرة]  ﴾ال  أنواع  وحلديث   ؛ فيشمله احلكم واملرشوعية   ،والرصف نوع من 

...«قال:  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ة  ض  ة  ب الف  ض  ، َوالف  َهب  َهب  ب الذ   .(1) »الذ 

 الرصف رشطان:   ، كرياالت يمنية برياالت يمنية، فإ نه يشرتط لصحة إ ذا كانت النقود من جنس واحد  -1
  ريال   عامئة بتس   ، ئة ا امل من فئة    ألف ريال يمني ، فال يصح أن يرصف  والزيادة   عدم التفاضل   األول: الرشط  

ث الا :  ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي    ؛ من فئة العرشات، أو اخلمسات أو غريها  َهب  إ ال م  َهَب ب الذ  وا الذ  «   »ال َتب يع  ث لر  . ( 2) ب م 

 

 (. 1587( أخرجه مسلم برقم ) 1)

 (. 1584( واللفظ له، ومسلم برقم )2177( أخرجه البخاري برقم ) 2)
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َهب  ب الذ  » : ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  ؛قبل التفرقوالستالم التقابض  الرشط الثاين: ا إ الالذ  با  .(1) «َهاَء َوَهاءَ   َهب  ر 
لصحة  -2 اشرتط  بلريات،  دنانري  أو  بلريات،  كرياالت  جنسني،  من  النقود  كانت  الرصف    إ ذا 

التقابض  وهو  واحد،  فيجوز   واالستالم   رشط  والزيادة  التفاضل  أما  التفرق،  :  ملسو هيلع هللا ىلص قوله  ل   ؛ قبل 
َهَب  »  وا الذ  « ب يع  ا ب يَدر ئ ت م  َيدا ة  َكي َف ش  ض  ف  الزيادة مع االستالم بنفس الوقت إذا    يصح   : أي   . ( 2) ب ال 

 اختلفت العمالت. 

 
 

 
  

 

 (. 1586( ومسلم برقم ) 2134) ري برقم ( أخرجه البخا 1)

 (. 1590( ومسلم برقم ) 2175( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 بنيِّ حكم املعامالت التالية وعلتها يف احلالت التالية:

 بعَت مخسامئة ريال يمني بامئة دوالر يف احلال. -

 شهر.بعَت ألف جنيه مرصي بألفي جنيه مرصي بعد  -

 اشرتيَت ثامين وتسعني لرية معدنية بامئة لرية ورقية. -

 

 تقوَم بام ييل يف دفرتك:

 تعريف الرصف. -

 تلخيص رشوط الرصف، بعمل خمطط شجري هلا. -
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العمالت الورقية قياساا عىل الذهب والفضة؛ وذلك ألن الرشع حكم بجريان الربا يف    جيري الربا يف
الذهب والفضة ألهنام أثامن األشياء، أي: كانا مها العملة التي يتعامل هبا الناس قدياما )الدراهم والدنانري(  

ال  حمل  النقدية  األوراق  هذه  َحل ت  وقد  والفضة،  بالذهب  تقدر  األشياء  قيم  يف فكانت  والفضة  ذهب 
 التداول، فوجب أن يكون هلا حكم الذهب والفضة.  

وعلة الربا يف الذهب والفضة، فهام  "وجاء يف كتاب املعتمد يف الفقه الشافعي للدكتور حممد الزحيِل:  
 .  (1)"جنس األثامن غالباا، ويقاس عليهام بقية النقود التي تعمل بدل الذهب والفضة 

العمل يف البنوك الربوية ال جيوز مطلقاا؛ ملا يف ذلك من أكل الربا، أو كتابته، أو الشهادة عليه، أو إعانة  
مسعود   بن  اهلل  عبد  روي عن  فقد  بذلك.  يقوم  عنه-من  اهلل  اهلل  -ريض  رسول  أن   الربا،    ملسو هيلع هللا ىلص:  آكل  لعن 

 .(2)وموكله، وشاهديه، وكاتبه 
لو كان العمل فيام ال يتصل  حتى ووقد أفتى كبار العلامء املعارصين بتحريم العمل يف البنوك الربوية،  

 بالربا كاحلراسة والنظافة واخلدمة. 

شخص   يدفع  أن  هنا  املرصفية  باحلوالة  املرصفاملراد  إ ىل  املال  من  حتويله   ،مبلغاا  منه  أو  ،  ويطلب 
 

 (. 107/  3املعتمد يف الفقه الشافعي، للدكتور حممد الزحيِل )( 1)
(2 ( برقم  داود  أبو  أخرجه   )3333( برقم  والرتمذي  وقال:  1206(  صحيح"(  حسن  برقم    "حديث  ماجه  وابن 

(2277 .) 
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عىل هذه العملية، وهذه احلوالة من    وعادة ما يأخذ املرصف عمولة أجرةتسليمه لشخص آخر يف بلد آخر،  
 حيث حكمها نوعان: 

العملة.  1 نفس  من  املحول  املبلغ  يكون  يف    ،أن  دوالر  ألف  يعطيهم شخص  إ ىل    اليمن كأن  لتسلم 
 . بأس به، وأخذ العمولة عليه جائزةم، وهذا العمل ال شخص يف الشا

املدفوعة  .2 العملة  أخرى غري  تسليمه من عملة  املراد  املبلغ  يكون  يسلم    ،أن  أن  يمنية مثل    رياالت 
لريات، فيالحظ هنا أن العملية أصبحت رصفاا وحتويالا، ومن رشط الرصف من عملة إ ىل   الشاملتدفع إ ىل  

 عملة أخرى أن حيصل التقابض قبل التفرق.  
املال   ، فالواجب عىل املحول أن يرصف أوالا  ثم حيوله بعد ذلك حيث شاء، فإذا فعل ذلك    ،ويقبض 

 . وكذلك أخذ العمولة عليها ،فالعملية جائزة

 
  

 ما يمكن أن تفعله يف احلالت التالية:بنّي 

َضت  عليك وظيفة للعمل يف أحد البنوك.- ر   ع 

افة النقدية.- َ  جاءتك وظيفة للعمل يف إحدى رشكات الرصِّ
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 حكم البيع يف الصور اآلتية؟ ما : 1س

 قام معرض للسيارات ببيع سيارة ال يملكها.  -

 . السحاَب من آخر   اشرتى جمنون   -

 يف صندوق.  خمفياا  شخص آلخر شيئاا باع  -

 أبيعك هذه الساعة بام يف جيبك.  :قال شخص لصاحبه  -

 اشرتى رجل كتابني بامئة ريال مؤجلة.  -

 ل مما يأيت: ما تدلل به عىل ك  أو من السنة النبوية من القرآن الكريمهات  : 2س

 من فضائل البيع املربور قبول الصدقات، واستجابة الدعاء.  -
 . كالبيوع واإلجيارات وسائر العقود اإلباحة ، املعامالت كلها األصل يف   -
 احلذر من كثرة احللف يف البيوع.  -
 . رضورة حصول الرتايض بني املتبايعني -
م  املنابذة واملالمسة يف البيع.  - ر   حَت 
 . حتريم بيع العينة -
 . حتريم بيع النجش  -
 . حتريم ربا الفضل -
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 ( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: ×الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة )  ضع عالمة: 3س
 ( )    ال جيوز أخذ ما يف أيدي الناس إال بمقابل أو عن طيب نفس.  (1
 ( )       .أثناء بيعهاسلعة الكتامن عيب جيوز  (2
 ( )         . أركان عقد البيع أربعة (3
 ( )        ال يصح بيع اليشء املجهول.  (4
 ( )     اشرتاط تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.  اجلائزمن  (5
 ( )    .؛ لكن ال َيب ط ل  معه العقدالرشط الفاسد يف البيع َيب ط ل رشعاا  (6
 ( )      . جيوز بيع الثمرة قبل أن يبدو صالحها ونضجها (7
 ( )    .الربا خالف مبادئ اإل سالم التي تدعو إىل التعاون والتكافل (8
 ( )   . : الذهب والفضةالربوية التي جيري فيه ربا الفضل؛ النقدانمن األموال  (9

بوية صوراحتاد اجلنس من  (10  ( )      . بيع األموال الر 
 ( )        بد من املامثلة يف البدلني.  ال (11
ةاختلفت أجناو إذا احتد نوع العملة (12  ( )   . فإن  البيع غري جائز  ؛س األموال الربوي 
 ( )       فقط.من رشوط الرصف عدم التفاضل  (13
 ( )   من رشط الرصف من عملة إ ىل عملة أخرى أال حيصل التقابض قبل التفرق.  (14

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم، اكتب حتت إرشاف 
 معلمك يف مسألتني اثنتني فقط مما ييل، ثم ضعهام يف ملف إنجازك:

 أشكال البيوع املحتوية عىل شبهة الربا. -

 يفعل التائب من الربا، إذا قبض أموالا من الربا وهو جاهل باحلرمة، أو كان عاملاا هبا؟ اماذ -
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 : أن

 يرشح مفهوم اخليار. -

 يبني مرشوعية اخليار. -

 يوضح احلكمة من اخليار -

 يعدد أقسام اخليار. -

 يرشح البيع بالتقسيط. -

 يرشح مفهوم اإلقالة. -

 يبني حكم اإلقالة. -

 املتعلقة باإلقالة.يبني املسائل  -

 يرشح مفهوم االحتكار. - 

 يبني حكم االحتكار.  -

 يناقش إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة.-

 .يناقش بيع التقسيط-

 خمرجات التعلم

 

 أحكام اخليار املوضوع األول:

 أحكام اإلقالةاملوضوع الثاين: 

 أحكام االحتكار املوضوع الثالث:

 مسائل معارصة يف العقود والبيعاملوضوع الرابع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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صار الزماا للطرفني، لكن قد يعرض للبائع أو املشرتي ما    رشوطه  تأركانه وحتققتم عقد البيع ب  إذا
اإلسالم   رشع  ،صلحتهام ودفع الرضر عنهاميدفعهام إللغاء العقد، فمن رْحة الشارع باملتعاقدين وحفظاا مل

ع للشخص اإلقالة ملن وقع فيام ال يستطيع اخلالص منه، وجاء اإلسالم   ،اخليار  بأن يتم البيع أو يلغى، ورش 
ل   أيضاا  االحتكار،  الناس يف حاجاهتم  بتحريم  احلرج عن  ورفع  الرضر  أهم    وهذا   األساسية؛تخفيف  من 

جللب مصاحلهم    ؛ رادالتعاون فيام بني األف  ، وحكمة الترشيع اإلسالمي؛ والذي يقوم عىلمقاصد الرشيعة
وحت مضارهم،  املعامالتودفع  يف  الظلم  ومنع  العدل،  الرضا   ، قيق  تام  إىل  عىل    ،والوصول  والتوسعة 

 . العاقدين
 

 ؟ بح الرشع إمكانية إلغاء العقود إذا عرض ألحد طريف العقد ما يدفعه لإللغاءماذا حيدث لو مل ي  
 ................................................................................... 
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 .(1)هو االختيار  اخليار لغة:-1
ا:و-2  .(2) هئأو إلغا  ،هو إثبات حق إتام البيع  اخليار اصطالحا

إذ قد يقع البيع بغتة من غري تفكري، وال تأمل، وال نظر يف القيمة،    خليار يف البيع من حماسن اإلسالم؛ ا
املتبايعان  يتمكن  اخليار،  تسمى  ي  للرتوِّ فرصة  اإلسالم  أعطى  ذلك  أجل  أحدمها، من  أو  املتبايعان  فيندم 

ول   لقول  ؛ و فسخهأ  ام من إمضاء البيعأثناءها من اختيار ما يناسب كالا منه َيار  َما  :  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    َرس  »الَبيَِّعان  ب اخل 
اَم، َوإن  َكَتاَم َوكَ  َك هَل اَم يف  َبي ع ه  َقا، َفإن  َصَدَقا َوَبي نَا ب ور  َقا، أو  قال: َحت ى َيَتَفر  اَم« َذَبا مَل  َيَتَفر  ه  َقت  َبَرَكة  َبي ع   .(3) حم  

 
 

 (. 279املطلع عىل ألفاظ املقنع )ص:  ( 1)

 (. 279( املطلع عىل ألفاظ املقنع )ص:  2)

 (. 1532( ومسلم برقم ) 2110( أخرجه البخاري برقم ) 3)

 

ساعتني من أحد املعارض، وقبل خروج أْحد من املعرض؛ قرر اشرتى أْحد  وحممد  −
 إعادة الساعة؛ فقبل البائع وأعاد له نقوده.

أما حممد فعاد بعد ساعة إىل املعرض وأراد إرجاع الساعة؛ فلم يقبل البائع؛ عىل الرغم −
 من أن الساعة بحالتها التي بيعت عليها.

ق بني احلالتني؛ علاما بأن البائع   .حمٌق فيهامفرِّ
........................................................................................ 
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 :خيار املجلس  النوع األول:
يتفرق  أن  قبل  البيع  إلغائه يف مكان  أو  ما  البيع يف سلعة  إتام  احلق يف  البائع واملشرتي هلام  أن    اواملراد 

فإ ن َصَدقا َوبي نا ب ورك هلام   ، »الَبيِّعان باخليار مامل يتفرقا:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله ويبتعد كل منهام عن اآلخر يف مكان البيع؛ ل
قت بركيف بيعهام، وإ ن كَ   .(1) «ة بيعهام َذبا وَكَتام حم  

 
 : خيار الرشط النوع الثاين:

أو إلغائه مدة معلومة،    ، رشاء السلعةأن له اخليار يف إتام بيع وي  البائع أو املشرتأن يشرتط    :واملراد به
إىل غداملشرتي  كأن يقول فيها  أن أشاور  البضاعة عىل  ناسبتني اشرتيتها أو رد  ،: آخذ هذه  هتا، فهذا  دفإن 

 ت املدة انتهى اخليار.  ه، فإذا انت ة فاقهام، وفق مدة معلومالطرفني وات برضا إذا كان ،(2) الرشط صحيح
 خيار العيب:النوع الثالث: 

  ،  بني رد السلعةفإنه خيري   ،واملراد به: أن من اشرتى سلعة ثم اكتشف فيها عيباا مل يكن يعلمه قبل الرشاء 
يمة السلعة سليمة وقيمتها وأخذ الثمن الذي دفعه كامالا، وبني إ مساكها وأخذ الفارق، وهو قسط ما بني ق 

باممعيبة،   كتاباا  اشرتى  من  ذلك:  مقطوعة ومثال  الكتاب  صفحات  بعض  وجد  ثم  املشرتي   ،ئتني،  فإ ن 
الكتاب يرد  أن  إ ما  دفعه  ،باخليار  الذي  املبلغ  الككامالا   ويأخذ  يأخذ  أو  بني  ،  الفارق  ويأخذ  قيمة تاب 

 

 (. 1532( ومسلم برقم ) 2110( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 (. 1/243( كفاية األخيار يف حل غاية االختصار )2)

مع التقدم العلمي يف جمال وسائل االتصال احلديثة صار ممكناا إجراء عقود البيع عرب وسائل 
االتصال احلديث، فلو تم العقد والبيع باهلاتف؛ فمدة اخليار حتى انتهاء املكاملة، فبعد انتهاء املكاملة ال 

 .حيق للمشرتي أو البائع الرتاجع عن إتام البيع
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 بعض صفحاته.  ةالكتاب املقطوعقيمة الكتاب السليم و
فإ ن َصَدقا َوبي نا    ، »الَبيِّعان باخليار مامل يتفرقا:  ملسو هيلع هللا ىلصلقول النبي    حيرم عىل البائع كتامن العيب؛ومع هذا  

قت بركة بيعهامب ورك هلام يف بيعهام، وإ ن كَ  ل مر »:  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله  ،  (1)«َذبا وَكَتام حم   ، َوالَ حَي ل مل  س  ل م  و امل  س  ل م  َأخ  امل  س 
ا َوف ي يه  َبي عا ن  َأخ   . (2) «ه  َعي ب  إ ال  َبي نَه  َله  َباَع م 

 
 

 
 

  

 

 (. 1532ومسلم برقم ) ( 2110( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 ( وصححه احلاكم، ووافقه الذهبي. 2152( واحلاكم برقم ) 2246( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 

عندك ثالثة أمثلة متنوعة ألنواع اخليار؛ مبيناا متى ينتهي خيار بالتعاون مع زمالئك؛ هات من 
 .املجلس يف كل مثال منها

........................................................................................ 

 

ص ما ييل يف دفرتك:  ُتلخِّ

 تعريف اخليار، بيان حكمه، تعداد أنواعه، ثم كتابة مفهوم موجز هلا من إنشائك.
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الة، يقال  :اإِلقالة لغة -1  .(1) اهلل عثرته إ ذا رفعه من سقوطه  : أقالالرفع واإلز 
 . (2) رفع العقد وإ لغاء حكمه برتايض الطرفني :اصطالحاا واإلقالة -2

الثوب، فعاد إ ىل    انرصف إىل منزله، وندم عىل رشاء  ثوباا من حمل جتاري، ثم  اشرتى حممد  مثال ذلك:  
فاستجاب له صاحب املحل فأخذ الثوب، وَرد   ، قيمة الثوبصاحب املحل، وطلب منه َرد  الثوب، وإ عادة 

 . املبلغ، فهذا يف عرف الفقهاء تسمى اإلقالة عليه 

قالة   اإل  أم كان من املشرتي، واستجابة  ،جائزطلب  البائع  الطرف اآلخر لطلب    سواء أكان ذلك من 
مستحبة  النبي  لق   ؛ صاحبه  َعثَرَته   :  ملسو هيلع هللا ىلصول  اهلل  َأَقاَله   ل اما  س  م  َأَقاَل  القيامة«»َمن   اإلقالة    .(3)يوم  أن  يشرتط  إال 

 .(4) الطرفني كال الصحتها رض 
 

 (.264( خمتار الصحاح )ص: 1)

 (. 6/47( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) 2)

 (. 2199ماجه برقم ) ( وصححه األلباين يف صحيح ابن 2199( وابن ماجه برقم ) 3460( أخرجه أبو داود برقم ) 3)

 (. 6/47( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) 4)

 اإلقالة هي نوع من أنواع الفسخ، إل أن هناك فروقاا بني اإلقالة والفسخ؛ وهي:    

 اإلقالة ختتص برفع العقد الالزم، بخالف الفسخ، فإنه يرد عىل العقد الالزم كام يرد عىل العقد اجلائز.أن  -

اإلقالة تتوقف عىل رضا املتعاقدين، والفسخ ال يشرتط له الرضا، فقد يقع الفسخ حلق الشارع ولو بغري - 
رشط، فمن يملكه يكن له حق اختيار املتعاقدين، وقد يقع بسبب استحقاق ألحد العاقدين، أو بسبب 

 األخذ به دون أن يتوقف ذلك عىل رضا املتعاقد اآلخر.

 .عقد اإلقالة من عقود اإلرفاق واإلحسان بخالف الفسخ-
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يرست الرشيعة تعامل الناس، وراعت مصاحلهم، واملرء قد يشرتي اليشء فريى عدم حاجته إ ليه،  لقد  
قالة بت وطلب إبطال البيع  ،وقد يبيعه فيندم عىل التفريط فيه، فأباحت له الرشيعة املطهرة طلب اإل  ، ورغ 

  قبوهلا مع وعده بالفضل العظيم. صاحبه يف

 
 

 
 
 

  

 

 -منها الكذب والتدليس-زمالئك؛ حاوَل نافع  أن حيصل بوسائل متعددة أجب بالتعاون مع 
 عىل إقالته من بيعة عقدها؛ فهل مثل تلك اإلقالة هبذه الوسائل جائزة؟ وملاذا؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ص ما ييل يف دفرتك:  ُتلخِّ

 تعريف اإلقالة، بيان احلكمة من مرشوعيتها.
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 .(1) حبس الطعام إرادة الغالء لغة:الحتكار -1
ا:و-2 من الطعام واالمتناع عن بيعه حتى  واحليوان  هو حبس ما حيتاج إليه الناس    الحتكار اصطالحا

   .(2) يغلو سعره، ليبيعه بأكثر عند اشتداد احلاجة إليه

 

ول  اهلل   االحتكار حمرم؛ حلديث أن رَ  حَي َتك ر  إالَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصس  َو  »  :ملسو هيلع هللا ىلص  قال، و(3) «خاطئ    »الَ  َفه  َتَكَر  َمن  اح 
 وذلك دفعاا للرضر عن الناس.  ؛(4) «َخاط ئ  

اعترب من    يتم اهلي حجر    ابن  وقد  كال(5) الذنوب  كبائراالحتكار  الشديد  الوعيد  من  فيه  ورد  ملا  لعنة  ؛ 
 وبراءة ذمة اهلل ورسوله منه.

 

 (. 208/  4( لسان العرب )1)

 (. 186( وحترير ألفاظ التنبيه )ص:  11( ينظر: التعريفات )ص: 2)

 (. 1605أخرجه مسلم برقم )   (3)

 (. 1605( أخرجه مسلم برقم ) 4)

 (. 387/ 1( الزواجر عن اقرتاف الكبائر ) 5)

واألرايض، وخربات العامل يشمل االحتكار املواد الغذائية، واألدوية، والثياب، ومنافع الدور 
 .وأهل املهن واحلرف والصناعات، إذا كانت حتتاج إىل مثل تلك السلع واخلدمات واملنافع
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رفع الرضر عن عامة الناس،    يه   حيتاج إليه الناس واحليوان  وحبس ما   ،حتريم االحتكار  من احلكمة  
رب  ومل جيدوا غريه    ،واضطر الناس إليه   ، لو احتكر إنسان شيئاا ف عىل بيعه، دفعاا لرضر الناس، وتعاوناا  فإنه جي 

 .(1)اجة الناس واحليوان إليهحل، وتلبية حصول العيشعىل 

 
 

 
  

 

 (. 91/ 2( واملوسوعة الفقهية الكويتية )43/ 11ينظر: رشح صحيح مسلم للنووي ) (  1)

ال يكون االحتكار حمرماا إال برشطني: أن يكون يف وقت الغالء، وأن يكون يف السلع التي 
 .حيتاجها الناس أينام كانت، ويترضرون من غياهبا

 

 بنيِّ احُلكم وتعليله للحالة التالية: 

تاجر يعمل يف بيع مكيفات التربيد، قام أثناء فصل الشتاء وقت رخص املكيفات، وعدم حاجة 
 .عدد منها؛ ليبيعها وقت الصيف بسعر مرتفع عند حاجة الناس هلا.الناس إليها بادخار وختزين 

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ص ما ييل يف دفرتك:  ُتلخِّ

 تعريف االحتكار ورشوط حتققه، وبيان احلكمة من حتريمه.
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كبري  التطور البسبب  التي انترشت  إجراء العقود بآالت االتصال احلديثة من املسائل املعارصة احلديثة  
االتصال وسائل  يف  حصل  حيثالذي  إىل    ،  املعارصون  العلامء  العقودواز  ج ذهب  إبرام  يف  هبا    ؛العمل 

 لرسعة إنجاز املعامالت املالية والترصفات. 
، وينطبق  بوسائل اتصال حديثة   باعدينإذا تم التعاقد  بني طرَفني   يف وقت واحد، ومها يف مكانني مت ف

اهلاتف  اإل  والالسلكي،   ،هذا عىل:  املشاهدنرتنتوشبكة  يعترب  واملسموعة،    ة، وخاصةا  بينهام  التعاقَد  فإن 
بني   ا  الفقهاء تعاقدا لدى  رة  املقر  األصلي ة   األحكام   احلالة  هذه  عىل  وت طب ق   عقد ؛  حارضين،  لوجود جملس 
ا من جملس العقد احلقيقيحكميٍّ َيقرت  . ب  كثريا

 : ، وهيجائٌز برشوط  نرتنتفالبيع عن طريق اإل
   جمهولة. تة وليسموصوفالسلعة  وأإذا كان املبيع    .1

ه.   .2 باح بيع   أن يكون املبيع  مم  ا ي 

ا كامالا.  .3  أن ال يتم  البيع إال بعد َتل ك البائع للسلعة َتل كا

ع شهرية أو  فَ ، عىل أن يتم الدفع عىل د  ( نقداا )  الفورية   املراد ببيع التقسيط هو: بيع ِشء بالدين أكثر من قيمته 
ثالثة    اا ن، وثمنه دين ا ألف   نقداا يريد رشاء كمبيوتر ثمنه    ن أو عىل مدد متفق عليها بني البائع واملشرتي، كم   ، سنوية 

يَن  ﴿ قوله تعاىل:  ل آالف، يدفع املشرتي كل شهر مخسامئة، فهذا البيع جائز، ويعترب من البيوع املباحة،   ذ  َا ال  َيا َأُّي 
َتَداَينت م   إ َذا  إ ىَل آَمن وا   نر  ت ب وه  ب َدي  َفاك  ى  َسمًّ م  َأَجلر  َعائ َشَة    ، [ 282]البقرة:   ﴾   َعن   اهلل  -وعن   َ :    -َعن َها   َريض  قالت 
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ول   رَتَى َرس  يَئةر َطَعا   ملسو هيلع هللا ىلص   »اش  ن  َُّي ود يٍّ ب َنس  «   -أي باألجل -  ماا م  يدر ن  َحد  عاا َله  م   . ( 1) َوَرَهَنه  د ر 
 ضوابط يف بيع التقسيط: 

 رشاء الذهب بفضة أو رشاء الذهب بورق نقدي بالتقسيط ألنه ربا. جيوز  ال -1
 من الدين عند موعد السداد.   ال يشرتط البائع عىل املشرتي زيادةا يف الثمن إ ذا تأخر عن أداء ما عليه  -2
أن   -3 ملكهيلزم  ليست يف  بضاعة  يبيعه  أن  فال جيوز  العقد،  للبائع وقت  مملوكة  السلعة  ثم    ، تكون 

 . يسلمها للمشرتيرتُّيا ويذهب فيش
يكون هو الذي يدفع    يف بيع التقسيط، بحيث  يكون هناك وسيط بني البائع واملشرتي  يلزم أن ال -4

 الثمن؛ ألن هذا يف احلقيقة من الربا املحرم.  
ال   ال -5 التقسيط  مدة  فيهتبد من حتديد  يدفع  ع   ؛ الثمن   ا ي  يدخل يف    ؛وزجي  ال  ادم حتديدهألن  ألنه 

 وهو حمرم. ، املجهول

 
  

 

 (. 1603( ومسلم برقم ) 2068( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 اذكر احلكم فيام ييل: 

سيارة ثمنها نقداا ثامنون ألف ريال، اشرتاها شخص بمئة ألف مقسطة عىل أربع سنوات، وبعد 
ل دفع مجيع األقساط وختصم الرشكة  ميض سنتني اتفق املشرتي مع رشكة التقسيط عىل أن ي عجِّ

 الثمن ليصبح تسعني ألفاا.

................................................................................................
................................................................................................ 
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  :تغيريهتم  )حمرك السيارة(ت بعد الرشاء أن فاشرتيت من شخص سيارة؛ ثم اكتش : 1س

 ؟ -إن ثبت –هل يثيت لك اخليار؟ وما اسمه  -أ

 ما حكم كتامن البائع هلذا األمر؟  -ب

 لو أن البائع أخربك هبذا األمر قبل البيع؛ فهل يثبت لك اخليار؟  -ج

مقدمتها؛  لو كان العيب املوجود يف السيارة ليس له عالقة بمحركها وكان جمرد خدش صغري يف  -د
 فهل يثبت لك اخليار؟ 

 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: )  ضع عالمة: 2س
 ( )   عىل املتعاقدين.  اا ختفيف  ؛ ألن فيه اخليار يف البيع من حماسن اإلسالم (1
 ( )      أربعة.   هذه الوحدةأنواع اخليار الواردة يف  (2
 ( )     . مستحبة  اإلقالة املشرتي لطلب أو استجابة البائع  (3
 ( )      جيوز التحايل إلسقاط اخليار أو لتحقيق اإلقالة.  (4
 ( )    . إال أن يكون يف وقت الغالء فقط  ال يكون االحتكار حمرماا  (5
 ( )    . رشوطعىل اإلطالق بال جائز    نرتنتالبيع عن طريق اإل (6
 ( )   . وسيط بني البائع واملشرتي يف بيع التقسيط يلزم أن ال يكون هناك  (7
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 ا لكثري من الناس. ا كبريا مهم  الوقت سبََّب ع عىل كثري من الناس، ولكنه يف ذات بيع التقسيط وسَّ : 3س

 اجلدول التايل:   ؛ ثم اقرتح ما حيول دون الوقوع فيها؛ من خالل ، وسلبيات بيع التقسيط إجيابيات  اذكرْ : 4س
 سلبيات بيع التقسيط إجيابيات بيع التقسيط

 
 

 

 

 مقرتحات لعدم الوقوع يف السلبيات أسباب الوقوع يف سلبيات بيع التقسيط
 
 

 

 

 

 
 

 
  

 

َص بإجياز أحكام: إجراء العقود بآلت التصال احلديثة، بيع التقسيط.  ُتلخِّ

 
 

املسألة التالية، ثم اكتب ما تتوصل إليه يف نقاط رئيسة بالتعاون مع زمالئك؛ ناقش بإجياز 
 داخل بطاقة، ثم ضعها يف ملف إنجازك:

 .اتفاق املتعاقدين عىل نفي اخليار وإسقاطه -
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح مفهوم التسعري. -

 يوضح مفهوم التعسري. -

 يرشح مفهوم االستصناع. -

 حكم االستصناع.يبني  -

 يذكر رشوط عقد االستصناع -

 يناقش احلكمة من عقد االستصناع. -

 يناقش حكم تويل احلرفيني والصناعيني. -

 يناقش حكم تويل املزارعني واملنتجني. -

 يرشح مفهوم الرهن. -

 يبني حكم الرهن. -

 يقارب بني أنواع الرهن. -

 يذكر رشوط الرهن. -

 احلجر.يرشح مفهوم  -

 يقارن بني أنواع احلجر. -

 يبني بعض أحكام احلجر. -

 خمرجات التعلم
 

 املوضوع األول: أحكام التسعري

 املوضوع الثاين: أحكام الستصناع

 املوضوع الثالث: أحكام الرهن

 املوضوع الرابع: أحكام احلجر

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة الدراسيةعدد الساعات 
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أعصارهم اختلفت  مهام  واملجتمعات،  لألفراد  حياة  منهج  اإلسالمية  وهلذا    الرشيعة  وأمصارهم؛ 

جاءت بمبادئ وترشيعات مدنية، ومل ترتك جماالا من جماالت احلياة إال وتناولته بالتقنني والتنظيم، وإن  من 
أهم جماالت احلياة التي أحكمت الرشيعة تنظيمها جمال التعامالت االقتصادية، وهو من أخطر املجاالت  

بحاجـ واملتعاملون  واملجتمعات،  األفراد  حياة  التي  يف  والتعامالت  الترشيعات  هــذه  ملعرفــة  ماســة  ـة 
منها: )التسعري، واالستصناع، والرهن( حلفـظ أمـواهلم، واسـتثامرها، وحتقيـق مصاحلهـم، ورفـع احلـرج 

 عنهـم. 
 
 

ح مقاصد  ر ،والرهن ،واالستصناع  ، التسعريلرشيعة اإلسالمية يف كل من اوضِّ  .واحلَج 
 .................................................................................. 
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 .(1)السعروتقدير ال :لغةا ري عسالت-1
مقامهأو    ،احلاكمتقدير    :اا اصطالحري  عسالت-2 يقوم  البضاعة  لسلعةل  اا حمدد  اا سعرللناس    ،من    ، أو 

 .(2)وفق السعر الذي حدده ، وإجبار الناس عىل البيع والرشاء

التسعري   يف  حمرماألصل  حمدد  الف  ،أنه  سعر  عىل  الناس  إجبار  العادية،    ال  ،(3)جيوز  األوقات  يف  سيام 
كون بالرتايض، والتسعري ال  التجارة ت ن  أل  غ فيه يف األسعار؛بالَ وال غالء م    ،والتي ال يظهر فيها ظلم التجار

يقول: تعاىل  واهلل  باإلجبار،  يكون  بل  الرتايض،  به  م   ﴿  يتحقق  َبي نَك  م   َواَلك  َأم  ل وا  َتأ ك  اَل  آَمن وا  يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  َيا 
م   ن ك  اَرةا َعن  َتَراضر م  َ وَن جت  َباط ل  إ ال  َأن  َتك  عر  عىل َعهد  رسول  أنه    :ويف احلديث  [29]النساء:    ﴾ب ال  غال السِّ

اهلل  ، فقالواملسو هيلع هللا ىلص اهلل     ر لنا: يا رسوَل  ر  »   :قاَل   ، ، سعِّ الباسط   لقاب  ا   إن  اهلل َ هَو املسعِّ اق  ض   ز  ، وإينِّ ألرجو أن  الر 
» وقد سألوه    ملسو هيلع هللا ىلصمل يسعر النبي  ، يف هذا احلديث  (4) ألقى ريبِّ وليَس أحد  من كم يطل بني بمظل مةر يف دمر وال مالر

 ذلك، ولو جاز ألجاهبم إليه. 
وال    ، فال ظلم  ،داموا واقفني عند حدود اهلل   وألن األصل يف الرشيعة هو حرية التعامل بني الناس ما 

احتكار  ، غش أن    ، وال  شك  وال  األسعار،  يف  تالعب  قوي  وال  عامالا  تعد  احلرية  الفعالية  هذه  زيادة  يف  اا 
 

 (. 685/  2( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) 1)

 (. 130( ينظر: معجم لغة الفقهاء )ص:  2)

 (. 6/63اية املطلب يف دراية املذهب ) ( وهن407/ 5( احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ) 3)

 . "هذا حديث حسن صحيح": الرتمذي وقال  وغريمها،  ( 1314( والرتمذي برقم )3451( أخرجه أبو داود برقم ) 4)
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التعامل،  االقتصادية،   بني عليه  الذي  إليه عمل خيالف األصل  املتاع، والتسعري دون احلاجة  أنواع  وتوفري 
احلرية  السلع،ويقيد  اختفاء  إىل  ويؤدي  انتشار    ،  إىل  ويؤدي  بالغالء،  إال  األمة  عىل  يعود  ال  الذي  األمر 

 السوق السوداء عىل نطاق واسع. 
واستغل التجار احلرية التي متعهم اهلل تعاىل هبا، ووقع منهم ما وقع،    ، اجلور  وعم    ، الظلمأما إذا وقع  

فعىل احلاكم أن يسارع إىل ْحاية املجتمع من عبث التجار وجشعهم، والرضب    ،وتعسفوا يف استعامل حقهم
 املجتمع. عىل أيدُّيم بالتسعري؛ ليعيدهم إىل العدالة التي تكفل حقهم قبل حق 

 
 

 
 
 

  

 

 بني متى يكون التسعري جائزاا ومتى يكون حمرماا؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

َص بإجياز تعريف التسعري وحكمه.  ُتلخِّ
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من    :لغةا الستصناع  -1 صنعه،    "استصنع "مصدر  إىل  دعا  اليشء:  واستصنع  الصنعة،  طلب  أي: 
 . (1) : أمر أن يصنع لهواستصنع فالناا كذا: طلب منه أن يصنعه له، واصطنع خاتاا 

ا: الستصناعو-2 أن يبيع له شيئاا مصنوعاا، باملواصفات التي  عىل  أن يتفق املشرتي مع البائع  اصطالحا
 .(2) يتفقان عليها

 

  ملسو هيلع هللا ىلص »أن  َرسوَل اهلل     :احلديث  يف  جاء   كام   اخلاتم،   ملسو هيلع هللا ىلص ي  حيث استصنع النب  ،مرشوع بالسنة   االستصناع
ن َذَهبر  اا م  َطنََع َخاَت  وهذا قبل حتريم لبس الذهب للرجال.  ،(3) «اص 

. وقد تعامل الناس هبذا العقد  (4) "دون نكري  ملسو هيلع هللا ىلص اإلمجاع من لدن رسول  ":  -رْحه اهلل -  وذكر الكاساين
 . واحلاجة إليه ماسة 

 

 (. 109( طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية )ص: 1)
 (.59/  6( ينظر: الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) 2)
 (. 2091( ومسلم برقم ) 5866رقم ) ( أخرجه البخاري ب3)

 (.  3/ 5( بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ) 4)

ال يشرتط يف عقد االستصناع أن يقدم الثمن كله أو بعضه، فيجوز تقديم الثمن أو تأجيله أو 
معلومة حسب االتفاق، وجيوز أن يتضمن عقد االستصناع رشط تعويض؛ تقسيطه إىل أقساط حمددة 

 .جزاءا إلخالل أحدمها بام تعاقدا عليه، أو التزم به أو تعهده ضمن العقد، ومل يكن عذر يف إخالله
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 وتكوين العلم به.  ،شكل يؤدي إىل بيانه ب أن يذكر العقد أوصاف اليشء املراد صنعه   -1
استصناعاا   -2 بالتعامل  الناس  عليها  تعارف  التي  األشياء  عىل  االستصناع  يكون  جواز  أن  ألن  ؛ 

االستصناع مبني عىل العرف، فاألشياء التي تعارف الناس عىل عدم التعامل هبا استصناعاا ال يصح  
 فيها االستصناع، كالثامر واحلبوب الطبيعية مثالا. 

الكاساين املدة حتديد    -3 العادة جارية برضب األجل يف االستصناع،  ":  -رْحه اهلل-  ؛ قال اإلمام  ألن 
 . (1)"ل العمل ال تأخري املطالبة؛ فال خيرج به عن كونه استصناعاا وإنام يقصد به تعجي

الطرفني -4 بني  االتفاق  إىل  فريجع  وتعجيله  الثمن  تأجيل  أما  التعاقد،  عند  بالثمن  فيصح    ،العلم 
 معجالا ومؤجالا ومقسطاا. 

االستصناع من صيغ تويل إنتاج السلع يف مرحلة ما قبل التسليم، أو مرحلة اإلنتاج، أي بمعنى تويل  
وال سيام يف   ، ال تكفي األشياء املصنوعة لتلبية حاجات الناس ومتطلباهتمعملية إنتاج السلعة ذاهتا، حيث  

كثرية تلبي رغباهتم؛ فهو  ىل صنع أشياء  وزادت حاجة الناس إ  ،حيث تطورت الصناعات   ،الوقت احلارض 
ملصنوعاهتا   مستقبِل  وتسويق  بيع  من  املقاوالت  أو  الصناعية  املؤسسات  خالله  من  تتمكن  أسلوب 

بتلبية رغبته من حيث الشكل   ،للمستصنع أو  أو توفريها لعمالئها،    ،وخدماهتا التي تعاقدت عىل توريدها
 واجلودة، وبذلك تتحقق مصلحة الطرفني. 

 بام يأيت:ينتهي عقد الستصناع 
 وقبض الثمن.  ،وتسليم البضاعة وقبوهلا ،تام الصنع  - 1
 يوجد بديل ملن يصنع وفق املواصفات املتفق عليها.  عاقدين، إذا كان الت موت أحد امل - 2

 

 (. 3/ 5بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )  (1)
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 يتكون عقد الستصناع من عقدين: 
األول: واملشرتيبني  عقد    العقد  حيددها  و  ،البائع  التي  للمواصفات  مطابقة  سلع  بتسليم  يقيض 

 متفق عليه، وموعد حمدد للتسليم.   املشرتي، وبثمن
الثاين: البائع    العقد  بني  املصنع   واملصنععقد  أو صاحب  اخلدمة  حمل  و(  )مورد  السلعة  بصنع  يقيض 

الالزمة،   واخلامات  باخلدمات  تزويدها  أو  يف العقد  املحددة  الفرتة  تسبق  حمددة  زمنية  فرتة  يف  وتسليمها 
 . يمثل عائد البائع من وراء العقد هبامش ،العقد األول، وبثمن يقل عن الثمن األول 

بدالا  الصناعية،  االقتصادية  لألنشطة  التمويلية  االحتياجات  توفري  يتم  االستصناع  خالل  ن  م   من 
امل  الصناعية  املجاالت  من  كثري  يف  االستصناع  فيدخل  الربوي؛  الكمبيوترهاإلقراض  أجهزة  مثل   ،مة 

وشبكات املياه والرصف، ولعله    ، والطائرات، وحفر اآلبار، وإنشاء الطرق  ، والسيارات  ، واألجهزة الطبية
الشقق عىل اخلريطة بعد وصفها  املجمعات السكنية والعمرانية، حيث يمكن بيع    ء يف جمال بنا  أكثر دخوالا 

عن طريق عقد االستصناع   ،للجهالة، حيث يتم رشاء املسكن قبل بنائه، بحسب املساكن  مزيالا   دقيقاا   وصفاا 
واألحوال   الرشوط  مراعاة  مع  عليها،  يتفق  بأقساط  تأجيله  جيوز  بل  الثمن،  مجيع  تعجيل  وجوب  دون 

 املقررة لعقد االستصناع. 

 
 

 أبرم عبد اهلل عقد توريد بضاعة مع حامد. 

 .بنيِّ نوع العقد وحكم طريقة دفع الثمن إذا كانت السلعة التي يراد توريدها تتطلب صناعة
................................................................................................

................................................................................................ 
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 .(1)هو احلبس :لغةا  :الرهن-1

هو جعل ِشء ذي قيمة مالية، وثيقةا حلفظ رد دين ما، وحيق أخذ هذا اليشء،    اصطالحاا:الرهن  و-2
َ َرسول  اهلل   »، و(2) الوفاء برد الدين عند تعذر أو جزء منه،  يفِّ ا   ملسو هيلع هللا ىلص ت و  ، بَثاَلث نَي َصاعا ن َد َُّي ود يٍّ وَنة  ع  ه  ه  َمر  ع  ود ر 

ن َشع رير     .(3)  «م 

 . العرض واملوافقة()  وهي اإلجياب والقبول الصيغة:  .ومها الراهن واملرهتن العاقدان:
 وهو الدين.  املرهون به: العني املرهونة. اليشء ووهو  :املرهون

 

 
 

 

 (. 188( ينظر: لسان العرب، ابن منظور )ص:  1)
 (. 50/ 5( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )2)

 . (2916( أخرجه البخاري برقم ) 3)

: هو العرض الذي يتقدم به شخص معني إىل آخر أو آخرين، ويصدر من املالك اإلجياب
 وصاحب اليشء، كالبائع، واملؤجر، والزوجة.

د اإلجيايب عىل العرض املقدم من الطرف اآلخر، واملوافقة عىل إنشاء العقد، أو رشاء والقبول : هو الر 
 .والراغب بأخذ اليشء، كاملشرتي، واملستأجر، والزوجالسلعة، أو الزواج، ويصدر من املتملك 
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ن ت م  َعىَل َسَفرر َومَل   اهلل تعاىل:    والدليل عىل جوازه قول  ؛ة اإلسالمي  رشيعةهن جائز رشعاا يف الالر ﴿َوإ ن  ك 
  ﴾ ب وَضة  َهان  َمق  وا َكات باا َفر  َ اهلل  َعن َها-َة  [ وَعن  َعائ َش 283]البقرة:  جَت د  ى   ملسو هيلع هللا ىلص»أن  النبي   :  قالت  -َريض  رَتَ اش 

» يدر َحد  ن  م  ا  عا د ر  وَرَهنَه    ، أَجلر إىل  َُّي ود يٍّ  ن  م  ا  عىل    وأمجع   ،(1) َطَعاما و(2) جوازهالعلامء    الرشيعة لكن  ، 
 هي: ، عدداا من الرشوط  صحة الرهنت لشرتطا اإلسالمية 

 . املعري واملستعري عاقلني أن يكون   -1
رهنه    -2 سيتم  الذي  اليشء  يكون  يف    اا عين أن  موجوداا 

 أثناء عقد الرهن. 
 . ض ب حصول القبض للرهن، فال يصح رهن بدون ق    -3

 للمعري واملستعري.   وحمدداا أن يكون الدين معلوماا  -4

تيسري  إن   اإلسالمية  من  الناس  الرشيعة  املصالح،  عىل  ورعاية  احلرج،  بينهم،  ف رفع  فيام  يتعاملون  الناس 
وثيقة،   دون  السلعة  أو  املال  ليعطيهم  هبم  يثق  من  جيدون  وال  الثمن،  تأجيل  أو  النقد،  إىل  حيتاجون  ما  ا  وكثريا

ا، وال يرغب يف أن يص  ل إىل  ويرغب صاحب املال أو السلعة بام يوثق حقه ويطمئنه إىل أنه يعود إليه كامالا موفورا
املخاصامت واملرافعات، فال يرىض بالكتابة، وال يكتفي بالكفالة وال باإلشهاد، فيطلب سلعة تكون وثيقة يف يده  
ا يستطيع أن يستغني عن   مقابل حقه، ويرىض صاحب احلاجة إىل النقد أو تأجيل الثمن هبذا التوثيق، فيدفع متاعا

   . هن كأحد الوسائل التي يستوثق هبا صاحب الدين من دينه منفعته لطالب الوثيقة؛ وهلذا رشع اهلل تعاىل الر 

 

 . (2386)خرجه البخاري برقم   أ  (1)

 (. 192/  2( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ) 2)
 

 

قبض اليشء املرهون حسب 
العرف، فيكون بتسليم مفاتيح الدار، أو 
اخلتم عىل صك ورقة األرض بالرهن، أو 

 .تسليم اليشء املرهون من حيوان ومجاد
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 دينه.   ويستلم  للمرهتن حبس املرهون حتى يستويف -1

 تعدى عليه أو فرط فيه. املرهون إال اليشء يد املرهتن عىل الرهن يد أمانة، فال يضمن   -2

 . إال إذا أذن له الراهن املرهون واالستفادة منه،باليشء  االنتفاع للمرهتن ال جيوز  -3

 أو تلفه مهام كانت األسباب.   هبالك الرهن أو جزء منه  ال يسقط الدين -4

سيارة حتتاج إىل أجرة حمل حيفظها،  إصالح، أو  إىل  تاج  حتكدار  ومؤنة  إذا كان الرهن حيتاج إىل نفقه   -5
 . فهو عىل الراهنأو حيوان حيتاج إىل علف 

نمى   -6 نتاجإذا  له  وكان  املرهون  منه    اليشء  للنخيل  وتولد  ثمرة  أو  احليوان،  من  والصوف  كاللبن 
 فهو حق له وليس للمرهتن.  ألنه مالك لألصلوبقية الزروع، فهو للراهن وصاحب الرهن  

 
 

 

التعدي عىل اليشء املرهون أنواع كثرية، ومن مجلتها االنتفاع باليشء املرهون بأن كانت دابة أو 
كبها أو ْحل عليها، أو كان ذهباا فلبسه، أو آنية فاستعملها، فإذا تلف الرهن عند االستعامل سيارة فر

 .فيجب عىل املرهتن دفع قيمته أو رد مثله

 

 بالتعاون مع زمالئك اذكر احلكم يف احلالة التالية:

 رهن أْحد نصف داره الذي يمتلكه ويسكن فيه.

 سيارته التي يمتلكها مع آخرين عىل املشاعرهن عبد الرْحن ربع 

................................................................................................
................................................................................................ 
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  (1) 
ولو بدون  املرهتن، فسخ الرهن من ق َبل  .1

، والرهن  للمرهتنقبول الراهن؛ ألن احلق  
 جائز غري الزم من جهته. 

 . تسديد كل الدين للمرهتن .2

 . تسليم املرهون لصاحبه .3

 . القايض  البيع اجلربي الصادر من الراهن بأمر .4

 . حوالة للمرهتن إىل شخص آخر  الراهن كأن حيول ،الرباءة من الدين بأي وجه  .5

 . املرهون  اليشءهبالك  ينتهي عقد الرهن .6

اهلبة أو الصدقة: ينتهي الرهن إذا أقدم كل من الراهن أو  اإلجارة أو البيع أو لترصف باملرهون با .7
 ه. بيعه ألجنبي بإذن صاحباملرهتن عىل إجارة الرهن أو هبته أو التصدق به أو 

 

 
  

 

 . (163/ 6الفقه وأدلته، وهبة الزحيِل، )  (1)

 

َص بإجياز:   ُتلخِّ

 .تعريف االستصناع، وحكمه، ومرشوعيته، ونوعي عقده، ورشوطه، وانتهاءه−
 .تعريف الرهن وحكمة مرشوعيته، وأركانه، ورشوطه، واملرتتب عىل عقده، وانتهائه−

 
 

 

ا ألن فيه مصلحة للراهن  احلكمة يف الرهن عظيمة جدا
ح كيف ذلك  .واملرهتن معاا وللناس مجيعاا، وضِّ

...................................................
.................................................. 

...................................................
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 .(2) منع إنسان من ترصفه يف ماله :ارشعا واحلجر -2  . (1)املنع احلجر لغة:-1

م  ﴿واألصل فيه قوله تعاىل:  احلجر جائز،   َواَلك  َفَهاَء َأم  ت وا الس  ؤ  أمواهلم، لكن    أي: [  5]النساء:    ﴾ َواَل ت 
وا النَِّكاَح  ﴿، مدبرون هلا، وقوله تعاىل:  ألهنم قائمون عليها  أضيف إىل األولياء َيَتاَمى َحت ى إ َذا َبَلغ  َتل وا ال  َواب 

َواهَل م   م  َأم  وا إ َلي ه  َفع  ا َفاد  دا ش  م  ر  ن ه  ت م  م  ا  ﴿[ وقوله تعاىل:  6]النساء:    ﴾ َفإ ن  َآَنس  يها َق  َسف  ي َعَلي ه  احل  َفإ ن  َكاَن ال ذ 
َعد  َأو   ل ل  َول ي ه  ب ال  ي م  َو َفل  ل  ه  م  َتط يع  َأن  ي  ا َأو  اَل َيس  يفا ن  َضع  يَدي  وا َشه  د  ه  َتش   [.282]البقرة:   ﴾ل  َواس 

معنامه يف  ومن  واليتيم  السفيه  عىل  احلجر  جواز  عىل  اآليات  هذه  والصغري-ا  فدلت  يف    -كاملجنون 
رش  أمواهلم؛ حتقق  إذا  إال  إليهم،  ت دفع  وال  والفساد،  للضياع  تتعرض  يف لئال  يترصف  أن  وللول  دهم، 
 إذا دعت املصلحة لذلك.  أمواهلم

 

 
 

 

 (. 187/ 2( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)

 (. 344/  13( املجموع رشح املهذب )2)
 

ر ليس فيه إهدار  لكرامة اإلنسان، وإنام هو رْحة ومصلحة وصون وتعاون؛ فهو مصلحة  احلَج 
ر عليه وحقوقه، وملصلحة املجتمع للفرد واملجتمع، ودفع  الرضر عنهام، وذلك بحفظ مال املحجو

 .وذلك لسد منافذ العوز واحلاجة؛ ألن املال جيب إنفاقه يف غري إرساف وال تبذير
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َواَل  ﴿ون، قال تعاىل:  ، كاحلجر عىل الصبي والسفيه واملجنالنوع األول: احلجر ملصلحة املحجور عليه
ت وا  م  ت ؤ  َواَلك  َفَهاَء َأم   . (1) [5]النساء:   ﴾الس 

 متعلقة بالنوع األول:أحكام 
ى املحجور عليه لصغره ونحوه، عىل نفس أو مال بجناية، فإنه يضمن ويتحمل ما يرتتب عىل  - 1 إذا تعد 

ى عليه مل يفرط، ومل يأذن بذلك، وأما إذا دفع ماله إىل صغري أو سفيه أو جمنون،   ذلك من غرامة؛ ألن امل تعد 
ط.  فأتلفه، مل يضمنه؛ ألنه سل طه عليه برضاه، فهو مفر 

 ول احلجر عن الصغري بأمرين: يز - 2
البلوغ، ويعرف ذلك بعالمات، وهي: إنزاله املني، أو إنبات الشعر اخلشن حول القبل،    األمر األول: 

 أو بلوغه اخلامسة عرشة، أو احليض يف حق اجلارية. 
الثاين: إ ذَ ﴿الرشد، وهو الصالح يف املال؛ لقوله تعاىل:    األمر  َيَتاَمى َحت ى  ال  َتل وا  َفإ ن   َواب  النَِّكاَح  وا  َبَلغ  ا 

َواهَل م   م  َأم  وا إ َلي ه  َفع  ا َفاد  دا ش  م  ر  ن ه  ت م  م   [.6]النساء:  ﴾َآَنس 
املال، فإن مل يغبن غبناا   ويعرف رشده باالمتحان، فيمنح شيئاا من الترصف، ويرتك يترصف مراراا يف 

 ذلك دليل رشده. فاحشاا، ومل ينفق ماله يف حرام أو فيام ال فائدة فيه، كان 
 :(2) أيضاا يزول احلجر عن املجنون بأمرين   - 3

 ورجوع عقله إليه.  ، : زوال اجلنوناألول
 واتصافه بالصالح يف الترصفات املالية.  ،أما السفيه: فيزول عنه بزوال السفه والطيش  : الرشد،والثاين

األ  -  4 عليهم  املحجور  أمر  ثم  يتوىل  رشيداا،  عدالا  كان  إذا  أن    وصيه،ب  أمرهم  يتوىل  من  عىل  وجيب 

 

 (. 3/408( روضة الطالبني وعمدة املفتني ) 1)

 (. 275/ 10( فتح العزيز برشح الوجيز ) 2)
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فيه   بام  تعاىل:  يترصف  لقوله  هلم؛  َسن  ﴿األنفع  َأح  َي  ه  ت ي  ب ال  إ ال   َيت يم   ال  َماَل  َرب وا  َتق   [ 152]األنعام:    ﴾َواَل 
ت  عىل اليتيم، ويقاس عليه غريه ممن هو يف معناه.   واآلية نص 

يأ   -5 اليتيم أن حيافظ عىل ماله، وال  تعاىل:  كله، أو يترصف فيعىل ول  يَن  ﴿ ه ظلاما وهبتاناا؛ لقوله  ذ  ال  إ ن  
ا َن َسع ريا َلو  ا َوَسَيص  ل وَن يف  ب ط وهن  م  َنارا اَم َيأ ك  َيَتاَمى ظ ل اما إ ن  َواَل ال  ل وَن َأم   [. 10]النساء:  ﴾َيأ ك 

يف ماله لئال    املفلس، فيمنع من الترصفكاحلجر عىل    :النوع الثاين: احلجر عىل اإلنسان ملصلحة غريه 
واحلجر عىل املريض مرض املوت فيام زاد عىل الثلث من ماله حلق الورثة. وكذلك   يرض بأصحاب الديون،

جر عليه حلق سيده، فال يصح ترصفه بغري إذن سيده.   العبد حي 
 :متعلقة بالنوع الثاين أحكام 
نه ال يلزمه األداء قبل حلوله، لكن لو أراد سفراا طويالا  أل  جر عىل املدين بدين مل حيل أجله؛ال حي  -  1

 . ضامن حيل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر، حتى يوثقه برهن أو كفيل 
ماله   -  2 يف  عليه  حيجر  ال  فهذا  عليه،  الذي  الدين  من  أكثر  عليه  املحجور  مال  كان  ولكن    ، إذا 

ي  حتى  وعزر  حبس  امتنع  فإن  املطالبة،  عند  بالوفاء  ماله  يؤمر  من  أ خذ  امتنع  فإن  الدين،  ويف 
، فهذا حيجر عليه الترصف يف ماله  بقدر   الدين احلال  إذا كان ماله أقل مما عليه  عند  ديونه. أما 

بالغرماء،  ن املدين من الترصف يف ماله بتربع أو   املطالبة؛ لئال يرض  َمك  ي  غريه إذا كان هذا    وال 
 األمر يرض بأصحاب الديون. 

 لمحجور عليه أو أقرضه شيئاا بعد احلجر، فال حيق له املطالبة إال بعد فكِّ احلجر عنه. من باع ل - 3
ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه احلال ة؛ ألن هذا هو املقصود من    ، للحاكم أن يبيع مال املحجور  -  4

 ط ل  وظلم هلم، ويرتك له احلاكم ما حيتاج إليه كالنفقة والسكن. احلجر عليه، ويف تأخري ذلك مَ 
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 اذكر حكم احلجر يف احلالت التالية مع بيان علته:

 .السفيه الفاسق غري املبذر للامل -  الفاسق غري املبذر للامل. -
................................................................................................

................................................................................................ 

 

 

َص بإجياز   :ُتلخِّ
 .ونوعيه، وبعض األحكام املتعلقة بنوعيهتعريف احلجر وحكمه 
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 هات من القرآن الكريم أو من السنة النبوية ما تدلل به عىل كل مما يأيت:: 1س

رشع اهلل تعاىل  ،االستصناع مرشوع حالة ابتعادهم عنها،إىل العدالة  التجار  يعيد اإلجباري دائاما  التسعري
 .احلجر جائز ،الرهن

 :أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل ()  ضع عالمة: 2س

 ( )       . األصل يف التسعري أنه حمرم (1
 ( )   . يرجع إىل االتفاق بني الطرفني  االستصناعيف  تأجيل الثمن وتعجيله (2
 ( )       االستصناع.هناك ثالثة أنواع لعقد  (3
 ( )        أركان الرهن أربعة.  (4
 ( )   جيب عىل الراهن تسليم اليشء املرهون للمرهتن حسب العرف.  (5
 ( )       . نامء العني املرهونة ملك للراهن (6
 ( )     . الرهن أمانة يف يد املرهتن، فال جيوز له االنتفاع به (7

 ( )       .يزول احلجر عن املجنون بأمرين (8
 ( )       . حيجر عىل املدين بدين مل حيل أجله (9

 

بالتعاون مع زمالئك؛ وبإرشاف معلمك؛ ناقش بإجياز مسألة واحدة فقط مما ييل؛ ثم اكتب 
 ما توصلت إليه يف نقاط رئيسة عىل بطاقة؛ ثم ضعها يف ملف إنجازك:

ر عىل املريض مرض املوت. -  .بإذنهحكم رهن مال الغري بغري  - حكم احلَج 
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح مفهوم السلم. -

 يبني حكم السلم. -

 يوضح األلفاظ التي يصح هبا السلم. - 

 يذكر رشوط السلم.  -

 يرشح مفهوم الصلح. -

 يبني حكم الصلح. - 

 يذكر رشوط الصلح. -

 الصلح.يميز بني أقسام  -

 يرشح مفهوم الضامن. -

 يعدد صيغ الضامن. - 

 يذكر رشوط الضامن. -

 يبني بعض أحكام الضامن. - 

 يرشح مفهوم الكفالة. -

 يفرق بني الكفالة والضامن. -

 .يميز بني ما تصح فيه الكفالة، وما ال تصح -

 خمرجات التعلم

 

 أحكام بيع السلماملوضوع األول: 

 أحكام الصلحاملوضوع الثاين: 

 أحكام الضامناملوضوع الثالث: 

 أحكام الكفالةاملوضوع الرابع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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وتنع   الناس  معامالت  هبا  لتستقيم  وأحكام  بضوابط  العقود  من  مجلة  اإلسالمية  الرشيعة  أباحت 
ي تعامل تال املؤجلة  الفوىض، ومن تلك العقود إباحة بيع السلم رغبة يف زيادة اإلنتاج، ومع أنه من البيوع  

الرشيعة اإلسالمية يف عقد الصلح  رغبت  فع هتذيب له،  اإلسالم أقرهم عليه من  فإ اجلاهلية  يف  ا الناس هب
والكفالة   الضامن  عقد  وجلعت  واخلصام،  الفرقة  ونبذ  الصفوف  وتوحيد  القلوب  مجع  عىل  حرصاا 

قضاء حاجة و  التعاون عىل الرب والتقوىحاجة الناس، إذ مها من باب    اإليهتدعو    للمصلحة الراجحة التي
 . املسلم، وتنفيس كربته 

 يف اإلسالم؟ وما رشوطها.  واألجل املداينةبيع للتعلم؛ اذكر حكم  من خالل ما يتاح لك من مصادر
 .................................................................................. 
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َلم لغة-1 َلف :السَّ  .(1) الس 
الذمة    :اصطالحاا م  لَ والسَّ -2 يف  موصوف  ِشء  بيع 

 . مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد 
أن من    مثل  كيس  مائة  صالح  من  اهلل  عبد  يشرتي 

يستلمها   أن  ذلك، عىل  ونحو  منه،  كيس  كل  ووزن  نوعه،  ويذكر  قيمتها  عبداهلل  األرز،  ويدفع  سنة،  بعد 
 مقدماا يف احلال. 

إ َذا  :  لم جائز لقوله تعاىلالس  "قال اإلمام النووي:   آَمن وا   يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  ى  ﴿َيا  َسمًّ م  َأَجلر  إ ىَل  ب َدي نر  َتَداَينت م 
ت ب وه ﴾ أشهد أن السلف املضمون إ ىل أجل مسمى  "  : -ريض اهلل عنهام-وقال ابن عباس  ،  [282]البقرة:  َفاك 

 .(3) ،(2)"قد أحله اهلل يف كتابه وأذن فيه، ثم تال هذه اآلية 
عن   عباس  وجاء  عنهام-ابن  اهلل  النبي    -ريض  قدم  السنتني    ملسو هيلع هللا ىلصقال:  بالتمر  يسلفون  وهم  املدينة 
«والثالث، فقال:  ل ومر ل ومر إ ىَل َأَجلر َمع  نر َمع  ل ومر َوَوز  ي َكي لر َمع  ءر َفف  َلَف يف  َِش   .(4)»َمن  َأس 

 

 (. 1950/  5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) ( 1)
 ( وصححه، ووافقه الذهبي. 3130( أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم ) 2)

 (. 93، باب السلم )ص: للنووي  ملجموع رشح املهذبا (3)

 (. 1604( واللفظ له، ومسلم برقم )2240( أخرجه البخاري برقم ) 4)
 

سمي بيع السلم هبذا االسم؛ لتسليم 
جملس العقد، ويسمى أيضاا: الثمن يف 

 .السلف لتقديم الثمن
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 : أركان السلم أربعة، هي 
ل م1 َلم إ ليه2   . ( املشرتي)  . املس   . ( البائع)  . املس 
َلم فيه، 3  . والقيمة( الثمن ) رأس مال السلم  .4  . والسلعة( املبيع). املس 

اق أباح اهلل تعاىل     السلم مراعاة حلاجة كل من البائع واملشرتي، فالبائع قد حيتاج إ ىل املال، وذلك لإلنف 
ا أو عىل مصنعه إ ن كان صاحب مصنع عىل زرعه   ا أو عىل جتارته إ ن كان تاجرا من أن    فبدالا   ،إ ن كان مزارعا

السلم ا عن طريق عقد  مقدما إ نتاجه  ببيع  يقوم  الربا،  بطريق  منهم  فيقرتض  املرابني  إ ىل    وحيصل عىل  يلجأ 
إ ليه الذي حيتاج  الالزم  يستفيد    ، املال  املشرتي  أن  الث  أيضاا كام  السلعة   من، حيثمن رخص  إ نه سيشرتي 

 .ذي تباع به، وذلك يف مقابل األجلبثمن أقل من الثمن ال 
(1) 

 : رشوط البيع سبعة رشوط، هي  يشرتط لصحة السلم باإل ضافة إىل 
يكون   -1 فيه)أن  َلم  يف   ( امل س  السلم  فيصح  باختالفها،  الثمن  خيتلف  التي  صفاته  ضبط  يمكن    مما 

ألن  ذلك؛  ونحو  واأللبان  اجلديدة  والسيارات  واألدوية  واحلديد  واألقمشة  والثامر  هذه    احلبوب 
   ضبط صفاهتا.األشياء يمكن 

 
 

 

 

 (. 6/51الشافعي ) ( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام 1)

َلم فيها، مثل: اجلواهر كالدر وا     لياقوت؛ األشياء التي ال يمكن ضبط صفاهتا ال يصح الس 
َلم يف  ألهنا ختتلف اختالفاا بي ناا بالكرب والصغر وحسن التدوير ودرجة الصفاء، وكذلك ال يصح الس 

 .البقول كاخلس والكراث واجلزر ونحوها، وال يف السيارات املستعملة، وال يف العقارات كاألرايض
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َلم فيه)أن ينص يف العقد عىل صفات   -2 واجلودة،    التي خيتلف الثمن باختالفها، كاجلنس والنوع  (امل س 
الرداءة نوعه  واحلجم،    أو  يذكر  أن  بد  فال  تر  أسلم يف  هو    (سكري، خالص، وهكذا) فإ ذا  وهل 

وإ ذا أسلم يف سيارة ذكر نوعها  يث،  وهل هو قديم أو حد   ( كبار أو صغار) وحجمه    جيد أو رديء، 
 يف الثمن. وكل ما له أثر  ومميزاهتا وموديلها 

َلم فيه ) أن يذكر مقدار   -3 وذلك بذكر وزنه إ ن كان يباع بالوزن كاحلديد، أو كيله إ ن    املبيع؛وهو    (امل س 
،  بالكيل كالقمح، أو عدده إ ن كان يباع بالعد كالسيارات، أو طوله إن كان يباع باملرت كاألقمشة  كان 

قوله    وهكذا؛ تقدم من  ملا  والسالم-وذلك  الصالة  ل ومر  »مَ :  -عليه  َمع  َكي لر  ي  َفف  ءر  َِش  يف   َلَف  َأس  ن  
» ل ومر ل ومر إ ىَل َأَجلر َمع  نر َمع   .(1)َوَوز 

َلم فيه)أن يكون  -4 فال بد أن  ( إىل أجل معلوم) : معلوم، لقوله يف احلديث املتقدم  مؤجالا إىل أجل ( امل س 
 يوم  يف   أو  ،حمرم أو رمضان مثالا يكون مؤجالا، فال جيوز حاالا، وال بد من ذكر وقت معلوم كشهر  

 : إ ىل نزول املطر.، مثل أن يقول، فإ ن كان جمهوالا مل يصحكذا من شهر كذا من عام كذا
يكون   -5 فيه ) أن  َلم  األجل، سواء   ( امل س  األسواق عند حلول  الظن وجوده يف  يغلب عىل  أكان    مما 

َطبر   ر  يف  يسلم  أن  جيوز  فال  موجود،  غري  أم  العقد  وقت  التمر  موجوداا  وقت  من  إ ىل  جديد 
َطب إ نام يوجد عادة يف الصيف، كام ال جيوز أن يسلم يف ثمر شجرة بعينها، أو يف   الشتاء،    ألن الر 

كأن    ذا املصنع عينة أو يتعطل ه حتامل أن ال تثمر هذه الشجرة امل إ سفنج من إ نتاج مصنع معني، ال 
 . حيرتق أو يغلق 

يدخل يف    تسليم الثمن يف جملس العقد، فإ ن تفرق املتعاقدان قبل قبض الثمن مل يصح السلم؛ ألنه -6
 . وهو حمرم باتفاق العلامء، بيع الدين بالدين

 

 (. 1604( واللفظ له، ومسلم برقم )2240( أخرجه البخاري برقم ) 1)
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ايف    اا وال بد أن يكون الثمن معلوم -7 أن    بل جيوز  ،الصفة واملقدار، وال يشرتط يف الثمن أن يكون نقودا
الثمن  يكون  أن  فيشرتط حينئذر  أو حديد،  ماشية،  أو  العروض، كسيارة،  من  ضاا  معلوم    يكون عر 

، حتى  تامة   فاشرتط معرفة الثمن معرفة  ،ألنه قد يتعذر تسليم املبيع إذا حل األجل  الصفة واملقدار؛
 . يمكن رد بدله يف هذه احلالة

يكون   -8 فيه)أن  الذمة، (  املسلم  يف  أن  أل   موصوفاا  مثل  الذمة،  يف  ليس  معيناا  موصوفاا  شيئاا  هناك  ن 
، صفتها كذا وكذا، فهذا موصوف معني  املواقف يقول: أسلمت إليك أربعني ألفاا بسيارتك التي يف  

احلارض فيه؛ ألن هذا كاملعني  السلم  اليشء    ،فال يصح  معيناا؛ وذلك ألن  أن يكون شيئاا  فال يصح 
؛ وألنه ربام تلف قبل وقت تسليمهاملعني يمكن بيعه يف احلال فال ح  . اجة إ ىل بيعه َسَلاما

 
 

 
  

 ما حكم السلم يف الصورة التالية مع التعليل؟

اشرتت  مكتبة  من دار نرش مخسني نسخة ملونة وورقها فاخر من كتاب رياض الصاحلني سلاما 
 حاالا بمبلغ ألف ريال تسلم يف جملس العقد.

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ص    دفرتك:يف ُتلخِّ
 وحكمه واحلكمة من إباحته ورشوطه.تعريف بيع السلم وأركانه 
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ْلُح لغةا -1  .(1) قطع املنازعة :التوفيق، أي :الصُّ
ْلُح  و-2  .(2) هو العقد الذي ينقطع به خصومة املتخاصمني :اا رشعالصُّ

جائز مرشومرشوع،    الصلح  عىل  دل  واإلمجاعوقد  والسنة،  الكتاب،  منها  (3)وعيته  تعاىل:  ،  قوله 
َخري   ﴿ ل ح   تعاىل:  128]النساء:    ﴾َوالص  وقوله  اَم ﴿[  َبي نَه  وا  ل ح  َفَأص  َتَتل وا  اق  ن نَي  م  امل  ؤ  َن  م  َطائ َفَتان    ﴾ َوإ ن  

َ  ﴿  [ وقوله تعاىل:9]احلجرات:   اَلحر َبني  َأو  إ ص  وفر  ر  ب َصَدَقةر َأو  َمع  َأَمَر  إ ال  َمن   م   َواه  ن  َنج  َ يف  َكث رير م  اَل َخري 
ت يه    ن ؤ  َف  َفَسو  اهلل    َضاة   َمر  ت َغاَء  اب  َذل َك  َعل   َيف  َوَمن   َعظ ياما الن اس   ا  را ل ح     :ملسو هيلع هللا ىلص  هلو[ وق114]النساء:    ﴾َأج  »الص 

َ امل   َم َحاَلالا«َجائ ز  َبني  ل حاا َأَحل  َحَراماا َأو  َحر  نَي إ ال  ص  ل م   يقوم باإلصالح بني الناس.  ملسو هيلع هللا ىلص . وكان النبي (4) س 
 وقد أمجعت األمة عىل مرشوعية الصلح بني الناس بقصد رضا اهلل، ثم رضا املتخاصمني. 

و متخاصمني  كل  بني  الصلح  الصلح  ي يدخل  ذلك  بينهام،  شمل  الشقاق  خيف  إذا  الزوجني  بني 
املتقاتلتني الطائفتني  بني  بني    والصلح  املتحاربني، والصلح  املسلمني، والكفار  املسلمني، والصلح بني  من 

   يف غري املال.املتخاصمني 
 

 (. 406/ 1لجوهري )ل( الصحاح يف اللغة  1)

 (. 260( كفاية األخيار يف حل غاية االختصار )ص: 2)

 (. 242/  6( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )3)

 (. 2352وابن ماجه برقم )  "حسن صحيح"( وقال: 1352( والرتمذي برقم )3594( أخرجه أبو داود برقم ) 4)
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 : تخاصمني يف املال وهو عىل نوعنيوأما املقصود هنا فهو الصلح بني امل
 : قراراإل مع الصلح  النوع األول:

ثم يتصاحلان عىل أن    ،بالدعوىخر  أو منفعة، فيقر اآل  ،أو عيناا   ، عىل غريه ديناا   أحدهم  وهو أن يدعي
 وهو عىل نوعني:  ،، فيصح ذلكبعض احلق أو بعض العنييأخذ 
اإلبراء  -1 يقر   صلح  كأن  به،  املقرِّ  احلق  جنس  عىل  وهو صلح  عاقل:  ثم    رجل  عني،  أو  بدين  آلخر 

  و إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح،يسقط عنه املَقر  له بعض العني أو الدين، ويأخذ الباقي، فه 
 وأال يكون مرشوطاا يف اإلقرار.  أن يكون صاحب احلق ممن يصح تربعه، وهذا جائز برشط  

املعاوضة -2 اعرتصلح  لو  كام  بغري جنسه،  به  املقرِّ  احلق  يصالح عن  أن  ثم  : وهو  أو عني  بدين  له  ف 
جنسه،تصاحلا   غري  من  العوض  أخذ  فحكمه    عىل  منفعة  عىل  وقع  وإن  البيع،  حكم  حكمه  فهذا 

 حكم اإلجارة. 
 نكار: اإل  الصلح معالنوع الثاين: 

  ، ثم يصطلحان عىل بعضه، ما ادعاه اآلخر  كر  فين  ،وهو أن يدعي رجل  عىل آخر ديناا أو عيناا أو منفعة 
 وهذا جائز. 

 ع السكوت: الصلح م النوع الثالث:
  ، الصلح فقبله  ومل ينكره، ثم عرض عليه  باحلق  خر  مل يعرتف اآل، ومثل أن يدعي رجل  عىل آخر بحق

 . أو توسط بعض الناس وأصلحوا بينهام جاز ذلك

 أمهها:   ،الصلح العادل له رشوط
 . بأن تصح منهام الترصفات الرشعية  أهلية املتصاحلني -1

 .لح عىل حتريم حالل، أو حتليل حرام وأال  يشتمل الص -2
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 . أحد املتصاحلني كاذباا يف دعواه وأال  يكون  -3

 وأن يكون املصلح تقياا عاملاا بالوقائع، عارفاا بالواجب، قاصداا العدل.  -4

 
 

 
 

 
  

 اذكر نوع الصلح يف املال يف احلالتني التاليتني مع بيان حكمه:

ادعى صالح  ديناا له عىل حممدر قدره عرشة آالف ريال، وحممد مقر له بذلك؛ إال أنه عاجز  -1
 عن أداء املبلغ كله، فيتصاحلان عىل أن يؤدي له سبعة آالف ويسقط عنه الباقي.

ادعى حممد  أن له ديناا عىل صالح مقداره عرشة آالف ريال، فأنكر صالح ذلك، فأراد حممد   -2
يرفع عليه دعوى لدى املحكمة، فعرض صالح أن يعطيه مخسة آالف ريال وينهي أن 

 اخلصومة، فوافق حممد عىل ذلك؛ رغبة منهام يف إهناء اخلصومة.

 

ص يف دفرتك: تعريف الصلح وحكمه وأنواعه ورشوطه.  ُتلخِّ
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 : يطلق عىل معانر  :الضامن لغةا -1
َن اليشء: كَ  :: الكفالة األول َلهفَضم  نه إياه: كف   .َفَله، وَضم 
ت هالثاين م  ن ت ه اليشء: غر  يم: فَضم  ر  ت ه.  :: االلتزامالثالث  . : الَتغ  َتَزم  ن ت  املال ال   فَضم 

 .(1) : احلفظ والرعايةالرابع
 .(2) ، أو إحضار من هو عليه، أو عني مضمونةالذمة االلتزام بحق ثابت يف  واصطالحاا: -2

َومل َن  َجاَء ب ه   ﴿جائز؛ لقوله تعاىل:  الضامن  
يم   َزع  ب ه   َوَأَنا  َبع رير  أي72]يوسف:    ﴾ ْح  ل    ] :  

م  »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،  (3) ضامن َغار  يم   ع  وقد    ،(4) «الز 
جوازه عىل  العلامء  تدعو  (5) أمجع  احلاجة  ألن  ؛ 

 (6)  رشعاا.إليه، وهو من باب قضاء احلاجات والتعاون املأمور به 
 

 (. 5/ 6( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)
 (. 235/  2( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، ط العلمية ) 2)
 (. 62/  3( تفسري املاوردي )3)

 . "حديث حسن"( وقال: 1265( والرتمذي برقم )3565( أخرجه أبو داود برقم ) 4)

 (. 33لإلمام ابن املنذر )ص:  ( اإلمجاع 5)

ختريج سري أعالم  يف  شعيب األرناؤوط  (، وصحح متنه بشاهده  5634أخرجه السيوطي يف اجلامع الصغري؛ برقم: )   (6)
 . ( 323/  8)  النبالء 

عنه، يربأ املضمون ناا مل يد نضام نضم إذا    
الدين عليهام مجيعا، ولصاحب احلق أن يطالب من وصار 

 .(6)يشاء منهام بالدين؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )الزعيم غارم(
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  (1) 
 يصح الضامن بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمني، أو زعيم، أو نحو ذلك.  .1
عىل   .2 مالك  لك  أنا ضامن  يقول:  كأن  أو جمهولر  مثالا،  ريال  كألف  معلومر  مالر  لكل  الضامن  يصح 

 . -ميتاا حياا كان املضمون عنه أو  -فالن، أو ما ي قَض به عليه  

 أخذ العوض عليه.   عدم جواز .3
 جيوز تعدد الضامنني، فيجوز أن يضمن احلق اثنان فأكثر.  .4
 ال يشرتط يف صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.  .5
 إال إذا برئت ذمة املضمون عنه من الدين، بإبراء أو قضاء.  ال تربأ ذمة الضامن  .6

 للترصف بأن يكون: بالغاا عاقالا رشيداا.  أن يكون الضامن أهالا  .1
 . ا املضمون له رضا الضامن، فإن أكره عىل الضامن مل يصح، وال يشرتط رضا املضمون عنه، وال رض  . 2

 
 

 
  

 

 (. 240/ 5( وحتفة املحتاج يف رشح املنهاج ) 129/ 1( منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه )1)

 

 من خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم؛ علل ما ييل:

 .ال يسقط الضامن بموت الضامن؛ بل ينتقل حق املطالبة إىل تركته

 

ص يف دفرتك: تعريف الضامن وحكمه وأحكامه ورشوطه.  ُتلخِّ
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التزمت به وألزمت نفِس به. أو هي بمعنى    :هي بمعنى االلتزام، تقول: تكلفت باملال  :الكفالة لغةا -1
تعاىل:   قوله  ي ا﴿الضم، ومنه  َزَكر  َلَها  نفسه، وقوله    :أي[  37]آل عمران:    ﴾َوَكف  إىل  الصالة -ضمها  عليه 

 .(2) ضام  اليتيم إىل نفسه :أي، (1) »َأَنا َوَكاف ل  الَيت يم  يف  اجلَن ة  َهَكَذا« :-والسالم
التزام حق ثابت يف ذمة الغري أو إحضار من عليه الدين أو عني مضمونة. وقد    الرشع:الكفالة يف  -2

 .(3) يطلق عىل العقد الذي حيصل به ذلك

 

َواَع امل َل ك  َومل َن  َجاَء ب ه  ْح  ل   ﴿ قوله تعاىل:   ومنه  ، ( 4) واإلمجاع   ، والسنة   ، مرشوعة بالكتاب   الكفالة  د  ص  ق  وا َنف  َقال 
يم   َزع  ب ه   َوَأَنا  ب َذل  ﴿ : كفيل ضامن، وقوله تعاىل:  [ أي 72]يوسف:    ﴾ َبع رير  َأُّي  م   م   يم  َسل ه  َزع  [  40]القلم:    ﴾ َك 

 

 (. 6005البخاري برقم ) ( أخرجه 1)

 (. 89/ 5( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )2)

 (. 235/  2( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ) 3)

 (. 8/206( خمترص املزين ) 4)

 الفرق بني الضامن والكفالة:     

 : التزام شخص مكلف بأن يؤدي حقاا وجب عىل غريه. الضامن

فهي التزام الشخص الكافل بإحضار الشخص الذي عليه احلق، وعليه: فالضامن  الكفالةأما 
ين واحلق، والكفالة تتعلق بالشخص الذي عليه احلق  .يتعلق بالد 
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م  :  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله  كفيل،    : أي  ة   ي  َعار  اة  »ال  ،  َؤد  م  َغار  يم   ع  َوالز   ، » يض   َمق  ن   ي  الكفيل،    ، ( 1) َوالد  هو  فالزعيم 
 والزعامة الكفالة. 

 ودفع الرضر عن املدين.  ،وقد أمجع العلامء عىل جواز الكفالة حلاجة الناس إليها 
 (2) 

 :  هلا مخسة أركان هي  -بدن مسواء كانت كفالة دين أ-الكفالة 
 : وهو الشخص الذي التزم باإلحضار أو دفع املال. الكفيل .1
 : وهو الشخص الذي يتم إحضاره، أو دفع املال عنه. املكفول عنه  . 2
 املكفول عنه. : وهو الشخص الذي يدفع له املال، أو يدفع له  املكفول له .3
 : وهو احلق الثابت عىل املكفول عنه، سواء يف ماله، أو بدنه. املكفول به .4
أكانالصيغة .5 أو    ت: سواء  ه،  تقلدت  أو  أو حتملت ه  دينك عىل فالن،  كناية، كقوله: ضمنت   أم  رصحياا، 

، أو كفيل  أو زعيم   .  تكفلت  به، أو تكفلت  ببدن فالن، أو أنا باملال أو بإحضار فالن ضامن   أو ْحيل 
، وما أشبه ذلك.   ومن ألفاظ الكفالة: خل  عن فالن والدين الذي عليه عندي، أو دين فالن إل 

 :(3) ، قسامنرشوط الكفالة
 الكفيل: رشوط : القسم األول 

 امرأة؛ ألن الكفالة من التربعات.  مفيشرتط فيه أن يكون أهالا للتربع سواء كان رجالا أ
، فال تصح  وعىل ذلك ال تصح الكفالة من املجنون أو املعتوه أو الصبي، وكذلك املحجور عليه لسفهر 

 كفالته، وال ضامنه. 
 

 ."حديث حسن":  الرتمذي ( وقال 1265( والرتمذي برقم )3565( أخرجه أبو داود برقم ) 1)

 (. 7/151) ( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي 2)
 (. 7/151( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) 3)

تصح الكفالة يف احلقوق 
املالية، وال تصح يف احلقوق 

 .البدنية كاحلدود والقصاص
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 رشوط املكفول عنه: : القسم الثاين
بخالف   الكفالة،  لصحة  رضاه  يشرتط  فال  عنه:  املكفول  رشط    ، ( الكفيل ) وأما  رضاه  فإن 

 لصحة الكفالة. 

 
 

 
 

  

 

ن  ِشء رشعه اهلل تعاىل إ ال وهو متضمن للحكمة واملصلحة، علمها من علمها، وجهلها  ما م 
 من جهلها، فام احلكمة من مرشوعية الكفالة؟

........................................................................................ 

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 تعريف الكفالة وحكمها وأركاهنا ورشوطها للكفيل واملكفول.
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 : املصطلح من القائمة التالية وضعه أمام تعريفه يف اجلدول التايلاخرت : 1س

 الكفالة(   )الصلح، السلم، االستصناع، الضامن،
 املصطلح املناسب له  التعريف 

التزام حق ثابت يف ذمة الغري أو إحضار من  
 عليه الدين أو عني مضمونة

 

  العقد الذي ينقطع به خصومة املتخاصمني 

ِشء   بثمن  بيع  مؤجل  الذمة  يف  موصوف 
 مقبوض يف جملس العقد 

 

االلتزام بحق ثابت يف الذمة، أو إحضار من  
 هو عليه، أو عني مضمونة 

 

 
 اخرت اإلجابة الصحيحة لألسئلة التالية من بني الختيارات التي تيل كل سؤال:: 2س

]البقرة:  اهلل  قال (1 ت ب وه ﴾  َفاك  ى  َسمًّ م  َأَجلر  إ ىَل  ب َدي نر  َتَداَينت م  إ َذا  آَمن وا   يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  ﴿َيا  . يف  [282تعاىل: 
 . (السلم، اإلجارة، القبض، اإليامن ) دليل عىل: اآلية الكريمة 

﴾    اهلل   الق (2 َ الن اس  اَلحر َبني  وفر َأو  إ ص  ر  م  إ ال  َمن  َأَمَر ب َصَدَقةر َأو  َمع  َواه  ن  َنج  َ يف  َكث رير م  تعاىل: ﴿اَل َخري 
 .(االستصناع، الرهن، الصلح، احلجر)  :دليل عىليف اآلية الكريمة  [114]النساء: 
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والسالم-  الرسول  قول- (3 الصالة  إ ىَل  -عليه  ل ومر  َمع  نر  َوَوز  ل ومر  َمع  َكي لر  ي  َفف  ءر  َِش  يف   َلَف  َأس  »َمن    :
» ل ومر َلم فيه"ذكر مقدار  )  :.يف احلديث الرشيف دليل عىل (1)َأَجلر َمع  َلم  "صفات  ، ذكر  املبيع   "امل س  امل س 

َلم فيه "ذكر ثمن  ،"فيه َلم فيه"تسليم  ،"امل س   . (يف جملس العقد "امل س 
« ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   قول  ( 4 م  يم  َغار  ع   . ( الزعامة، الكفالة، اإلعارة، الضامن )   يف احلديث الرشيف دليل عىل:   ، ( 2) : »الز 
]يوسف:    اهلل ال  ق (5  ﴾ يم  َزع  ب ه   َوَأَنا  َبع رير  ْح  ل   ب ه   َجاَء  َومل َن   امل َل ك   َواَع  ص  د   ق  َنف  ﴿َقال وا  يف    [72تعاىل: 

 . ( الزعامة، الكفالة، البيع، الرهن) احلديث الرشيف دليل عىل:

 
 

  

 

 سبق خترجيه ( 1)

 سبق خترجيه (2)

 املسألة التالية:بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم خلص بإجياز 

 .الرأي يف أخذ العوض عىل الضامن مع بيان نظرة الرشيعة اإلسالمية للضامن 
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح أحكام احلوالة. -

 يرشح أحكام الرشكة. -

 يرشح أحكام الوكالة. -

 يرشح مفهوم احلوالة.  -

 يبني مرشوعية احلوالة.  -

 يذكر أركان احلوالة.  -

 يعدد رشوط احلوالة.  -

 يبني األحكام املرتتبة عىل احلوالة. -

 يرشح مفهوم الرشكة.  -

 يميز بني أنواع الرشكة. - 

 يرشح مفهوم الوكالة.  -

 يبني حكم الوكالة.  -

 يوضح حكمة مرشوعية الوكالة.  -

 كر أركان الوكالة. يذ -

 يذكر صيغة الوكالة. -

 يفرق بني ما يشرتط يف املوكل والوكيل.  -

 يبني ما تقع فيه الوكالة.  -

 .يوضح ضامن الوكيل -

 خمرجات التعلم

 

 أحكام احلوالة املوضوع األول: 

كةاملوضوع الثاين:   أحكام الرشِّ 

 أحكام الَوَكاَلةاملوضوع الثالث: 

 الوحدةمفردات 

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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من   مجلة  تعاىل  اهلل  الطرق  رشع  بأسهل  الناس  مصالح  حتقيق  فيه  ملا  احلوالة؛  عقد  منها  العقود 

الناس  حاجات  وتلبية  املوارد  بتنمية  تعنى  التي  العقود  من  الرشكة  وعقد  أصناف ،  والوسائل،  فالناس 
يملك واآلخر  املال  يملك  والقدرة  بعضهم  ب  بالرشكةو  .الطاقة  التعاون  يتحقق  الفريقني  والرشاكة  ني 

ل الوكالة  عقد  ترشيع  اإلسالم  يف  املعامالت  فقه  حماسن  ومن  وسد  ملصلحتهام،  الناس،  مصالح  رعاية 
وقد يتمكن  ،  أو عليه   نسان بحكم ارتباطه بغريه قد تكون له حقوقألن اإل  ؛ حاجاهتم، ودفع احلرج عنهم

 . من مبارشهتا بنفسه وربام عجز ملرض أو شغل فله أن يوكل غريه بالنيابة عنه 
الوحدة سندرس عقد  ومن خ  هذه  معرفة    ، والوكالة(  ،والرشكة   ، )احلوالةالل  العلم  لطالب  وينبغي 

 مثل هذه املعامالت.   التقيد بأحكام الرشع عند إجراءهذه األبواب، و
 

 
 . )احلوالة، والرشكة، والوكالة( اذكر أمهية أحكام

 ..................................................................................................
...................... ............................................................................ 
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لته وهو االنتقال، يقال  ، من التحول  مشتقة  :لة لغةا احلوا-1 نقلته    : حتول من مكانه إ ذا انتقل عنه، وحو 
 .(1) من موضع إ ىل موضع

 .(2)خمصوصة   شخص آخر برشوطإ ىل   شخصنقل دين من  :اصطالحاا احلوالة و-2

ب َع أحدكم  ،  َمط ل  الَغن يِّ ظ ل م  »   : ملسو هيلع هللا ىلص لقول النبي  ؛  عىل شخص آخر جائز رشعاا حتويل الشخص بدينه   فإ ذا أ ت 
 » َيت َبع  ءر َفل   . ( 4) ، وأمجع العلامء عىل جوازه ، أي: إذا أحيل أحدكم عىل غني فليحتل، ويتحول إليه ( 3) عىل َمِل 

 للحوالة حكم عظيمة، ومصالح كثرية، منها: يف إباحة الرشع  
 أن املرء قد ال يستطيع قضاء دينه بنفسه؛ فوسعت له الرشيعة أن يقضيه بطريقة أخرى. .1
 للمعاملة؛ فيكون التقايض بني اثنني بدل أن يكون بني ثالثة.  تيسري التحويل فيه .2
 تقليل عدد أصحاب الديون وختفيف الذمة للبعض، وحرص الدين بني اثنني.  .3
حليائه منه، أو لعجزه عن مطالبته؛ فيحيل عليه شخصاا يمكنه  من أخذ حقه  قد ال يتمكن الشخص   .4

 أخذ احلق منه. 

 

 (. 299( التعاريف )ص: 1)

 (. 226/ 5( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )2)

 (. 1564( ومسلم برقم ) 2287( أخرجه البخاري برقم ) 3)

 (. 62( مراتب اإلمجاع )ص:  4)
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الدين،حيلالـُمـ  -1 عليه  الذي  وهو  صبي    :  من  تصح  فال  املال،  يف  الترصف  أهلية  فيه    وأويشرتط 
 جمنون كام يشرتط رضاه بالتحويل. 

 . ، ويشرتط أهليته ورضاهوهو الذي له الدين  : حال مُ ـال -2
ل الدين إىل ذمته: وهو حال عليهمُ ـال-3 وِّ  . وال يشرتط رضاه ،ويشرتط كونه أهالا للترصف  ،الذي ح 
له    ،لحيم  ـ: وهو الدين الذي كان يف ذمة الحال بهمُ ـال  -4 حيلفحو  أن يكون    ، إىل ذمة املحال عليه  الـم 

الدين الزماا معلوماا، فال تصح بامل جمهول وال بامل مل يلزم يف الذمة، مع تساوي الدينني املؤجلني  
 . قدراا وجنساا وصفةا 

أو ما يف معنامها كالتوقيع عىل  والرتايض بني الطرفني  عقد احلوالة بتوافر اإلجياب والقبول  تن:  الصيغة  -5
والكتابة واإلشارة، احلوالة  أحلتك  و   سند  املحيل:  يقول  الذي عندي  أن    ويقبل عىل فالن،  بالدين 

 بنفس املكان.  قبلت أو رضيت :ويقول  املحال

 : (1)احلوالة رشوط، هييشرتط لصحة 
للمحيل؛ ألن   .1 َدي ن  عليه  كان  َمن  إال عىل  احلوالة  فال تصح  عليه:  املحال  للمحيل عىل  دين  وجود 

للمحيل  يكون  أن  بد   فال  للحاجة،  أ جيز  بدين  دين  بيع  أهنا  يكون    األصح  عليه ِشء  املحال  عىل 
 عوضاا عن حق املحال. 

عليه طعاموتساوي  تاثل   .2 له  بنقود عىل من  نقود، وال حييل  عليه  آخر  بنقود عىل  فيحيل    ،الدينني، 
كام يلزم التامثل بني الدينني يف حلول األجل، فال يصح أن حييله  آخر له عليه دوالرات ونحو ذلك،  

 . سنة إ ال إ ن ريض املحال فله ذلكحيل أجله إ ال بعد  بدين حالٍّ عىل دين ال 
 

 (. 1/263ة االختصار )( كفاية األخيار يف حل غاي1)
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ال .3 بغري رضاه  ، محيلـرضا  احلوالة  املحال  فال تصح  الشخص  أما  احلوالة،  إ رغامه عىل  ، فال يصح 
 . فإ نه ال يشرتط رضاه عليه

 

 : حلوالة املستوفية لرشوطها ما يِل يرتتب عىل ا
 . محيل من الدين بمجرد احلوالةـتربأ ذمة ال (1
عليه معرساا، ومل    إذا كان املـحيل، إال  حيلـوليس له الرجوع عىل امل  ، جيب عىل املحال قبول احلوالة (2

حال بإعساره رجع إىل الـمحيل؛ ألنه غره باحلوالة فأحاله عىل معرس، ولـم يبني له حاله.   يعلم الـم 

 وال جيوز له املامطلة يف ذلك.  ،والقيام بأداء الدين للمحال  ، جيب عىل املحال عليه قبول احلوالة (3

 األمور اآلتية: تنتهي احلوالة بأحد  
 فسخ احلوالة برضا املحيل واملحال.  -1
 أداء املحال عليه املال إىل املحال.  -2
 أن ُّيب املحال املال للمحال عليه، أو يتصدق به عليه.  -3
 عليه من الدين.   املحاَل  أن يربئ املحال   -4

 

تم عقد احلوالة، وكانت مستوفيةا لكافة األركان والرشوط الالزمة، فإن  املحيل خيرج من إذا 
ين املحال به، وال يرجع  ين وتربأ ذمته، ويف املقابل يلتزم املحال عليه بالوفاء بالد  االلتزام يف الد 

ين، أو موت املحال عليه  .للمحيل إال إذا أنكر املحال عليه الد 
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 صالح يطالبه بالسداد، ريال؛ فلام حل وقت السداد جاء عبد اهلل إىل 500اقرتض صالح من عبد اهلل 
 ريال قبل عدة شهور ومل يسددها. 500فقال له صالح: أحيلك عىل سعيد فإنه قد اقرتض مني 

د أطراف احلوالة. -1  حدِّ

 َمن  الذي يشرتط رضاه هنا؟ -2

 سنوات؟ 9ما حكم احلوالة هنا لو كان عبد اهلل عمره  -3

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

تعريف احلوالة وحكمها، وأركاهنا ورشوط صحتها، واحلكمة من جوازها، واآلثار  -
 املرتتبة عليها.

 تعدد أحكام احلوالة. -
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 : كة( ن الراء  بكرس الشني وسكو   الرشكة لغةا ك َي فتح الشني وسكون الراء وكرسها   )الرشِّ  كة    وح    -)الرش  
كة(  ، إ ذَ  الرش   ء  اَلناا يف  اليش   ت  ف  : َشاَرك  َقال  ا. َوي  َ مه  د  ب ه  َأَحد  َنني   اَل َين َفر  َ اث  ء  َبني  وَن اليش   ،  وهي َأن  َيك  يَكه  َت رَش  ا رص  

تَ  ا، إ َذا َجَعل  اَلنا ت  ف  ك  َ وَسى:  َوَأرش  ة  م  ه  يف  ق ص  ا َلَك. َقاَل اهلل   َجل  َثَناؤ  يكا ي ﴿ ه  رَش  ر  ه  يف  َأم  ك   . ( 1) [ 32  : ]طه   ﴾ َوَأرش  
كة  و ْ ال   رشعاا:الرشِّ اليشء  يف  احلق  واحد  ثبوت 

 .(2) عموملشخصني فأكثر عىل وجه ال

القرآنية    الرشاكة اآليات  وجاءت  مرشوعة، 
واأل  الرشيفةالكريمة،  النبوية  من  بجوازه   حاديث  ا، 

م  َعىَل َبع ضر ﴿  تعاىل:قوله    ذلك ه  ض  َن اخل  َلَطاء  َلَيب غ ي َبع  ا م  الرشكاء. وقال   واخللطاء:  [24]ص:    ﴾َوإ ن  َكث ريا
كَ ﴿سبحانه:   َ م  رش  ول  اهلل    12]النساء:    ﴾اء  يف  الث ل ث  َفه  يَكني   َما مَل  »  :ملسو هيلع هللا ىلص [ وقاَل َرس  ول  اهلل  : َأَنا َثال ث  الرش   َيق 

اَم« ن  َبي ن ه  ت  م  ، َفإ َذا َخاَن َخَرج  َبه  ا َصاح  َ مه   .(3) خَي ن  َأَحد 
كة من   إليها فالرشِّ  اجلائزة، واملجتمع بحاجة ماسة  التي ال    ،العقود  الضخمة  وال سيام يف املرشوعات 

 يستطيع الشخص القيام هبا بمفرده.
 

 (. 126( التعريفات )ص:  1)

 (. 416/ 2( حاشية عمرية ) 2)

 (. 2322( واحلاكم يف املستدرك وصححه برقم ) 3383( أخرجه أبو داود برقم ) 3)
 

كة     أن جيتمع اثنان فأكثر يف تأسيس رَش 
أو مرشوع أو ِشء معني بأصل املال والترصف 
واإلدارة، بحيث يثبت احلق فيها للمشرتكني عىل 

كةجهة العموم   .والشيوع، هو من باب الرشِّ 
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 : "رشاكة أمالك"  القسم األول:
 ما من غري عقد بينهم، وهي عىل نوعني:  ء يشرتك أكثر من شخص يف ملك ِشأن وهي 

أو أن    ، فأكثر يف رشاء ِشء معني   نان نفسهم كأن يشرتك اث أ وهي التي تنشأ بفعل الرشكاء    رشكة اختيار:  . 1
 أو أكثر هبة أو وصية، فيكون اليشء املوهوب أو املويص به ملكاا هلم عىل سبيل املشاركة.   ، ان يقبل اثن 

وهي التي تنشأ من غري تدخل من الرشكاء كالرشاكة بني الورثة    :الطرفني(  ون رضا)بد  رشكة جرب.  2
 يف املرياث. 

   :"رشكة العقود" القسم الثاين:
ويتحدد العقد، بحسب نوع الرشكة  يف مرشوع،  تنشأ بعقد بني اثنني أو أكثر  ورشكة العقود هي التي   

 . بالدراسةالتي بينهم، وهي املقصودة هنا 

 

 

 يف ضوء ما درسته من أحكام الفقه اإلسالمي يف هذه الوحدة؛ أجب عام ييل:

هل يصح توقيت الرشكة بمدة معينة؛ بحيث ال تبقى الرشكة بعد انتهاء املدة، وال تفسخ 
 وملاذا؟الرشكة قبل انتهاء املدة؟ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

ق بني رشاكة األمالك ورشكة العقود  .بالتعاون مع زمالئك ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ فرِّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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(1) 
 رشكة الِعنان: النوع األول:

 .(2) نان بكرس العني من العرضالع   :تعريفها لغةا 
اصطالحاا: يتم    تعريفها  عقد  هي  نان  الع  رشكة 

بينهام   الربح  يكون  أن  فيه، عىل  ويتاجرا  معيناا  قدراا  منها  يدفع كل واحد  املال،  من  اثنني يف قدر معني  بني 
منهام، وال يشرتط فيها التساوي يف املال   بقدر ما دفع كل  أيضاا بقدر معلوم واخلسارة عليها بنسبة معلومة  

 . (3)وال يف الترصف وال يف الربح
 رشكة املضاربة:  النوع الثاين:

: لغةا مشتقة  املضاربة  ضارب  يف   الرضب  من   مصدر 
 . (4) : القراض واملقارضةأيضاا ، وتسمى  األرض 

َكةر يف الربح ب   : اا املضاربة اصطالح  أن يدفع أحد   هي عقد رَش 
يف    ويكون الربح بينهام عىل ما اشرتطا عليه   يتجر به املال إىل غريه  

خيرس   وال  فقط،  املال  صاحب  عىل  فتكون  اخلسارة  أما  العقد، 
 . ( 5) العامل إال جهده وعمله فقط 

 رشوط صحة املضاربة: 
 . أن يكون رأس املال نقداا )بحسب نوع النقد يف كل بلد( ومعيناا (  2               الطرفني.الرتايض بني ( 1

 ون تقسيم الربح معلوماا بالنسبة. أن يك( 3
 

 

 (. 3/161( والغرر البهية يف رشح البهجة الوردية ) 1/255( اللباب يف الفقه الشافعي ) 1)
 (. 16/ 6اجلوهري )( الصحاح يف اللغة، 2)

 (. 1043/  6( ينظر: احلاوي الكبري، ط دار الفكر ) 3)

 (. 660( التعاريف )ص: 4)

 (. 181/  7( ينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ) 5)

نان بذلك الستواء  سميت رشكة الع 
والترصف، كاستواء الرشيكني فيها يف دفع املال 

نان فرسيهام إذا استويا يف السري  .ع 

 

 

تأم ل رشوط صحة املضاربة؛ ثم استنتج 
 .احلكمة من اشرتاطها

........................................
.........................
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 رشكة الوجوه:  النوع الثالث:
 . (1) مستقبل كلِّ ِشء :رشكة الوجوه لغةا 

وجاهتهم عند  عقد بني اثنني أو أكثر يشرتكان يف رشاء بالدين اعتامداا عىل ثقتهم و   : اا اصطالح رشكة الوجوه  
 . ( 2) منهم   سارة بالنسبة التي اشرتى هبا كل داا ويشرتكون يف الربح وكذلك اخل ق ن   ن التجار، ثم يبيعو 

 
 : رشكة الصنائع(وُتسمى ) رشكة األبدان  النوع الرابع:

اثن   وهي أن  عينة أو صناعة ما،  ا يرتاىض  م  يدون حرفة  أو أكثر من أصحاب احلرف والصنائع الذين جي  ن 
وذلك من أجل القيام بعمل من األعامل مع اشرتاكهم  

م حتديدها  بنسبة يت  ام يكتسبونه من مال من هذا العمل في 
الرشكاء واأل   مسبقاا بحسب جمهود كل  التي  من  طراف 

ك  البعض،  بعضها  مع  واحلدادين  اشرتكت  النجارين 
احلرف  والصيادين  واخلياطني   أصحاب  من  وغريهم 

 ، وتكون اخلسارة عىل قدر أمواهلم. املهنية امل ختلفة 
 النوع اخلامس: رشكة املفاَوَضة: 

لغةا  امل  ،املساواة  :املفاوضة  رأس  يف  الرشكاء  كافة  بني  التساوي  أساس  عىل  تقوم  رشكة  ال  فهي 

 

 (. 719( ينظر: التعاريف )ص:  1)

 (. 1055/  6( ينظر: احلاوي الكبري، ط دار الفكر ) 2)

يَت       مِّ هبذا االسم؛ ألنه ال يباع مؤخراا أو ديناا إال صاحب الوجاهة والعالقة من  (رشكة الوجوه)س 
، ولكن هلام وجاهة  وعالقة عند الناس، فيقوال: اشرتكنا عىل  الناس عادةا؛ بحيث يشرتك شخصان ليس هلام مال 

 .رشط كذا أن نشرتي بالدين، ونبيع بالنقد، عىل أن ما رزق اهلل سبحانه وتعاىل من ربحر فهو بيننا عىل

 

أن يشرتك اثنان أو أكثر من اخلياطني عىل عملر 
من اخلياطة، أو غريه، فيقوال: اشرتكنا عىل أن نعمل 
فيه عىل أن ما رزق اهلل عز وجل من أجرةر فهي بيننا، 

 األبدان.عىل رشط كذا وكذا؛ فهذا من رشكة 

 



((112 
 

 

 

 .(1) أيضاا والترصف والدين والربح  
اصطالحاا:  املال  املفاوضة  رأس  يف  الرشكاء  بني  املساواة  مبدأ  عىل  تقوم  اثنني  بني  عقد  ويف    ، هي 

وا  ، الترصف الربح  والَدين  ويف  كل  أيضاا خلسارة  فيفوض  صاحبه    ،  امنهام  غيبته يف  يف  املال  يف  لترصف 
 .(2) وحضوره، فيكون كل واحدر منهام كفيالا عن اآلخر فيام جيب عليه من رشاءر وبيعر 

 

ال  األصل    ،الرشكات املعارصة سواء ما كان منها من رشكات األشخاص أو األموال أو املختلطة  إن  
لل  الرشعية  القواعد  عن  وأسسها  قواعدها  يف  اإلسالمي؛خترج  الفقه  يف  الواردة  نقول    رشكات  ولذلك 

 بجوازها ومرشوعيتها؛ ملا يأِت: 
َا  ﴿  األصل يف العقود اإلباحة واجلواز؛ ألن اهلل تعاىل قد أمر بالوفاء بالعقود؛ لقوله تعاىل:   أن    .1 َيا َأُّي 

ود   ق  ع  ف وا ب ال  يَن آَمن وا َأو  ذ   [. 1]املائدة:  ﴾ال 
ت َفق  عليها  أن    .2 :  ملسو هيلع هللا ىلصلف  الرشيعَة اإل سالميَة، قال  وال ختا  ،السنة قد جاءت بااللتزام بالرشوط التي ي 

» م  وط ه  وَن َعىَل رش   ل م   .(3) »امل  س 
أن يتم استبعاد ما خالف الرشيعة اإلسالمية من رشوط وأمور ممنوعة كاشرتاط فائدة ثابتة أليٍّ من   .3

 

 (. 236/ 3( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)

 (.  1048/  6( ينظر: احلاوي الكبري، ط دار الفكر ) 2)

 . "حسن صحيح"( وقال األلباين: 3594( أخرجه أبو داود برقم ) 3)

يف رشكة املفاَوَضة كل رشيكر ملزم  بام ألزم رشيكه اآلخر من حقوق ما يت جران فيه، وما جيب 
ات املتعلقة بام يتاجران فيه، لكل واحدر منهام جيب لآلخر؛ أي أهنام متضامنان يف احلقوق والواجب

 .ويكون كل واحدر منهام فيام جيب لصاحبه بمنزلة الوكيل له، وفيام جيب عليه بمنزلة الكفيل عنه
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أو توزيع اخلسائر بمقتَض اتفاق الرشكاء دون اعتبار ملقدار نصيب  كلِّ رشيكر يف رأس املال، أو    ،الرشكاء
ة  كانت الرشكة قد أنشئت للتعامل فيام حرم اإلسالم من بيع أو رشاء أو استرياد أو غري ذلك؛ لتكون الرشك 

غريها فال مانع منه؛ لعدم خمالفته وما يتم من أمور تنظيمية أو إدارية أو    موافقة للقواعد واألسس الرشعية، 
 للنصوص والقواعد الرشعية. 

 
 

 
 

  

 ما حكم الرشكة فيام يأيت مع التعليل؟

 اشرتك اثنان يف رشكة ومل يبينا رأس املال. -

 اشرتك اثنان يف رشكة واتفقا عىل أن ربح أحدمها مخسة آالف ولآلخر باقي الربح. -

منهام مائة ألف ريال؛ واتفقا عىل أن أحدمها يتحمل ربع اشرتك اثنان يف رشكة ودفع كل واحد  -
 اخلسارة ويتحمل اآلخر ثالثة أرباعها.

 

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 تعدد أقسام الرشكة وأنواعها. -   تعريف الرشكة وحكمها. -

 تبني بإجياز أنواع رشكات العقود. -   تعدد رشوط صحة املضاربة. -

 الرشعي للرشكات املعارصة.تلخص احلكم  -
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 . (1)ىل اهلل، إ ذا فوضَته إ ليهوكلت أمري إ   : التفويض، تقول :الوكالة لغةا -1
 .(2)  حياتهله فعله مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف  تفويض شخص ما  :اصطالحاا الوكالة -2

 
 (3)

م  ﴿ : قوله تعاىلبدليل  ،الوكالة جائزة ق ك  م  ب َور  َعث وا َأَحَدك    حديث عروة بن اجلعد و  [19]الكهف:  ﴾ َفاب 
عنه- اهلل  الن ب ي   إ   قال:   -ريض  ا    ملسو هيلع هللا ىلص ن   َ َدامه  إ ح  َفَباَع   ، َشاَتني   ب ه   َله   ى  رَتَ َفاش   ، َشاةا ب ه   َله   ي  رَت  َيش  ا  د ينَارا َطاه   َأع 

اَب َلَرب َح ف   َ رَتَى الرت  ، َوَكاَن َلو  اش  ه  َكة  يف  َبي ع  رَبَ ينَارر َوَشاةر، َفَدَعا َله  ب ال  ، َفَجاَء ب د  ينَارر أمجع املسلمون  ، وقد  (4) يه  ب د 
 .(5)جواز الوكالة من حيث اجلملة عىل

 

 (. 732( التعاريف )ص: 1)

 (.  2/217)  مغني املحتاج  (2)

 (. 162/ 2( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ) 3)

 (. 3642( أخرجه البخاري برقم ) 4)

 (. 61( مراتب اإلمجاع )ص:  5)

املقصد الرشعي من الوكالة أن اإلن سان قد يعرض له من الشغل أو املرض أو العجز ما ال يستطيع 
معه أن يقيض حاجاته من بيع ورشاء وقضاء ديون بنفسه، فينيب غريه ممن يثق به للقيام هبا، أو قد يكون 

ا عىل أن يظهر اإلنسان صاحَب حق، ولكنه غري قوي احلجة واللسان  والفصاحة والبيان بام جيعله قادرا
ا للحرج  ا للمعاملة، ورفعا ا للحاجة، وتيسريا حقه، ويدافع عن نفسه، فكانت املصلحة يف ترشيع الوكالة سدًّ

﴾ ]احلج:  ن  َحَرجر ين  م  م  يف  الدِّ  .[78الذي جاء رشع اهلل تعاىل برفعه؛ إذ قال تعاىل: ﴿َوَما َجَعَل َعَلي ك 
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(1)

 للوكالة أربعة أركان: 
ويشرتط فيه أن يكون جائز الترصف فيام وكل فيه، بان يكون بالغاا عاقالا رشيداا، فال يصح  املوكل:   ـ1

 . ل من صبي وال جمنونالتوكي

فال يصح أن ينوب    ،ويشرتط فيه ما يشرتط يف املوكل؛ ألن من ال يصح له الترصف بنفسه   الوكيل: ـ2
 غريه فيه. 

 ويشرتط فيه أن يكون مملوكاا للموكل، وأن يكون مما يقبل النيابة، وأن يكون معلوماا للوكيل.   املوكل به:  ـ 3

 وتصح بكل قول أو فعل يدل عىل التوكيل.  الصيغة: ـ4

 

تصح الوكالة يف كل ما تدخله النيابة، كالبيع والرشاء وسائر العقود، والفسوخ كالطالق واخللع، وكذلك   ـ 1
 تصح يف كل ما تدخله النيابة من العبادات، كإخراج الزكاة، والكفارة، والنذر، واحلج، ونحو ذلك. 

 كالطهارة والصالة.   ال تصح الوكالة فيام ال تدخله النيابة من حقوق اهلل تعاىل، ـ2

ل، أو ما تعارف عليه ـ3 الناس، برشط أال  يرتتب عىل    يملك الوكيل من الترصف ما يقتضيه إذن املوكِّ
 هذا اإلذن رضر  باملوكل. 

 

 (. 271( كفاية األخيار يف حل غاية االختصار )ص: 1)

 

 .زمالئك؛ اذكر مثاالا عىل صيغة الوكالة من واقعنا املعارصبالتعاون مع 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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غريه ـ4 يوكل  أن  للوكيل  يصح  عن  آخر  ووكيالا   ال  الوكيل  عجز  أو  ذلك،  ل   املوكِّ له  أجاز  إذا  إال   ،
 أميناا يقوم مقامه فيام وكل فيه. العمل، أو كان ال حيسنه، فيوكل  

 فسخه. احلق يف الوكالة عقد جائز، لكلر من الطرفني  ـ5

 
ن  ق َبل امل تبطل الوكالة بموت أحد الطرفني، أو جنونه، أو فس  ـ 6  وكل، أو احلجر عليه لسفهه. خه هلا، أو عزله م 
منه وال تفريط   وكل شخص آخر يف بيع ِشء أو رشائه، فتلف ذلك اليشء يف يد الوكيل بغري َتَعدٍّ إذا  ـ7

   .(1) فإ نه ال يضمنه
ا آخر يف رشاء أوانر   :مثال ذلك يده دون    فاشرتاها، ثم سقطت من   ،منزلية   لو وكل شخص شخصا

 . قصد فانكرست فال ِشء عليه
 وكذلك لو وكله يف بيع خروف، فهرب منه دون تفريط منه يف حفظه مل يغرم قيمته لصاحبه. 

ا يف قيادة سيارته فأوقفها الوكيكفإ نه يضمن،  أما لو حصل منه تفريط   ل يف أن يوكل شخصا
مناسب   الشارعيف  -مكان غري  فإ نه يضمن لصفص    -مثالا   وسط  قيمتها  دمت،  من  نقص  ما  احبها 

 . بسبب ذلك 
 مجاع. عمله باإل مقابل  جرةا جيوز للوكيل أن يأخذ أ ـ8

 

 (. 2/321( اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع )1)
 

ل فيه قد يكون عمالا واجباا عىل املوكل وقد يكون مستحباا وقد يكون مباحاا، وقد  العمل املوك 
 .حمرماا  يتصل بعقد الَوَكالة ما يغري هذا احلكم، فتكون الوكالة حمرمة؛ إذا كان الفعل املوكل فيه
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 : الوكالة بواحد من األمور التالية ل تبط
 . قبل املوكل والوكيل أو من أحدمهافسخ الوكالة من  -1
 .موت املوكل أو الوكيل -2
 .جنون املوكل أو الوكيل -3

 

 
  

 

 .بالتعاون مع زميلك؛ مثِّل عىل الوكالة املباحة واملحرمة
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 تعريف الوكالة وحكمها وأركاهنا. -

 تعدد بعض أحكام الوكالة. -
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 .اذكر أنواع الرشكات: 1س

 ..................................................................................... 
 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: )  ضع عالمة: 2س
 ( )  . وجود دين للمحيل عىل املحال عليه منها يشرتط لصحة احلوالة رشوط،  (1
 ( )   . جيب عىل املحال قبول احلوالة، وليس له الرجوع عىل املـحيل (2
 ( )      . للدولة تابعة   إال  تكون  ال الرشكة  (3
 ( )     . نفسهم أهي التي تنشأ بفعل الرشكاء رشكة اجلرب  (4
ل  ذلك (5  ( )   . ال يصح للوكيل أن يوكل غريه، إال إذا أجاز له املوكِّ
 ( )      الوكيل. موت املوكل أو بتبطل الوكالة  (6
 هات من القرآن الكريم أو من السنة النبوية ما تدلل به عىل كل مما يأيت: : 3س

 ، رشعية الرشكات، جواز الوكالة. حكم التحويل بالدين  -
 تأمل احلالة التالية؛ ثم أجب عىل األسئلة بعدها:: 4س

 . وإدارة الورشة من سعيداملال من سعد، اشرتك سعد وسعيد يف ورشة للسيارات عىل أن 
 ............... .............................................. ......   نوع هذه الرشكة؟ . ما1
 فام نوع هذه الرشكة؟ ؛كذلك املال   من رأس  ا. إن اتفقا عىل أن يدفع سعيد جزءا 2

............................................................................... ............ 
 ؟ فهل جيوز هذا؟  مخسة آالف ريال شهرياا . لو كان االتفاق عىل أن يدفع سعد لسعيد  3

 .................... ........... ....................................... اسم هذا العقد؟ وما
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ناقش املسألة التالية من خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم وبالتعاون مع زمالئك ؛ ثم 
 اكتب ما توصلت إليه يف نقاط، وضعه يف ملف إنجازك.

 حكم الديون الشخصية يف التحويل عليها.-
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح مفهوم اإلقرار. -

 يفرق بني أنواع اإلقرار -

 يذكر رشوط اإلقرار -

 يرشح مفهوم اإلجارة.  -

 يذكر صيغة اإلجارة.  -

 يبني مرشوعية اإلجارة.  -

 يوضح حكمة مرشوعية اإلجارة.  -

 يذكر أركان اإلجارة.  -

 يعدد رشوط اإلجارة.  - 

 يعدد رشوط العني املؤجرة.  -

 يرشح ما تنفسخ به اإلجارة. -

 يناقش حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك. -

 اخللو، واملراد به، وحكمه. يناقش حكم بدل -

 خمرجات التعلم

 

 أحكام اإلقراراملوضوع األول: 

 أحكام اإلجارةاملوضوع الثاين 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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وهناك  وإيصاهلا إىل أصحاهبا من أقرب الطرق وأيرسها،    الرشيعة اإلسالمية إىل إثبات احلقوقتسعى  
ومع ذلك فال بد يف  ؛ ألن املقر خيرب عن نفسه وهو غري متهم،  عامالتاإلقرار يف املمن أقواها    ،عدة وسائل 

اإلجارة من أهم العقود يف   وكذلك يعترب عقد  ثاره عليه، آمن حتقق رشوطه وانتفاء موانعه لرتتب  اإلقرار  
حيقق استثامراا ناجحاا لألعيان، والطاقات البرشية   ؛ ألنهالقتصاديخصوصاا يف اجلانب االرشيعة اإلسالمية  

 . حاجات رضورية للمجتمعويلبي  ،بالعمل واستغالل املهارات
 . معرفته، والعناية به مما جيبعقد اإلجارة،  و اإلقرار،وحدة تتناول هذه الوس

 

 
 . ق بني اإلقرار والبينةزمالئك؛ فرِّ بالتعاون مع 

................................................................................... ...............
................................................................................................ .. 
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:  . (1)قراراا، إذا استقر وثبت اإلثبات، من قر  اليشء يقر   اإلقرار لغةا
 .(2) إخبار عن حق ثابت عىل املخرب، وي سمى اإلقرار اعرتافاا اإلقرار رشعاا: 

مرشوع،   وجل-اهلل    لقولاإلقرار  ت م  ﴿:  -عز  َرر  َقاَل    َأَأق  َنا  َرر  َأق  َقال وا  ي  إ رص   م   َذل ك  َعىَل  ت م   َوَأَخذ 
ينَ  د  اه  َن الش  م  م  وا َوَأَنا َمَعك  َهد   [.81]آل عمران:   ﴾َفاش 

امرأة هذاقال:    ملسو هيلع هللا ىلص نبي  ال  أن    : ثبت يف الصحيحنيو يا أنيس إىل  ، فغدا  (3) «، فإن اعرتفت فارمجها»اغد 
مجت ملسو هيلع هللا ىلصليها فاعرتفت، فأمر هبا رسول اهلل إ    .فر 

 .(4)، وأن املقر مؤاخذ بإقراره ة اإلقرارمنعقد عىل مرشوعي  أن اإلمجاعالعلامء  نقل  وقد

حاجة الناس    تلبية ملقتَض  وجود احلاجة إليه، وما أكثر ما ترشع األحكام  :رشيع اإلقرار احلكمة من ت
 املقر لضاع وال حجة عىللصاحبه عليه، فلو مل يكن اإلقرار مرشوعاا،    نةفقد يكون عىل املرء حق ال بي    إليها،

ليهم،  ، وإيصاهلا إ صحاهباألحريص عىل إثبات احلقوق    -كام هو معلوم-كثري من هذه احلقوق، واإلسالم  
 . ، ويعتد بهأن يرشع اإلقرار ، وصيانتها من الضياع، فكان طبيعياا حفظ األموال وهو دائاما يسعى إىل

 

 (. 84( لسان العرب )ص: 1)
 (. 202/  8( الفقه املنهجي )2)
 (. 1697( ومسلم برقم ) 2314( أخرجه البخاري برقم ) 3)
 (. 56( مراتب اإلمجاع )ص:  4)
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آلدمي، فإهنا تظهر باإلقرار وتتضح، فيؤخذ    م أ   هلل تعاىل وكذلك إن كانت احلقوق غري أموال سواء كانت  
النبي    -ريض اهلل عنه -فقد اعرتف ماعز بن مالك  حق اآلدمي، وتؤدى حقوق اهلل عز وجل،   بالزنا،    ملسو هيلع هللا ىلص أمام 

 . برمجه حتى مات   ملسو هيلع هللا ىلص تعاىل، فأمر    هلل حلق    احلد عليه أداءا   ويقيم   ، وطلب من الرسول أن يطهره منه   ، به   قر  وأ 
 . ، ولو كان احلق هلل تعاىل نه حجة يؤخذ به املقر ، وأ ه ، وبيان احلكمة من ترشيع وهذا يدل عىل مرشوعية اإلقرار 

 

 للمقر رشوط حتى يصح إقراره أمام القضاء، ويعتد به، وهذه الرشوط هي: 
 فال يصح إقرار صبي دون البلوغ، ولو كان مميزاا المتناع ترصفه، ولرفع القلم عنه.  :البلوغ .1
ي  العقل: .2 مغم   صح فال  أو  جمنون،  وعدم  عليه   ىا إقرار  ترصفهم،  المتناع  بعذر  عقله  زال  من  أو   ،

»رفع القلم عن ثالثة، عن املجنون املغلوب عىل  :  ملسو هيلع هللا ىلصتييزهم؛ ولرفع القلم عنهم، قال رسول اهلل  
 . (1)عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى حيتلم«

ابن عباس  ابن ماجه    ىفال يعتد بإقرار املكره بام أكره عليه، رو  :الختيار .3   -ريض اهلل عنهام-عن 
، أي: أنه  (2) »إن اهلل وضع عن أمتي اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه«: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسول اهلل 

 

( وصححه األلباين يف صحيح ابن  2041( وابن ماجه برقم ) 1423( والرتمذي برقم ) 4401) ( أخرجه أبو داود برقم 1)
 (. 2041ماجه برقم ) 

 (. 2045( وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه برقم ) 7219( وابن حبان برقم )2045( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

م  عىل البينة عىل املقر نفسه، وليس عىل غريه، فإذا أقر شخص عىل اإلقرار حجة   بنفسه ومقد 
غريه أن عليه حق أو قضية، فوجود البينة هنا مهم وال يكفي اإلقرار، ومثاله: ادعى شخص أن فالناا 
امليت أوىص له من الرتكة، فإن القايض ال يثبت الوصية للمدعي هبذا اإلقرار، فالبد من بينة تثبت 

 .هذه الوصية للمدعي مثل الكتابة وغريها
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إقراره فيام أكره عىل اإلقرار  ، فال يصح  كليف عن املكره فيام استكره عليهسبحانه وتعاىل أسقط الت 
إ ال   ﴿فر حال اإلكراه مع طمأنينة القلب، فقال تعاىل:  اعتبار اإلقرار بالك  به، بل إن اهلل تعاىل ألغى 

ياَمن   ط َمئ ن  ب اإل   ب ه  م  َه َوَقل  ر   . عتبار لإلقرار بغريه من باب أوىلفال ا  [106]النحل:  ﴾َمن  أ ك 
حمجوراا   .4 يكون  ل  ماله  اا وممنوعأن  يف  الترصف  يف    :من  بدين  إقراره  يصح  ال  أسند  فإنه  معاملة 

إليها  الدين  و  قبل   وجوب  بعده، املنع  أو  ال    احلجر  قبل  وكذلك  مال  بإتالف  إقراره  املنع  يصح 
 . من الترصف بامله   اا ممنوعكونه   احلجر، أو بعده؛و

 
 

 

اإلقرار  يف صيغة  عليه،   يشرتط  وتدل  بالتزام،  تشعر  كناية  أو  معن   لفظ رصيح  الرصيح  ويف  اللفظ  ى 
،  األخرس املفهمة، فلو قال: لزيد عِل  ألف، أو له يف ذمتي ألف، كان ذلك إقراراا ، وإشارة  الكتابة مع النية

 . وْحل عىل الدين امللتزم بالذمة؛ ألنه املتبادر من الصيغة عرفاا 
، فيحمل كل  طرفانإقراراا، وْحل عىل العني؛ ألهنام    أيضاا لف كان ذلك  عندي أ  : لزيد معي أوولو قال 
 . طالق عىل عني له بيده منهام عند اإل 

يصح إقرار املحجور عليه واملمنوع من الترصف يف ماله باحلد والقصاص؛ لعدم تعلقه باملال، 
 .د قطَع رسقةر ق طع، وال يلزمه املال املرسوق الذي أقر بهولبعد التهمة، فإذا كان احل

 

 

 ما احلكمة من اشرتاط أن يكون املقر غري مكره عىل اإلقرار؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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إنسان له  قال  ألف  ولو  عليك  ل  أو صدقتدينار:  نعم،  أو  بىل،  فقال:  فإقرار،  األلفاظ  ،  هذه  ؛ ألن 
 . موضوعة للتصديق

إقرار   فهو  له،  أو قضيته  منه  أبرأتني  له:  قال  باحلقأيضاا ولو  ذمته  بشغل  اعرتف  قد  ادعى  ؛ ألنه  ثم   ،
 .(1) ، واألصل عدمهاإلسقاط

تنفع فيه التوبة فيام بني العبد وربه، ويصح الرجوع عنه بعد اإلقرار فيه؛ ألن    -عز وجل-حق اهلل   .1
، ورشب اخلمر،  مثل حد الزنى، وحد الرسقة، وحد الردة  ؛   عىل الدرء والسرت   -عز وجل-مبنى حق اهلل  

ودليل ذلك   للدين، وحتقيق مصالح املجتمع،  ذه احلقوق إنام رشعت إقامةا ، فه ، ونحوهاوالزكاة والكفارة
النبي   له:    ملسو هيلع هللا ىلصأن  فقال  بالزنى،  نفسه  عىل  أقر  عندما  بالرجوع  مالك  بن  ملاعز  َأو  عرض  َقب ل َت،  »َلَعل َك 

َت« َت، َأو  َنَظر  واعتذاره بشبهة   ، تلقينه الرجوع عن اإلقرار بالزنىومعنى هذا الكالم اإلشارة عىل  ،  (2) َغَمز 
اهلل   قال رسول  وقد  هبا،  املسلمني  :  ملسو هيلع هللا ىلصيتعلق  احلدود عن  فخلوا  »ادرؤوا  له خمرج  كان  فإن  استطعتم،  ما 

 .(3) سبيله، فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة«

 (4) 
،  به املقر له بهلتعلق حق املقر له باحلق املقر به إال إذا كذ    ال يصح الرجوع فيه عن اإلقرار   حق العباد .2

 

 (.  206/  8( الفقه املنهجي )1)

 (. 1692( واللفظ له، ومسلم برقم )6824) ( أخرجه البخاري برقم 2)

 (. 1424( وضعفه األلباين يف ضعيف الرتمذي برقم ) 8163( واحلاكم يف املستدرك برقم ) 1424( أخرجه الرتمذي برقم ) 3) 
 (. 208-207/  8( الفقه املنهجي )4)

اإلقرار يف حال املرض، ولو مرض موت، ، ويصح الرجوع عن اإلقرار شبهة تسقط احلدود
قر يف صحته بدين إلنسان، ويف مرضه بدين آلخر أويكون حكمه حكم اإلقرار يف حالة الصحة، فلو 

 .(4) صح إقراره بدين املرض
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دين لزيد، أو إتالف، أو قذف، فإنه ال يصح الرجوع عنه، ويلزمه  أقر بفلو أنه  ،   يصح له الرجوع به فحينئذر 
 . به املقر لهكذ  إذا  ، إال ما أقر به

 

 
 

 
  

 

قر  بحقوق العباد؛ مع بيان  ه رسالة نصح ملن ال ي   .أمهية ذلكوجِّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ص يف دفرتك:    ُتلخِّ

 مرشوعيته واحلكمة من ترشيعه ورشوطه.تعريف اإلقرار وصيغه ودليل −

 .تعدد بعض أحكام اإلقرار−
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 . ( 1)   ومنه تسمية الثواب أجراا   ، واجلزاء عىل العمل   الثواب فهي  مشتقة من األجر، وهو العوض،    : لغةا اإلجارة  
   .(2)  مقابل حمددقيمة وب  ،للعطاء واألخذ ةعىل منفعة مقصودة حمددة، مباحة، قابلعقد   رشعاا:اإلجارة و

َن لَ ﴿قوله تعاىل:  عيتها  مرشواإلجارة جائزة، وقد دل عىل جوازها و َضع  ن  َفإ ن  َأر  وَره  ن  أ ج  م  َفَآت وه    ﴾ ك 
تَ ﴿ [ وقوله جل شأنه:  6]الطالق:   اس  َمن    َ َخري  إ ن   ه   ر  َتأ ج  اس  َأَبت   َيا  ا  َ َدامه  إ ح  ني  َقاَلت   َم  األ  ي   َقو  ال  َت   ﴾ أ َجر 
يتاا  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  وقد ثبت  [ 26]القصص:  رِّ يل هادياا خ   .(3) وأبا بكر استأجرا رجالا من بني الد 

 

ملك هلم يف أعياهنا،  اإلجارة وسيلة للتيسري عىل الناس يف احلصول عىل ما يبتغونه من املنافع التي ال  
الفقري،   عمل  إىل  حمتاج  والغني  الغني،  مال  إىل  حمتاج  فالفقري  األعيان،  إىل  كاحلاجة  املنافع  إىل  فاحلاجة 

احلاجة به  ترتفع  وجه  عىل  فيرشع  العقود،  رشع  يف  أصل  الناس  حاجة  ألصل   ،ومراعاة  ا  موافقا ويكون 
 وهذه حكمة ترشيعها.  ،الرشع

 

 (. 10/  4( لسان العرب )1)
 (. 137)ص:  ، للزحيِل  الفقه املنهجي، (310/ 3الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية )  انظر: (2)

يت: املاهر بالطرق واملسالك اخلفية يف الصحراء. 2263( أخرجه البخاري برقم ) 3) رِّ  (. واخل 

 

ق بإجياز بني اإلجارة والبيعمن خالل ما يتاح لك من   .مصادر للتعلم؛ فرِّ
........................................................................................ 
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 : ، هي لإلجارة ثالثة أركان
يكونو  العاقدان: ـ1 أن  منهام  كل  يف  ويشرتط  واملؤجر،  املستأجر  بالغاا،  جا  مها  عاقالا،  الترصف،  ئز 

 ، رشيداا. حراا 

عليه: ـ2 فيه   املعقود  ويشرتط  واملنفعة:  األجرة  كلام ومها  يكون  أن  معلوماا     عىل  ،  منهام  مقدوراا 
 فال تصح عىل أجرر وعمل جمهول، أو غري مقدور عىل تسليمه.  ،تسليمه 

 والرتايض بني الطرفني. جياب والقبول، وهي اإل الصيغة: ـ3

 وبيع آالت اللهو.  باحة، فال تصح اإلجارة عىل الزنا والغناءأن تكون املنفعة م ـ1

 . منه  االستفادة، فال تصح اإلجارة ليشء يتعذر لالستفادةكون املنفعة قابلة  ـ2

 بأن يكون وكيالا أو غري ذلك.  ام أو مأذوناا له فيه ،للمؤجر  اا ملكواليشء املؤجر أن تكون املنفعة  ـ3

 . (1)االختالف، فال جتوز اإلجارة ملدة جمهولة؛ ألهنا تؤدي إىل مدة اإلجارة حمددةأن تكون  ـ4

 

الطرفني   ال جيوز  -1 إال برضا اآلخر، وإذا مات أحدمها والعني املؤجرة    فسخ عقد اإلجارة من أحد 
 باقية مل يبطل العقد، ويقوم وارثه مقامه. 

 

ك )1)  (. 175/ 1( عمدة السال ك َوعدة الن اس 

 

ح ذلكتظهر يف رشوط اإلجارة   .خصائص اإلسالم االجتامعية. وضِّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 أو انقطع نفعها، كدابة ماتت، أو دار اهندمت.  اإلجارة إذا تلفت العني املؤجرة تنفسخ -2
 عدم القدرة عىل االستفادة من اليشء والعني املؤجرة. وتنفسخ اإلجارة عند   -3

شهرية،    ميومية أكانت  جيب الوفاء مع األجري والعامل وكل من عمل يف عمل مقابل أجرة سواء   .1
قال:    ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-جاء الوعيد ملن مل يوفِّ األجري أجرته، فعن أيب هريرة  فقد  

اهلل     َوَجل  -»َقاَل  ا  -َعز   ريا َأج  َتأ َجَر  اس  ل   َوَرج  منهم:  وذكر   ،... َياَمة  ق  ال  َم  َيو  م   ه  م  َخص  َأَنا  َثاَلَثة    :
َره   ط ه  َأج  ع  ن ه  َومَل  ي  ََف م  َتو  «: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال رسول اهلل (1)«َفاس  ه  َره  َقب ل َأن  جَي ف  َعَرق  رَي َأج  ط وا األ ج   .(2) »َأع 

لوحيرم   .2 وحاجتهم  وفقرهم  الناس  حالة  ورفع  استغالل  عليهم  اجلشع  وممارسة  والشقق،  لبيوت 
 غري املربرة عليهم.األسعار  

أو الدار أو  عىل املؤجر   .3 ن  السيارة،أن يسلم املستأجر املحل أو البيت  َمك  من االنتفاع  املستأجر    وي 
 . يف وقتهاوأن يدفع األجرة  ،ما استأجرهجيب عىل املستأجر املحافظة عىل ويف املقابل هبا، 

  ،كمن يؤجر عقاره ليكون وكراا للفساد كمصنع للخمور  ، إجارة املحالت للمنافع املحرمةحيرم    .4
 . والعياذ باهلل ،أو حمالا للزنا والفجور 

 أو أي ِشء حمرم.  ،  آالت وأفالم األغاين واملوسيقىعقاره لبيع وتأجريالشخص  ن يؤجر  أوحيرم  .5
 غري ذلك.  مسيارةا أ مواللعب باليشء املستأجر سواء كان بيتاا أالعبث  جيوز  وال .6
العاملوحيرم   .7 يتقنه   والشخص  تأجري  بعمل ال حيسنه وال  للقيام  بسبب ذلك من    ،نفسه  فيحصل 

العظيم اليشء  السيارات  ،الفساد  إصالح  جمال  يف  الفساد  ذلك  كان  البيوت  ،سواء  بناء  أو    ،أو 
 أو غري ذلك من مناحي احلياة.  ،أو الطب  ،التعليم 

 

 (. 2227( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 (. 2443قم )( وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه بر2443( أخرجه ابن ماجه برقم )2)
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  ، أو فعل الفاحشة  ، استغالل األجري طبيعة عمله لإلفساد يف األرض بالنظر إىل العوراتجيوز    وال .8
 . أو بيع وسائل الفساد وتروجيها

 

 اإلجِيار املنتهي بالتمليك:املسألة األوىل: 
لدى    وسنذكر هنا الصورة الشائعة  ،ومنها املحرم  ،صور كثرية منها املباحله  ار املنتهي بالتمليك  إلجيا
أخذ سيارة،  السيارات  تبيعمع رشكة    يتعاقد شخص  أن الرشكات، وهي    معظم إ جارة   ويكتب  عىل   عقد 

سنوات  ثالث  يدفع،  -مثالا -  ملدة  هذه   بحيث  وبعد  ريال،  آالف  مخسة  مبلغ  شهر  كل  للرشكة  املستأجر 
ا    اإلجارة  صري؛ فتيف آخر مدة العقد السيارة  املستأجر  ويمتلك    ،هذا العقد   ينتهي  السنوات يف هناية املدة بيعا

أجرة من  دفعه  ما  ويكون  العقد  تلقائيًّا،  فرتة  للسيارة   شهرية خالل  جديد خاص دون  ب،  ثمناا  عقد  كتابة 
تبقى ما  سداد    قدرة املستأجر عىل  حالة عدم  يفأنه  إىل  إضافة    ،بالرشاء، غري العقد األول اخلاص باإلجارة

أجرة   انتها  السيارةمن  اإلجارة  ءبعد  مثالا   عقد  سنوات  ثالث  هي  السيارة  ؛التي    ،لرشكةل  اا ملك   تكون 
 فيها بالسيارة.  جمرد أجرة للمدة التي انتفع خالل فرتة اإلجارة  من املبالغ املستأجر ما دفعه ويكون 

 بنيِّ حكم اإلجارة فيام يِل؛ مع التعليل:

 التعليل حكم اإلجارة احلالة

 استأجر صالح منزالا ليسكنه مدة
 عنه، ثم استغنى مخس سنوات،

ره  أخرى لعائلة املدة بقية فأج 
 لتسكنه
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هذا   جائزوحكم  غري  والعقد  ألنه  ؛  عقدين   مجع ذلك  و  -  بني    مع  ،واحد   ِشء عىل    -اإلجارةالبيع 
 والنتيجة، فالفرق بني البيع واإلجارة من جانبني:   اختالفهام يف احلكم واألثر

األول: املشرتي   أن   اجلانب  إىل  بمنافعها  مثالا  السيارة  انتقال  يوجب  عقد    ،البيع  يصح  ال  وحينئذ 
انتقال منافع    اإلجارة ألنه ملك للمشرتي، و  ؛ عىل املبيع  اإلجارة إ ىل   السيارة واالستفادة منها توجب  فقط 
 نفسها.  وليس السيارة املستأجر

نتفع  به يكون ضامنه   أن اليشء املبيع نفسه وما  واجلانب الثاين: ويطالب البائع  فال يرجع    ، ملشرتيعىل ا  ي 
يكون    إذا تعطلو،  يف اإلجارة فاليشء املؤجر يضمنه املؤجر إذا تلف  أما ،  إذا تلفت أو تعطلت  بيشء منهام

من   واملالك هو  بإصالحهاملؤجر  املستأجر،    يقوم  املستأجرال  من  أن حيصل  تفريط    إ ال  أو   أو تالعب    تعدٍّ 
 ر. باليشء املؤج  

 بدل اخللو: املسألة الثانية: 
 تعريف بدل اخللو: -1

اليشتنازل   له  ءاملستأجر عن حقه يف االستفادة من  أو حمل مقابل  يف    املؤجر  دار  أو  عقار أرض 
 ى نقل القدم، أو التقبيل، أو الفروغ. م ، ويس(1) مبلغ اإلجيارمال زائد عن 

 حكم بدل اخللو: صور و -2
األوىل:  مقابل    الصورة  املال  من  ا  مبلغا اإلجارة  مدة  أثناء  األول  للمستأجر  اجلديد  املستأجر  يدفع  أن 

املدة  بقية  عن  العقد   التنازل  يف  االتي  جائز رشعا البدل  فهذا  املالك  ،  أن  أو  املالك،  رىض  برشط   ،
 أعطى اإلذن مسبقاا للمسـتأجر بحرية الترصف والتنازل. 

الثانية: للمس  الصورة  املالك  يدفع  املدة،  أن  بقية  العقد  يف  عن حقه  تنازله  مقابل  املال  من  ا  مبلغا تأجر 
   زل عن حقه يف املنفعة بقية املدة. وهذا البدل جائز ألنه مقابل التنا

 

 منظمة املؤتر اإلسالمي.   ،( 3جزء ، 4انظر: بدل اخللو: د.وهبة الزحيِل. جملة جممع الفقه اإلسالمي )عدد  (1)
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ا غري قيمة األجرة  الصورة الثالثة: ا مقطوعا وذلك يسمى يف بعض البالد   ؛أن يدفع املستأجر للاملك مبلغا
ا، وهو نوع من الضامن املتفق عليها، ويف    ،خلوا املدة  ا من أجرة  أن يعد جزءا ا عىل  وهذا جائز رشعا

 حالة الفسخ تطبق عىل هذا املبلغ أحكام اإلجارة. 

 
 

 
  

 

استأجرت إحدى العائالت الكبرية شقة لتجتمع فيها للِّقاء األرسي لعيد الفطر املبارك، وما 
 اجتمعت العائلة حتى قام الصبيان بتكسري بعض النوافذ.أن 

 ما توجيهك لشباب األرسة وآبائها يف هذه احلالة؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 تعريف اإلجارة، وحكمها واحلكمة من ترشيعها، وأركاهنا ورشوطها. -

 تعدد بعض أحكام اإلجارة. -

 تناقش بإجياز بعض املسائل املعارصة يف اإلجارة. -
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 : يف اجلدول التايل إن وجد القائمة التالية وضعه أمام تعريفهاخرت املصطلح من : 1س

 اإلقرار، العاقدان، اإلجارة، بدل اخللو( )
 املصطلح املناسب له  التعريف 

يدفع املستأجر اجلديد للمستأجر األول  
مقابل   املال  من  ا  مبلغا اإلجارة  مدة  أثناء 

 التي يف العقد   التنازل عن بقية املدة

 

منفعة مقصودة حمددة، مباحة،  عقد عىل  
 مقابل حمدد قيمة وب ،للعطاء واألخذ  ةقابل

 

  املستأجر واملؤجر 

 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: )ضع عالمة: 2س
 ( )     . ة اإلقرارمرشوعي انعقاد عىل أمجع العلامء  (1
 ( )       . إقرار من زال عقله بعذر  صحي (2
 ( )    . بدين قبل احلجر أو بعده املحجور عليه ال يصح إقرار  (3
 ( )  . يشرتط يف صيغة اإلقرار لفظ رصيح أو كناية تشعر بالتزام، وتدل عليه (4
 ( ) . من املنافع   حيتاجونهاإلجارة وسيلة للتيسري عىل الناس يف احلصول عىل ما  (5
 ( )     ما خيالف رشع اهلل. تصح اإلجارة عىل  قد  (6
 ( )   . فت العني املؤجرة أو انقطع نفعها تنفسخ اإلجارة إذا تل  ال  (7
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 علل ملا ييل:: 3س
 . يصح اإلقرار باملجهول (1
 . ال يصح الرجوع فيه عن اإلقرار  حق العباد (2
 . يصح الرجوع عنه بعد اإلقرار فيهحق اهلل تبارك وتعاىل يف احلدود ونحوها   (3
 . ال يصح إقرار صبي دون البلوغ، ولو كان مميزاا  (4
 . حيرم تأجري العامل نفسه للقيام بعمل ال حيسنه وال يتقنه (5
 . حيرم إجارة املحالت للمنافع املحرمة (6

 رن بني بدل اخللو اجلائز وغري اجلائز.قا: 4س
 .................................................................................................... 
 .................................................................................................... 

 
 
 
 
 

أ من وقت معني مستقبال؛ بالتعاون قد يكون اإلجيار مبتدأا من وقت العقد، كام أنه قد يبد
مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ اذكر اسمي هذين النوعني من 

 .اإلجارة؛ ثم اكتب ذلك وضعه يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح مفهوم العارية.  - -

 يذكر رشوط صحة العارية.  -

 يبني مدة العارية.  -

 يوضح ضامن العارية. -

 يرشح مفهوم القرض. -

 يبني حكم القرض. -

 يذكر رشوط القرض.  -

 يفرق بني القرض والدين. -

 الدين بعملة أخرى.يناقش حكم سداد  -

 يناقش حكم رسوم خدمات القروض. -

 يناقش حكم تثبيت سعر العملة يف عقد القرض. -

 يرشح مفهوم الوديعة.  -

 يبني حكم الوديعة. -

 يفرق بني الوديعة والقرض.  -

 يبني حكم قبول الوديعة. -

 يبني حكمة مرشوعية الوديعة. -

 يبني بعض أحكام الوديعة. -

 حلساب اجلاري يف البنوك.يناقش حكم ا -

 خمرجات التعلم

 

 ةأحكام العاري  املوضوع األول: 
 أحكام القرضاملوضوع الثاين: 

 أحكام الَود يعةاملوضوع الثالث: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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قربة    وجعلت ذلك  التعاون والتكافل بني مجيع املسلمني،خ مبدأ  ي ترسعىل  الرشيعة اإلسالمية  ركزت  

الغم،  -عز وجل-يتقرب هبا العبد إىل اهلل   ومن تلك األمور التي  ، ملا يف ذلك من تفريج الكرب وكشف 
راد فتكثر احلاجة إليها بني أوالوديعة، فهذه املعامالت    ،والقرض   ، العارية  :ها الرشيعة اإلسالميةفيبت  رغ  

املجتمع بام يكفل مصلحة  أفراد  املجتمع، فرشعت هلا أحكاماا وضوابط تسهم يف تأكيد األلفة والتعاون بني  
 اجلميع، وهذا ما سندرسه يف هذه الوحدة. 

 املسلمني.  الحمص بحفظ الرشيعة اإلسالمية  اهتمت
 . املسلم أو االستعارة منه  يمكن حفظها بني املسلمني عند إقراض املسلم ألخيه املصالح التيوضح  

 .................................................................................................. 
.................................................................................... .............. 
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:  ةالعاريّ  عار أو يعطيه الرجل  لغريه فينتفع بهلغةا  . (1) ثم يرده عليه ،اسم مل ا ي 
 .(2) واالستفادة باليشء مع بقائهإباحة االنتفاع  :اصطالحاا ة العاريّ 

 (3)

امل  العقود  من  تعاىل:  وامل رشوعة  العارية  قوله  لعموم  َوى ﴿ ستحبة؛  َوالت ق   ِّ رب  ال  َعىَل    [ 2]املائدة:    ﴾ َوَتَعاَون وا 
ونَ ﴿   تعاىل:   ه ل و وق  وَن امل َاع  َنع    ، اجلريان من بعضهم، كاألواين   ه ما يستعري كل    : باملاعون واملراد    [ 7]املاعون:    ﴾ َوَيم 

هم اهلل سبحانه ملنعهم العارية، فدل  ذلك عىل أهنا مستحبة   ، والقدور   إليها.  مندوب  و   ، ونحو ذلك؛ فقد َذم 
  .(4)استعار منه أدرعاا يوم حنني   ملسو هيلع هللا ىلص النبي   أن   -ريض اهلل عنه-وروى صفوان بن أمية 

 .(5) -ريض اهلل عنه-استعار فرساا من أيب طلحة  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن    -ريض اهلل عنه-أنس وجاء عن 

 
 

 

 (. 98( طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية )ص: 1)

 (. 269/  7( ينظر: احلاوي الكبري، ط دار الفكر ) 2)

 (. 7/137( هناية املطلب يف دراية املذهب ) 3)

)   ( أخرجه4) برقم  ) 15302أْحد  برقم  داود  وأبو   )3563 ( برقم  املستدرك  الكربى  2300( واحلاكم يف  والنسائي يف   )
 . "صححه احلاكم"(: 183/ 1)  ( وقال احلافظ يف البلوغ 5778برقم ) 

 (. 2307( ومسلم برقم ) 2627( أخرجه البخاري برقم ) 5)

االستعارة مستحبة ومرغب فيها إذا كانت معونة عىل اخلري، لكنها قد تكون واجبة أحياناا إذا كان فيها 
 .إغاثة للملهوف أو إنقاذ للمحتاج، كام أهنا تكون ممنوعة وحمرمة إذا كانت معينة عىل الرش والفساد
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تعد   واإلحسان  العارية  الرب  أنواع  املسلمني    من  بني  واملحبة  ة  املود  وأوارص  الروابط  هبا  تقوى  التي 
وذلك بأن يعري املسلم أخاه املسلم ما    ؛ولذا ندبت الرشيعة اإلسالمية أتباعها إىل التعاون فيام بينهم  ؛مجيعاا 

إليه البيت،    كان من، سواء  حيتاج  أأدوات  الكتب واألقالم وغري ذلك، رغبة يف    مكاألواين والقدور،  من 
وإعانته له عىل    ، ياوذلك بتنفيسه عن أخيه املسلم كربة من كرب الدن   ؛-عز وجل-األجر واملثوبة من اهلل  

«: -عليه الصالة والسالم-قال  ، نوائب الدهر يه  ن  َأخ  َعب د  يف  َعو  َعب د  َما َكاَن ال  ن  ال   .(1) »َواهلل  يف  َعو 

ـ 1  ومها املعري واملستعري.  العاقدان: ـ

ـ 2  (. املنزلية  األواينكاألقالم والكتب و) :العني املعارة ـ

ـ 3  . (أو الرتايض بني الطرفني  ،املوافقةوالعرض )  وهي اإلجياب والقبول الصيغة: ـ
(2)

 رشعاا، والعني  املعارة ملكاا للمعري. املعري واملستعري أهالا للتربع  كل من أن يكون  - 1
ي  -  2 من    اليشءكون  أن  إناء  استعارة  تصح  وال  ونحوه،  لغناء  اإلعارة  تصح  فال  النفع،  مباح  املعار 

 

 (. 2699( أخرجه مسلم برقم ) 1)
 (. 231/ 3البهجة الوردية ) ( الغرر البهية يف رشح 2)

 

ونَ ﴿قال اهلل تعاىل يف صفات املنافقني:  وَن امل َاع  نَع  وَن * َوَيم  َراؤ  م  ي  يَن ه  ذ  [؛ 7، 6]املاعون:  ﴾ال 
 .بالتعاون مع زمالئك؛ ارجع لكتب التفسري املتاحة لك؛ ثم بني عالقة اآلية بموضوع العارية

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 ذهب أو فضة للرشب فيه، وكذا سائر ما حيرم االنتفاع به رشعاا. 
املعارقى  يبأن    -  3 ب  اليشء  االنتفاع  كانهبعد  فإن  واألعيان    ،  األشياء  ت  من  وتذهب  ستهلك  التي 

 صح إعارهتا.يكالطعام، فال 

العارية:  -1 العاريةف  حفظ  املحافظة عىل  املستعري  جيوز    ، يجب عىل  وال  إىل صاحبها،  سليمة  وردها 
 إال بإذن مالكها.  أو لشخص آخر للمستعري أن يعري العارية لغريه

  ، أو صار فيها خلل  ،عليه املحافظة عليه، وإذا تعطلت العارية   فمن استعار شيئاا   :(1) ضامن العارية  -2
أمانة رد بدالا عنها  يأو    ،فعليه إصالحها  ،أو تلفت وخربت عند الذي أخذها  اهلل تعاىلو  ،إذا تلفت؛ ألهنا 

ل َها﴿: يقول ََماَنات  إ ىَل َأه  وا األ  َؤد  م  َأن  ت  ك  ر     .[58: ]النساء ﴾ إ ن  اهلل َ َيأ م 
عنه-  يعىل وعن   اهلل  اهلل    -ريض  رسول  ل  قال  ِل:  ملسو هيلع هللا ىلصقال:  س  ر  أتتَك  عاا    ، »إَذا  د ر  ثالثنَي  م  ط ه  فأع 

اة؟ قال:  : يا قال: فقلت   وثالثنَي َبعرياا« اة «رسول اهلل، أعارية  مضمونة أو عارية مؤد  ؤد   .  (2) »َبل  م 

 
 

 (. 399/ 6( وبحر املذهب ) 419/ 5( حتفة املحتاج يف رشح املنهاج )1)

(2 ( برقم  داود  أبو  أخرجه   )3566 ( برقم  الكربى  يف  والنسائي   )5776 ( برقم  حبان  وابن  يف  4720(  احلافظ  وقال   )
 ."صححه ابن حبان"(: 183/ 1البلوغ )

 
 

 

د باختصار ما تراه من آداب  تزخر املكتبات العامة بكثري من الكتب املفيدة والنافعة؛ َعدِّ
 .االستعارة هلذه الكتب العامة

........................................................................................ 
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 :(1) ينتهي عقد العارية بام يِل
 املستعري العارية. رد  - 1
 موت أحد العاقدين أو جنونه.  - 2
 احلجر عىل املعري بسبب اإلفالس.  - 3
 احلجر عىل أحد العاقدين بالسفه.  - 4
 

 
  

 

 (. 324/ 3ظ املنهاج ) ( مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفا 1)

ص يف دفرتك:  ُتلخِّ

 تعريف العارية، وحكمها، واحلكمة من ترشيعها، وأركاهنا، ورشوطها.−

 تعدد بعض أحكام العارية.−

 العارية.تعدد أسباب انتهاء عقد −
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  .(1) القطع :لغةا  القرض
 .(2) دفع  مالر آلخر لريد  بَدَله  هو  :رشعاا والقرض 

 (3)

َمن   ﴿تعاىل:  ومرشوع، دل  عىل ذلك قول اهلل  جائز    القرض
َفه  َله  أَ  ا َحَسناا َفي َضاع  ضا ض  اهلل َ َقر  ر  ق  ي ي  ا َكث رَيةا َذا ال ذ  َعافا -وى أبو هريرة  رما  وكذلك    [245]البقرة:    ﴾ض 

راا   ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل  أن  من    -ريض اهلل عنه ، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن  (4)استلف من رجلر َبك 
َره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: مل أجد فيها إال خياراا رباعياا  أعطه إياه، إن  خيار  » ، فقال:  (5) يقيض الرجل َبك 

»ما من مسلم يقرض مسلاما قرضاا مرتني  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص، وحديث ابن مسعود أن النبي  (6) الناس أحسنهم قضاء«
 .(7) إال كان كصدقتها مرة«

مهام كانت    ويستغني عن اآلخرين تاماا   ،اإلنسان ال يستطيع أن يستقل  بنفسه يف احلياة  مما ال خيفى أن  
وحتقيق منافعه، واإلسالم حريص عىل أن    ،إىل من يعينه عىل قضاء مصاحلهلديه من مؤهالت، فهو بحاجة  

 

 (. 577( التعاريف )ص: 1)

 . (74/  2التدريب يف الفقه الشافعي )( ينظر: 2)

 (. 81/ 2( املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ) 3)

ر: الفتي  من اإلبل. 4)  ( الَبك 

 ( هو ما استكمل ست سنوات ودخل يف السابعة. 5)

 واللفظ ملسلم. ( 1601( ومسلم برقم ) 2393( أخرجه البخاري برقم ) 6)

 (. 2430( وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه برقم ) 2430( أخرجه ابن ماجه برقم )7)

ا ألن  سمي القرض قرضا
ا من ماله ليعطَيه  املقرض يقطع جزءا

َلف  .إىل املقرتض، ويسمى أيضاا الس 
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الناس والتقوى   ،يتكافل  الرب   عىل  املعروف  ،ويتعاونوا  وقته  ،وبذل  يف  ألهله  اخلري  هلم    ،وإسداء  ق  حيق  مم ا 
ون عىل الرب  من التعا  حتقيق ما أراده اهلل تعاىلهو  ف  ،القرضاملصالح واملنافع الدنيوية واألخروية، ومن ذلك  

استغالل   والقضاء عىل  تفريج كرهبم،  إىل  واملسارعة  بينهم،  األخوة  روابط  املسلمني، وتتني  بني  والتقوى 
زين َعوَ  و   . ، وقضاء حلاجتهمفيه إحسان إىل املحتاجنيوحاجة املحتاجني، والقرض  ،ز امل ع 

 

التربع؛ ألن    العاقدان: -1 والبلوغ واالختيار وأهلية  العقل  فيهام:  املقرض واملقرتض، ويشرتط  ومها 
يكون   أن  فيجب  تربع،  عقد  من  القرض  االستقراض  أو  اإلقراض  يصح   فال  له،  أهالا  املقرض 

 .  صبي وال جمنون وال مكَره وال حمجور عليه لسفهر
 بدل.ويشرتط أن يكون معلوماا مباحاا منتفعاا به، وأن يكون له  القرض وهو املال: -2
 . ؤدي معناه ت و   صيغة تدل عىل املقصود وتنبئ عنه لفظ و بكل  ،  والرتايض وهي اإلجياب والقبول    الصيغة:    -3

ا   -معلوم القدر والوصف عند القرض  و  اا حمددأن يكون القرض   -1 ليتمكن    -  كيالا أو وزناا أو عددا
 من رد بدله. 

يكون يف البلد الذي تم فيه اإلقراض، ويصح إيفاؤه يف أي مكان آخر إذا مل    : وفاء القرض  مكان  -2
ال أو وجد خوف    ،أو تكاليف لنقلهحيَتج  إىل ْحل   يتحمله املقرتض    طريق، فإن احتاج إىل ذلكيف 

 وليس املقرض. 

 

ا، غري ما ذكر يف الدرس، يدل عىل فضل   .تفريج كربة املؤمنهات حديثاا نبويا
........................................................................................ 
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 (1) (2) 

(3)

املقرض    -1 ألن  قرضه؛  عليه  رد   إذا  ذلك  بعد  يقرضه  أن  برشط  أخاه  يقرض  أن  للمسلم  جيوز  ال 
ِشء   اشرتط نفعاا، وكل قرض جر  منفعة فهو ربا، كأن يسكنه داره جماناا أو رخيصة، أو يعريه دابته، أو أي

أفتوا بام يدل عىل عدم جواز ذلك، وأمجع   ملسو هيلع هللا ىلصي  آخر، أو غري ذلك من املنافع، فإن  مجاعةا من أصحاب النب
 الفقهاء عىل منعه. 

من اقرتض شيئاا دخل يف ملكه بالقبض، وله بيعه وهبته والترصف فيه كسائر أمالكه؛ ألن القرض   -2
 . ال عينه   مثلهواملقرتض يرد  ،يكون يف الذمة فلو مل يدخل يف ذمته لوجب عليه رد عينه

يشرتط زيادةا يف ماله الذي أقرضه؛ ألن ذلك من الربا، فال جيوز له أخذها، بل  ليس للمقرض  أن    -3
 يقترص عىل املبلغ الذي دفعه للمقرتض أوالا. 

ض  أحسن مما أخذ منه، أو أعطاه زيادةا دون رشطر أو قصد، صح  ذلك؛    -4 إذا رد  املقرتض عىل املقر 
 يب رافع السابق. ألنه تربع من املقرتض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أ

 أن يكون املقرض مالكاا ملا يقرضه، وال جيوز له أن يقرض ما ال يملك.  -5

 

 (. 1564( ومسلم برقم ) 2287( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 1619( ومسلم برقم ) 2298( أخرجه البخاري برقم ) 2)
 (. 2/140( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ) 3)

ن، فإن  ال جيوز للمورس ومن توفر لديه املال أن يامطل يف ردِّ ما يف ذمته لآلخرين من الديو    
وقد يدرك املامطل املوت قبل سداد ما عليه من الدين ، (1) هذا من الظلم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َمطل الغني ظلم«

يف عهد النبي عليه الصالة والسالم، كان يؤتى بالرجل امليت عليه دين فقد  وهذا أمر خطري عليه،
نَي: » فيسأل عنه: ل م  س  ؛ َوإ ال  َقاَل ل ل م  : َصىل  ن ه  َوَفاءا َث َأن ه  َتَرَك ل َدي  دِّ «، َفإ ن  ح  الا ن ه  َفض  َصل وا »َهل  َتَرَك ل َدي 

» م  ب ك   يعجل بسداده سيام إذا كان قادراا. أن ، فكل من عليه دين لآلخرين جيب(2)َعىَل َصاح 
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 القروض البنكية:  املسألة األوىل:
 صور القروض:
األوىل: يعطي  اإلق  الصورة  بأن  وذلك  بفائدة:  املؤسسة    الشخص  راض  الرشكة    أو  مخسة    املرصَف   أو 

)مخسة آالف ومخسامئة( أو غريها، وتسمى    بام يعادل  %5فائدة سنوية مقدارها    اآالف عىل أن يعطيه عليه 
هذه العملية يف عرف املصارف: اإلي داع إ ىل أجل، وكلام زاد األجل كان ذلك أدعى لزيادة الفائدة، وحقيقة 

 ف يقرتض من الناس ويعطيهم رباا عىل هذا القرض فهي عملية ربوية حمرمة إ مجاعاا. هذه املعاملة أن املرص 
االقرتاض بفائدة: وذلك بأن يقرتض الشخص أو املؤسسة أو الرشكة من املرصف مبلغ عرشة    الصورة الثانية: 

ها؛ فهذه العملية ربا  ومخسامئة( أو غري   اا حد عرش ألف أ يعادل ) أي ما  %  15ف عىل أن يرده بزيادة فائدة مقدارها  ال آ 
 . اع، سواء أكان الغرض من هذا االقرتاض االستهالك، أم كان الغرض منه االستثامر ح حمرم باإلمج رصي 

 اإلقراض واالقرتاض بدون فائدة أو زيادة، جائزة.  الصورة الثالثة:

 

 الفرق بني القرض والدين:

القرض هو بذل املال ملن حيتاجه من غري حصول عىل فائدة أو زيادة تقابله، وبدون مدة حمددة، 
يَن آَمن وا  إ َذا -جل وعال-اهلل بينام الدين ال بد أن يكون مقيداا بمدة حمددة، كام قال  َا ال ذ  : ﴿َيا َأُّي 

ت ب وه ﴾ ]البقرة ) ى َفاك  َسمًّ  .([282َتَداَينت م ب َدي نر إ ىَل َأَجلر م 

 

 

سان يف قضاء الدين؟ ثم اذكر مثاالا عليه ح كيف يمكن أن يكون اإلح   .وضِّ
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 سداد الدين بعملة أخرى: املسألة الثانية: 
 وفاء دينه بعملة غري العملة التي اقرتض هبا، ولكن برشوط ثالثة:  ملن استدان ديناا جيوز 

 أن يعتمد سعر رصف العملة يوم الوفاء، وليس يوم القرض.  -1
فإن االتفاق عىل الوفاء بعملة أخرى من غري تنفيذ  ،  أن ال يكون قد سبق االتفاق عىل هذا األمر -2

 يوقع يف ربا النسيئة.  ذلك عاجالا 

، كي ال يقع املتعاقدان  بعد االتفاق عىل تغيري العملة، وليس أقساطاا   الدين كامالا أن يتم وفاء مبلغ   -3
 . بسبب تأخري قبض العملة املرصوف إليها أيضاا يف ربا النسيئة  

 
 

 
  

 ما حكم القرض يف الصور التالية مع التعليل؟

 اقرتضَت من شخصر ألف ريال فاشرتط أن تردها ألفاا ومائتني.−

 صالح مائة ريال؛ فلام ردها رد معها كتاباا.اقرتض يارس من −

 اقرتضَت من شخصر ألف ريال فاشرتط أن ترد معها زجاجة عطر.−

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 تعريف القرض، وحكمه، واحلكمة من ترشيعه، وأركانه، ورشوطه.−

 تعدد بعض أحكام القرض.−

 بعملة أخرى.توجز الرأي يف: القروض البنكية، سداد الدين −
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 .(1)وديعة ألهنا مرتوكة عند امل وَدعمأخوذة من َوَدَع اليشَء إ ذا تركه، سميت  :لغةا الوديعة -1
 . (2)هي املال الذي يوضع عند شخص ألجل احلفظ بدون مقابل :اصطالحاا والوديعة -2

 (3)

ت  َن َأَماَنَته  ﴿   لقول اهلل تعاىل:  ؛ الوديعة جائزة ومستحبة  ي اؤ  ذ  ي َؤدِّ ال  إ ن  اهلل َ  ﴿ تعاىل:  ه ل و [ وق 283]البقرة:  ﴾ َفل 
وا   َؤد  ت  َأن   م   ك  ر  ل َها َيأ م  َأه  إ ىَل  ََماَنات   من  :  ملسو هيلع هللا ىلص   ه ل و وق [  58]النساء:    ﴾ األ  ختن  وال  ائتمنك،  من  إ ىل  األمانة  »َأدِّ 

 . ( 5) نوع من األمانة، فتدخل يف عموم اآلية واحلديث، وقد أمجع العلامء عىل جوازها   ، والوديعة ( 4) خانك« 

احلرج عن الناس، والتيسري عليهم، وحتقيق مصاحلهم، وحفظ أمواهلم عند سفر  عت الوديعة لدفع رش  
مجيع  حفظ  عليهم  يتعذر  قد  فإ نه  آخر،  شخص  عند  ضياعه  خياف  ما  يضع  أن  فله  ما،  ملصلحة  أحدهم 

 وإباحة ما تظهر حاجتهم إ ليه.  ،أمواهلم بأنفسهم، وقد جاءت الرشيعة بكل ما فيه رفع للحرج

األجر  ي   فيها  ألن   عليها؛  احلفاظ  عىل  قادراا  وكان  الثقة،  نفسه  من  علم  ملن  الوديعة  قبول  ستحب 
َعب  :  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله    ؛والثواب  ال  َداَم  َما  َعب د   ال  ن   َعو  يف   يه  »واهلل  َأخ  ن   َعو  يف   حاجة  ؛  (6) «د   قضاء  من  ذلك  يف  وملا 

 

 (. 944( الكليات )ص:  1)

 (. 324/  6( ينظر: روضة الطالبني وعمدة املفتني ) 2)

 (. 1/321( كفاية األخيار يف حل غاية االختصار )3)

 . "حديث حسن غريب "( وقال الرتمذي:  1264( والرتمذي برقم )3534( أخرجه أبو داود برقم ) 4)

 (. 61( مراتب اإلمجاع )ص:  5)

 (. 2699( أخرجه مسلم برقم ) 6)
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أو القدرة عىل احلفظ، فيكره له قبول الوديعة، ويمكن للشخص أن   األمانة أما من مل يعلم من نفسه  املسلم،  
 من يثق به.   وأ ضع وديعته عند زوجته أو أوالدهي

 

، ويشرتط فيهام: العقل والبلوغ واالختيار وأهلية التربع؛ ألن الوديعة عقد  املود ع واملوَدع ومها    العاقدان:  . 1
، فال يصح  اإليداع عند صبي وال جمنون  إليداع وقبول الوديعة أهالا  املود ع واملوَدع  تربع، فيجب أن يكون  

 ألن القصد من اإليداع هو حفظ الوديعة، وهؤالء ليسوا أهالا حلفظها.   ؛ هم ت وال م   ال سفيه و 

 اإلجياب والقبول والرتايض بني املود ع واملوَدع. يوه صيغة:ال .2

ء ا .3 ْ امن مال أو متاع وهو كل  َما حَي َتاج  إىل من حَي َفظ ه    ملُْوَدُع:اليشَّ  .ولو عقارا

 

وا  ﴿  :مقامه؛ وذلك لقوله تعاىل لوديعة بنفسه، أو بمن يقوم  يلزم املوَدع أن حيفظ ا  َؤد  م  َأن  ت  ك  ر  إ ن  اهلل َ َيأ م 
ل َها ََماَنات  إ ىَل َأه  والتزم بحفظها فلزمه  الوديعة    لب  قَ وألنه    أداؤها إ ال بحفظها؛  وال يمكن  [58]النساء:    ﴾األ 

 األمانات.  أنه يتم فيه حفظبمعروف   مكانأن حيفظ الوديعة يف   والواجبما التزم به، 

ال جيوز ملن عنده الوديعة أن يستعمل الوديعة، وينتفع هبا بدون إذن صاحبها، أو يت جر هبا، فإن 
 .استعامهلا، فعليه ضامهنا، وأن يدفع بدالا عنهااستعملها أو تاجر هبا بال إذنه وهلكت يف حال 

 

 

. هات من القرآن الكريم والسنة النبوية ما تدلل به عىل عدم جواز (الوديعة أمانة عند امل ستود ع)
 ................................................. األمانة ورضورة أدائها إىل أهلهاخيانة 

........................................................................................ 
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الوديعة عقد جائز بني طرفني، ولكل واحد منهام فسخ اإليداع متى شاء، وإن طلبها صاحبها وجب ردها  
ل َها ﴿ :  ؛ لقوله تعاىل إليه  ََماَنات  إ ىَل َأه  وا األ  َؤد  م  َأن  ت  ك  ر  املوَدع ردها إ ىل  وكذلك إ ذا أراد  [  58]النساء:    ﴾ إ ن  اهلل َ َيأ م 

 ومسك األمانة.   ، االستمرار يف التربع   فال يلزمه   ألن املوَدع تربع بإ مساكها وحفظها،   ؛ صاحبها لزمه أخذها 
 (1)

فإ ن املوَدع ال   : ، وبناء عليه وهو عقد تربع بني طرفني وليس إلزامياا  ، من عقود األمانات اجلائزة عقد الوديعة  
، أو يسطو  املنزل، فتتلف الوديعة بسبب ذلك   وال تفريط، مثل أن حيرتق   ، منه   يضمن الوديعة إ ذا تلفت بغري َتَعدٍّ 

من من غري عدوان    فيرسقها؛  سارق عىل املنزل  وذلك ألن األصل يف قبول الوديعة أنه معروف وإ حسان، فلو ض 
قبول    منه  عن  الناس  المتنع  تفريط  ذل   ، الودائع أو  عىل  مصاحلهم،  فيرتتب  وتتعطل  بالناس،  الرضر  إذا  ك  أما 

 . ويرد بدالا عنها   ، فإ نه يضمن يف حفظها وهتاون  عىل الوديعة، أو تفريط  و حصل منه َتَعدٍّ  

 

 

 (. 131/ 6املنهاج ) ( هناية املحتاج إىل رشح1)
 

 

 : تعويض صاحب الوديعة عام أصاب ماله من التلف احلاصل بسبباملراد بضامن الوديعة    
 بإ عطائه مثل ماله إ ن كان له مثل، أو إ عطائه قيمته إ ن مل يكن له مثل.التعدي أو التفريط؛ وذلك 

: الترصف يف الوديعة بغري إذن صاحبها، أو استعامل الوديعة، مثل أن خيرج املراد بالتعدي بالوديعة
ا إذا النقود املودعة لديه لينفقها عىل نفسه، ومثل أن يودع سيارة فيقودها، أو يودع ثياباا فيلبسها، فإهن

 تلفت يف هذه احلاالت ضمنها؛ ألنه قد تعدى بترصفه هذا.

: التقصري يف حفظ الوديعة؛ وذلك برتك ما جيب عليه من حفظها، مثل أن يوَدع املراد بالتفريط بالوديعة
 نقوداا، فيضعها يف السيارة، فتؤخذ من السيارة، فإ نه يضمنه؛ ألن السيارة ليست مكاناا حلفظ النقود عادة.
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 بفائدة: املرصفية األوىل: الودائعاملسألة 
، ويقوم البنك  مدة غري حمددةأو    ةحمدد  مدةإىل    من إيداع مبالغ نقدية يف البنوك  وهي ما يقوم به األفراد 

املبالغ   بالترصف التجاريةيف  ويشغلها    يف هذه  ثابتة  لصاحب الوديعة البنك  ، ويدفع  معامالته    ، فائدة مالية 
  جيوز التعامل هبا؛  ال  هبذه الصورة من الربا املحرم،فهذه الوديعة  ،  اا حمدد  اا أو مبلغ  ة،نسبة معينكانت  سواء  

 . اليحذر املسلمون من الوقوع فيه و
 املسألة الثانية: احلساب اجلاري بدون فائدة:

، ويقوم البنك  إىل مدة حمددة أو مدة غري حمددة  من إيداع مبالغ نقدية يف البنوك  ما يقوم به األفراد  وهو
أو    ، نسبة  و أ  ال يتقاىض صاحبها عليها فائدة   والتي بالترصف يف هذه املبالغ ويشغلها يف معامالته التجارية،  

املودع  اا مبلغ املال  زيادة عىل  املال  ال من  يعرف  كالذي  فال  ،  اجلاري،  باحلساب  فيه؛يوم  يأخذ   ِشء  مل  ألنه 
 . ل مالهزيادة عىل أص

 والتعامل معها: ،اإليداع يف البنوك الربوية املسألة الثالثة:
الب  مع  يتعامل  أن  للمسلم  جيوز  فيها؛ ال  ماله  يودع  وال  الربوية،  اإلثم    نوك  عىل  التعاون  من  ألنه 

و  حتى والعدوان،   ربوية،  فائدة  يقبض  يتعا عليه  لومل  مع أن  اإلسالمية  مل  ال  ،البنوك  التي  تتعامل   وهي 
يوجد يف  بالربا، مل  إذا  أنه   البلد  ولكن  فله  الرسقة والضياع  ماله من  الشخص عىل  بنوك إسالمية، وخاف 

  البنك  صاحب الوديعة   إذا ألزم  ؛ برشط عدم أخذ الفائدة الربوية، إالللرضورة  يودعها يف بنك غري إسالمي
الزيادة صا  بقبض  فإن  أن الربوية؛  له  الوديعة  وينفقها    حب  الزيادة،  هذه  مصالح يقبض  يف  ويرصفها 

 املسلمني العامة، وليس له أكلها ألهنا من األموال اخلبيثة. 
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بالتعاون مع زمالئك؛ اكتب رسالة نصح فيام ال يزيد عىل ثالثة أسطر ملن يقوم باإليداع يف 
 .املسلمنيالبنوك الربوية، والتعامل معها من قبل 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 ترشيعها، وأركاهنا، ونوع عقدها، وضامهنا، وحفظها.تعريف الوديعة، وحكمها، واحلكمة من 

 وتكتب باختصار يف كل مما ييل: 

 الودائع املرصفية بفائدة.−

 احلساب اجلاري بدون فائدة.−

 اإليداع يف البنوك الربوية، والتعامل معها.−
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 علل ملا ييل:: 1س

 . املسلمني العارية تعد  وجهاا من أوجه التعاون بني  (1
 . القرض جائز ومرشوع (2
ينرضورة  (3  . التعجيل بقضاء الد 
 . زيادةا دون رشطر أو قصد إعطاء املقرتض للمقرض يصح (4
عت الوديعة لدفع احلرج عن الناس  (5  . رش 
 . إ ال بحفظها ء الوديعة ال يمكن أدا (6

 : التالية  املظاهر يف رأيك ما: 2س
ه   مل  ثم املدرسة  مكتبة من كتاباا   تاستعار  ةطالب (1 د   . ت ع 
 . الطريق يف فرتكها ه،عند فتعطلت سيارته،   زميله من   استعار شخص (2
 ماسة.   حاجة  دون املكاملات   ويطيل به يتصل فصار  اجلوال، هاتفه  صديقه  من   استعار شخص (3

هذا األمر   يمكن معاجلة  كيف.  ذلك  عىل  القدرة  مع  صاحبه  إِقراض  ن ع  اليوم  الناس  بعض  ذرتعي  قد:  3س
 يف تصورك؟ 

........... ....................... ............................................................... 
ا جر  قرض )كل: 4س ح ربا( فهو  نفعا  .الضابط يف عالقة القروض بالربا  هذا  وضِّ

........... ...................................................................................... 
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 ( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )×( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: )  ضع عالمة: 5س

 . تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للرشب فيه (1
 . عليه املحافظة عليه ،من استعار شيئاا  (2
ا ، أو وزناا ،كيالا :  رض معلوم القدر والوصف عند القرضيكون الق (3  . أو عددا
 . من اقرتض شيئاا دخل يف ملكه بالقبض، وله بيعه وهبته والترصف فيه كسائر أمالكه (4
 . دينه بعملة غري العملة التي اقرتض هبا قضاءجيوز ملن استدان ديناا ال   (5
 . الوديعة ملن علم من نفسه الثقة، وكان قادراا عىل احلفاظ عليهاي ستحب قبول  (6
 .عقد الوديعة من عقود األمانات اجلائزة، وهو عقد تربع بني طرفني وليس إلزامياا  (7
 وبضوابط.  للرضورة إالال جيوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية،  (8

 

 
 
 

  

مع زمالئك؛ حكم االقرتاض بعملة  ارجع ملا يتاح لك من مصادر للتعلم؛ ثم ناقش بالتعاون
 .غري العملة املحلية، ثم اكتب ما توصلت إليه يف تقرير موجز، وضعه يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح مفهوم الغصب.  -

 يبني حكم الغصب.  -

يفرق بني الغصب وبني صور أخذ املال بغري حق،  -
 ختالس والنهب والسطو. كالرسقة واال

 يرشح صفة يد الغاصب، وما يرتتب عىل ذلك من أحكام.  -

 يبني حكم نفقة املغصوب.  -

 يبني ما يلزم الغاصب عند رد املغصوب.  -

 يميز بني ما يضمن الغاصب باإلتالف وما ال يضمن. -

 يبني مرشوعية الشفعة. -       يرشح مفهوم الشفعة. -

 احلكمة من ترشيع الشفعة.يناقش  -

 يوضح ملن تكون الشفعة. -       يذكر رشوط الشفعة. -

 يرشح مفهوم اللقطة. -    يعدد مبطالت الشفعة. -

 يبني حكم اللقطة. -

 يوضح ما جيب معرفته يف اللقطة. -

 يوضح أحكام اللقيط. -    يميز بني أقسام اللقطة. -

 للتعريف باللقطة.يعدد الوسائل احلديثة  -

يبني حكم التقاط اللقطة وتسليمها ملكاتب األمانات  -
 أو صناديق املفقودات.

 خمرجات التعلم

 أحكام الغصباملوضوع األول: 

فَعة  املوضوع الثاين:   أحكام الش 

يط  املوضوع الثالث:   أحكام الل َقَطة  والل ق 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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متحابٍّ انتهجت   مرتاصر  وجمتمع  آمنة،  مستقرة  حياة  إجياد  يف  خاصاا  طريقاا  اإلسالمية  ال  الرشيعة   ،

سعت   وهلذا  ألفراده؛  املقررة  احلقوق  عىل  لالعتداء  جمال  وال  أوساطه،  يف  للفوىض  هذا  إسبيل  حتقيق  ىل 
 اللون من احلياة بترشيع أحكام، وتقرير مبادئ، ثم وضع ضامنات كافية إلظهار هذه احلقيقة. 

مفهوم هذه  عىل    واللقطة، ويف هذه الوحدة سنتعرف  ، والشفعة  ، ومن تلك األحكام: أحكام الغصب
 األبواب، وبعض أحكامها.  

 

 كون يف املال.ت املظامل  أغلب
 . واحلديث القديس ما تدلل به عىل حتريم الظلم بني الناس ، واحلديث النبوي ،هات من القرآن الكريم 

 .................................................................................................. 
 ..................................................... ............................................. 
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 .(1)أخذ اليشء ظلاما  :الَغْصُب لغةا 
 .(2) االستيالء عىل حق الغري، ظلاما وعدواناا بغري حق رشعاا:والغصب 

 (3)

َباط ل  ﴿؛ لقوله تعاىل:  (4)بإمجاع املسلمني  حمرم  الغصب ب ال  م   َبي نَك  م   َواَلك  َأم  ل وا  َتأ ك  [ 188]البقرة:    ﴾َواَل 
ئر »:  ملسو هيلع هللا ىلص وقوله   ر  ب ط يب  َنف س  اَل حَي ل  َمال  ام  ل مر إال   س  واملال املغصوب قد يكون عقاراا وقد يكون    ، (5)«منه   م 
َقه  يوم القيامة من سبع أرضني»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال   . منقوالا   .(6) «من اقتطع شرباا من األرض ظلاما ط وِّ

:  ملسو هيلع هللا ىلص لب منه العفو يف الدنيا؛ لقوله  إىل اهلل، ويتحلل من أخيه، ويط فعىل كل من عنده مظلمة ألخيه أن يتوب  
اليوم قبل أال يكون دينار  وال درهم  »  ه  أو ِشء، فليتحلله منه  ، إن كان له  من كانت له َمظ َلَمة  ألخيه من عرض 

مَل      . ( 7) « عليه عمل  صالح  أ خَذ منه بقدر مظلمته، وإن مل يكن له حسنات  أخذ من سيئات صاحبه، فح 

 

 (. 538( التعاريف )ص: 1)

ك )2)  (. 170/ 1( عمدة السال ك َوعدة الن اس 

 (. 243/ 3( الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية ) 3)

 (. 59( مراتب اإلمجاع )ص:  4)

برقم )5) برقم )20695( أخرجه أْحد يف مسنده  والدارقطني  التلخيص )2886(  احلافظ يف  ويف  "(:  112/  3( وقال 
 . "إسناده العرزمي، وهو ضعيف 

 ( واللفظ ملسلم. 1610( ومسلم برقم ) 2453  - 2452( أخرجه البخاري برقم ) 6)

 (. 2449( أخرجه البخاري برقم ) 7)
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 . ( 1) « عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه » :  ملسو هيلع هللا ىلص لقوله    ؛ كان باقياا   إن   ذ رد ما أَخ ي   كام جيب عىل من أخذ حق غريه أن 

 

تكون نفقة املغصوب عىل الغاصب بسبب ظلمه  ف  املغصوب حيتاج إىل نفقة ومصاريف  إذا كان اليشء
الدابة علف  فيتحمل  الزرع،املغصوبة  وتعديه،  وسقي  العقار،  ،  أو  املحل  ما   وإجيار  مقابل  النفقة  فتكون 

 املغصوب. اليشء   يستفيده الغاصب من

ترصف  يف    إذا  غريها اليشء  الغاصب  أو  هبة  أو  إجارة  أو  بيع  من  ترصف    ، املغصوب  غري  فهذا 
الغاصب يف  وإذا عمل  قيمته   اليشء   صحيح،  به  فزادت  يستحق    ، املغصوب  ا ال  تربعا يعترب  فإن عمله 

ا  أو مزرعة، م ك   ، وال مقابل   عليه عوضا إبالا  أو  اغتصب غناما  استأجر   ن  قد    للعمل   الغاصب   وإذا كان 
سواء للعمل يف أرض أو مزرعة، فأجرة العامل عىل الغاصب، وليس عىل    املغصوب   اليشء   يف   عامالا 

 املالك حتى يرده إىل املالك. 

 

(1 ( برقم  داود  أبو  أخرجه   )3561 ( برقم  والرتمذي   )1266 ( برقم  ماجه  وابن  برقم  2400(  الكربى  يف  والنسائي   )
 . "صححه احلاكم"(:  241/ 5) احلافظ يف الفتحوقال  (5783)

 ؟ماذا تفعل لو كنت مكان الشخص املؤمتن يف احلالة التالية
رجل مؤتن عىل ساعة مغصوبة؛ فجاء صاحب الساعة املغصوبة هلذا الشخص املؤتن، وطلب 

 .الساعة منه
................................................................................................

................................................................................................
. 
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(1)

ما يباع  ويرد مثله لصاحبه، مثل    ضمنهفإنه ي  ،عند الغاصبهلك  املغصوب أو تلف و  ءإذا فسد اليش
ة البيض واجلوز، والذرعيات كالقامش، أو يرد قيمكالزيت، أو وزناا كالسكر، والعدديات املتقاربة ك كيالا  
 . والبيوت حليوانات صعب احلصول عىل نفس التالف كاياملغصوب إذا مل يوجد له مثل أو   اليشء 
 

 

احلقوق   .1 األرايض غصب  الغائبني،    ،املادية كغصب  أمالك  غريها، وغصب  أو  األوقاف  كأرايض 
 وغصب نصيب اإلناث من املرياث. 

 . غصب الوظائف واملناصب والوجاهات .2
 وأسامء الرشكات.   ، وأسامء الشهرة )املاركة( ،كغصب العالمات التجارية  ، غصب احلقوق املعنوية .3
 والصناعات.  ، وغصب املخرتعات ،واإلبداع ، غصب اإلنتاج الفكري كغصب التأليف .4

 

 

 (. 7/217( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) 1)

 الفرق بني الغصب والرسقة والختالس:    

مرأىا ومسمعر من اآلخرين، ويمكن إقامة البينة الغصب يكون بالقوة والسيطرة عىل −
 والرفع به إىل احلاكم كونه جماهراا بذلك.

 الرسقة تكون بأخذ اليشء رساا من مكان حمفوظ وآمن وحمروس، ويقام عليه حد القطع.−

 وأما االختالس، فهو خطف اليشء برسعة، واهلرب به.−
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 بنّي احلكم مع التعليل فيام ييل:

 رجل غصب من آخر هاتفه واستعمله ليوم كامل ثم أعاد اهلاتف لصاحبه.−

 رجل غصب ثوباا مستعمالا من زميله ثم أحرقه.−

 رجل غصب اساما جتارياا لرشكةر مشهورةر.−

 

َص يف دفرتك:  ُتلخِّ

 تعريف الغصب، وحكمه، وحكم نفقة املغصوب. 

 تكتَب باختصار يف كل ما ييل: 

 ترصفات الغاصب.−

 ضامن املغصوب إذا تلف يف يد الغاصب.−

د صور الغصب.−  َتَعد 
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 (1)

بضم الشني وسكون الفاء، من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ ألن الشفيع    :لغةا الُشْفعة  
 .(2) يضم ما يمتلكه هبذا احلق إىل نصيبه أو ملكه

ا: الشفعة    . ( 3) بمقابل فيام ملك    اجلديد   الرشيك واملشرتي   حق تل ك قهري يثبت للرشيك القديم عىل   اصطالحا

 
 (4)

للشفيع،    الشفعة دارجائزة  أو  أرض  من  يقسم  مل  ِشء  كل  يف  التحي ل    وتثبت  وحيرم  حائط،  أو 
عت إلزالة الرضر عن الرشيك،   ،    ملسو هيلع هللا ىلصقَض رسول  اهلل  فقد  إلسقاطها؛ ألهنا رش  َسم  ق  َعة  يف كلِّ ما مل ي  ف  بالش 

احلدود   وقعت   شفعةَ   ،فإذا  فال  الطرق   والسالم-وقال  ،  (5) ورصفت  الصالة  ض     :-عليه  َأر  َله   َكاَنت   »َمن  
 

 (. 1/284( كفاية األخيار يف حل غاية االختصار )1)
 (. 373/ 3( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )2)
 (. 274( ينظر: الرساج الوهاج )ص: 3)
 (. 265/ 3( الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية ) 4)

 (. 1608( واللفظ له، ومسلم برقم )2257( أخرجه البخاري برقم ) 5)

رشيكان اثنان يف بيت أو أرض، فليس للرشيك أن يبيع من صورة الشفعة: إذا كان هناك 
حصته ونصيبه لغري رشيكه إذا كان رشيكه يرغب يف رشاء حصته، وإذا باع أحدمها حصته ملشرتر آخر 
غري رشيكه، فهنا حيق للرشيك أن يأخذ ويشرتي هذه احلصة من املشرتي اجلديد الذي صار رشيكاا 

 .من الذي دفعهجديداا له، ولو بغري رضاه، بمثل الث

 



( (161 
 

 

ه « َها َعىَل َجار  ض  ر    .(1) َفَأَراَد َبي َعَها، َفل َيع 
 .  (2) أو حائط  ،أو دار  ،من أرض  عَ ي  ب   فياموأمجع أهل العلم عىل إثبات الشفعة للرشيك الذي مل يقاسم 

اجلار أحق بشفعة جاره، فإذا كان بني اجلارين حق مشرتك من طريق أو ماء أو بيت أو مرشوع جتاري  ف
َا َوإن  َكاَن َغائ باا :  -عليه الصالة والسالم-لقوله    ؛ثبتت الشفعة لكل منهام  ن َتَظر  هب  ه  ي  َعة  َجار  ف    »اجلَار  َأَحق  ب ش 
داا« اَم َواح  ه  يق   .(3) إ َذا َكاَن َطر 

اتصال رشكة رش   املبيع  ملكه  التصال  الشفيع  عند  اجلوار  أو  الرشكاء  لدفع رضر  الشفعة  فقد    ،عت 
فقد    ،وال يعرف له حقاا   ،ةا ال يراعي جلاره أو رشيكه حرم   ،غليظ الطبع  ،ئ اخللقيشرتي املبيع شخصاا سي  

 رشع ، فويف اخلالص من رشوره نعمة   ، ويف البعد عنه رْحة  ،ويؤذيه بأقواله وصياحه   ،يؤمله بأفعاله ونظراته
الرضر؛ ملنع  الشفعة  للرشيك    اإل سالم  عظيمة  منفعة  املشرتي  من  بثمنه  الرشيك  حصة  انتزاع  أن  ذلك 

. كبري عنه بال رضر يلحق البائع وال املشرتي، فكل منهام أخذ  الشافع، ودفع رضر   حقه كامالا

ت عد الشفعة من احلقوق القديمة التي تكفل للرشيك أو اجلار عدم تسبب الرضر من رشيكه أو جاره  
  فراد حياةا أنسباملجتمع فيام بينهم، وعيش األ  أفراد  بإحدى النواحي، فهي تقوم عىل زيادة متانة عالقات

 . حسب تفضيالهتم
لرشيك الذي مل يقاسم، وهو الذي يشرتك مع غريه يف األصل وملحقاته، كأن يكون  ل  ثبتتفالشفعة  

 ونحو ذلك.  ،رض وحق رشهبا وحظائرهاو يف األ، أوطريقه ومرافقه -مثالا – البيت يف   رشيكاا 

 

 . "صحيح لغريه"(:  2493( وقال األلباين يف صحيح ابن ماجه ) 2493( أخرجه ابن ماجه برقم )1)
 (. 207/  2( اإلقناع يف مسائل اإلمجاع ) 2)
 (. 3518األلباين يف صحيح أيب داود برقم ) ( وصححه 2494( وابن ماجه برقم ) 3518( أخرجه أبو داود برقم ) 3)
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 (1)

 :يشرتط إلثباهتا عدة رشوط، فإذا حتققت هذه الرشوط استحقت الشفعة
ا  - 1  قابالا للقسمة. غري مقسوم  عاماا أن يكون امللك مشاعا
ا كاألرض والدور وما يتصل هبا اتصال قرار.  - 2  أن يكون املبيع عقارا
يف    بني رشكاء   كاملوهوب بعوض فال شفعةَ   ،أو يف حكمه  ، أن يكون املشفوع فيه منقوالا بعوض  -  3

.  قسمةر وال هبةر وال موروثر
 أن يكون للشفيع ملك للعقار سابق عىل البيع؛ ألن الشفعة ثبتت لدفع الرضر عن الرشيك.  - 4
 أن يأخذ الرشيك مجيع املبيع املشفوع فيه؛ لئال يترضر غريه.  - 5
 أن يأخذ بقدر الثمن الذي تعاقدا عليه.  - 6
ببيع املشفوعي  -  7 الشافع  الشفعة من حيث علم  ويشهد ساعة علمه؛ ألن ثبوهتا عىل    ،شرتط طلب 

 . الرتاخي يرض باملشرتي؛ لعدم استقرار ملكه
 
 

  

 

 (. 7/15( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) 1)



( (163 
 

 

 
 
 

 بنّي مدى ثبوت الشفعة من عدمه يف احلالت التالية مع التعليل:

 السبب حكم الشفعة احلالة

نصيبه سيارة مشرتكة بني اثنني، باع أحدمها 
 إشعار صاحبه، فلام علم طلب الشفعة. دون

  

باع شخص حصته من إحدى األرايض دون 
رشيكه، وملا علم الرشيك طلبها مبارشة،  علم

طلب إمهاله ثالثة أشهر لدفع قيمة  ولكن
 حصة رشيكة.

  

 جاران هلام أرضان متجاورتان، كل واحدة
 مستقلة عن األخرى؛ فباع أحدمها أرضه، فلام

 خر طلب الشفعة.علم اآل

  

 أرض مشرتكة بني اثنني، باع أحدمها نصيبه،
ا، فلام رجع بعد شهر علم  وكان رشيكه مسافرا

 بالبيع؛ فطلب الشفعة.
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 (1)

 منها:  ،تسقط الشفعة بأمور عدة
 ترك طلب الشفعة وفق الرشط املحدد لذلك.  - 1
 العقار املبيع. إذا طلب الشفيع بعض  - 2
 اإلبراء والتنازل عن الشفعة.  - 3
 . التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح - 4

 

 
 

 
  

 

 (. 2/377( أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ) 1)

 أي –حممد وصالح رشيكان يف أرض، لكلر منهام نصفها، وحصة كل منهام من األرض مشاعة 
، فباع حممد نصيبه إىل شخصر آخر بخمسني ألف ريال، من غري استئذان رشيكه -غري معينة
 فام احلكم يف هذه احلالة؟صالح. 

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 واحلكمة من مرشوعيتها، ورشوطها، ومبطالهتا.تعريف الشفعة، وحكمها، −

 تبني  مَلن  تكون الشفعة.−
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لغةا  َقَطُة  امللتقط   :اللُّ الذياليشء  اليشء  اسم  وهي  أنواعه    ،  بشتى  مال  من  األرض  يف  اإلنسان  جيده 
 .(1)أنعام( فيلتقطه ويأخذه بقصد رده لصاحبه، أو بقصد استمالكه  -ثياب  -)نقود 

رشعاا: َقَطُة  َد من حقر   ما  اللُّ قيمة، والومالر    وج  له  األرض  فيأخذه  ضائع عىل وجه  رف صاحبه،    يع 
 .(2) ويعلن عنه يف أوساط الناس ، ف بهأو يتملكه بعد أن يعر   ، ليحفظه أمانة غريه

اللقطة مستحبة، فيستحب االلتقاط ملن كان واثقاا من أمانة نفسه، وخيشى ضياعه عىل صاحبه، فإن مل  
اللقطة  ،خيف ضياعه  أخذ  له  جيوز   لريدها    ،فإنه  هبا  حيتفظ  أن  عليه  التقطها جيب  فمن  يدعها،  أن  ىل  إوله 

ول اهلل      :ملا جاء يف احلديث  ؛ صاحبها ئ ل َرس  ق    ملسو هيلع هللا ىلص س  َور  َهب  َأو  ال  َقَطة  الذ  ر» َفَقال:    ،َعن  الل  َكاَءَهااع  ،  (3) ف  و 
َفاَصَها َس ،  (4) َوع  َها  ف  َعرِّ ،ث م   نَ   نَةا م  ا  ما َيو  َطال ب َها  َجاَء  « َفإ ن   إ َلي ه  َها  َفَأدِّ ر   ه  الد  َفَقال:    ،  اإل ب ل،  ة   َضال  َعن   َوَسَأَله  

« َ َرهب  جَي َدَها  َحت ى  َجَر،  الش  ل  َوَتأ ك  امل َاَء  د   َتر  َقاَءَها،  َوس  َذاَءَها  ح  َمَعَها  َفإ ن   َها،  َدع  َوهَلَا؟  َعن    «اَماَلَك  َوَسَأَله  
اة   َها»َفَقال:   ،الش  ذ  َي َلَك، َأو  أل   خ  يَك َفإ ن اَم ه  « ،خ  ئ ب   .(5) َأو  ل لذِّ

 

 (. 392/  7( لسان العرب )1)
 (. 393/ 3( ينظر: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية ) 2)

ة والكيس وغريمها. ( وكاءها: رباطها، وعفاصها: اإلناء الذي حيف 3)  ظ فيه اليشء، والوكاء: اخليط الذي ت َشد به الرص 

يعلم صدق  4) حتى  بالعالمات  امللتقط  معرفة  واملقصود:  ذلك.  غري  أو  جلد  من  النفقة،  فيه  تكون  الوعاء  الع َفاص:   )
 واصفها إذا وصفها. 

 (. 1722( ومسلم برقم ) 2372( أخرجه البخاري برقم ) 5)
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 منها: ،رشع اإلسالم اللقطة ألمور 
   الغري، وهو صاحب املال الضائع. اإلحسان إىل -1
 الناس، فيكون أخذ اللقطة لغرض حفظها من التلف والضياع.  حاجاتوقضاء   ، حفظ املال  -2

 تسهيل احلصول عىل املال الضائع.  -3

  يد من ال يردها،   تقع يف وحتى ال    عن أموال الناس،  بني املسلمني، وكف األيدي اآلثمة  التعاون  -4
َوى﴿: قال تعاىل ِّ َوالت ق   [.2]املائدة:  ﴾َوَتَعاَون وا َعىَل ال رب 

 :ثالثة أقساماللقطة واملال الضائع عىل 
األول: وهي    ما  القسم  وأخذه،  التقاطه  واحلقائبجيوز  واألمتعة  كالنقود  األموال  واحليوانات    سائر 
اف عليها ونحو ذلك، فهذه جيوز أخذها إن أمن ووثق الشخص من نفسه أنه   ، من السباع كالغنم  التي خي 

ملدة  الناس  بني  هبا  التعريف  فيتم  عنها،  واإلعالن  تعريفها  عىل  قوية  عزيمة  وعنده  لديه،  أمانة  سيحفظها 
 ها ترصف هبا، فإن جاء صاحبها بعد ذلك دفع إليه ثمن اليشء أو مثله. بسنة، فإن مل جيد صاح 

وعدم وجود اخلوف عليه من السباع    ، وأخذه لعدم حاجته إىل احلفظ  ،جيوز التقاطه   ما ال  القسم الثاين:
وا  وها،  ل َعد  والغزالن  لقوهتا،  البقر  عليها  ويقاس  لطرياهناكاإلبل،  ت لتقطلطري  ال  فهذه  حتى    ،،  ت رتك  بل 

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ بني  حكم التقاط اللقطة وتسليمها ملكاتب األمانات أو صناديق املفقودات
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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  ،واإلعالن عنها باستمرار ، وتعريفها  مسؤوليتهاوحتمل    ، ضامهنا  فيجب عليه ، ومن أخذها  هابجيدها صاح 
 . دون انقطاع

الثالث: البسيطة  ما  القسم  األشياء  من  وأخذه  التقاطه  والعصا  جيوز  والفواكه    كالسوط  واخلبز 
ىل ملن استغنى عنه   ونحوها، فهذا من أخذه فهو له إن مل جيد صاحبه، وال جيب تعريفه واإلعالن عنه، واألَو 

 أن يتصدق به. 

 
 (1)

  بيعه ي، أو  بنفس الوقتدفع قيمته  يو  ،أكله ي  بني أنص خمري  فالشخحيواناا مأكوالا،    املأخوذإذا كان   -1
،  إذا احتاج إىل نفقة كاحليوان  عليه من ماله  وينفق،  اليشء املأخوذ  فظحي، أو  وحيتفظ بقيمته لصاحبه

 .واستلم حقه  ،ويترصف فيه، وإذا جاء صاحبه دفع التكاليف املرصوفة  وال يملكه
و بيعه وحيفظ  كالفاكهة، فللملتقط أكله ودفع قيمته ملالكه، أوتلفه  إذا كان امللقوط مما خيشى فساده   -2

 ثمنه حتى يأِت مالكه، ولو بعد مدة من الزمن. 
  وأوساط   والتعريف هبا يف جمامع  ،دهأمانة بي   جيب عىل من وجدها حفظها  ،تاعالنقود واألواين وامل -3

ويعر   سنة الناس،  إليه    ،فها  دفع  بعد حني  ولو  صاحبها  جاء  فإذا  هبا،  جيد صاحبها ترصف  مل  فإن 
 أو مثلها.  ، قيمتها

 

ك )( عمدة السال ك َوع1)  (. 187/ 1دة الن اس 

 

د بعض   .الوسائل احلديثة للتعريف باللقطةعد 
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ألن  واملال الضائع إذا كان الشخص غري قادر عىل التعريف واإلعالن عنها؛    ال جيوز أخذ اللقطة  -4
يعر  واإلعالن    التعريف ثم  صفاهتا،  يعرف  التقطها  فإذا  واجب،  وذلك  باللقطة  كاملة،  سنة  فها 

  باملناداة عليها يف جمامع الناس، فإن جاء صاحبها ووصفها بام يطابق صفتها دفعها إليه، فإن مل يأت  
 د تعريفها عاماا كامالا تكون ملكاا له. صاحبها بع 

اللقطة، بعد تعريفها ومرور   -5 فيها إال بعد معرفة أوصافها.  السنة امللتقط يتملك  ، لكن ال يترصف 
بي  فمتى جاء طالبها بام ينطبق عىل تلك األوصاف دفعها   بذلك يف    ملسو هيلع هللا ىلصنة وال يمني؛ ألمره  إليه بال 

 حديث زيد بن خالد املتقدم.
 سفيه يترصف فيها ول أمرمها، بام سبق بيانه. لقطة الصبي وال   -6
 لقطة احلرم ال تلك بحال، وجيب التعريف هبا طول الدهر.   -7

 

 

 بنيِّ حكم التقاط ما ييل مع التعليل:

 ساعة، قلم، مسطرة، مئة ريال، شاة، خاتم ذهب، رغيف خبز.

................................................................................................
................................................................................................ 
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يط: هو الطفل الذي يوجد منبوذاا يف شارع، أو باب مسجد ونحوه، أو يَ  عن أهله، وال يعرف    ل  ض  الل ق 
 .(1) له نسب وال كفيل

اذ  هو   التبني خص  اخت  جل  وكان  له،  ابناا   هغري    ولدَ   الش  جل،  يتبن ى  اجلاهلي ة  يف  الر    كاالبن   فيجعله  الر 
موقد    األوالد،  مرياث   ويرث   الن اس،  إليه  ويدعوه  له،   املولود تعاىل    حر  ال  اهلل  ألن نا  ا؛  قاطعا حترياما  التبني 

م   ﴿  ي مكن بحال من األحوال أن  نغري حقيقة الواقع بدعوى ندعيها، قال تعاىل: نَاَءك  م  َأب  َياَءك  ع  َوَما َجَعَل َأد 
َواه   ب َأف  م   ك  ل  َقو  م   مَل  َذل ك  َفإ ن   اهلل    ن َد  ع  َأق َسط   َو  ه  م   َبائ ه  آل  م   وه  اد ع   * ب يَل  الس  ي  َُّي د  َو  َوه  َق   احل  ول   َيق  َواهلل    م    ك 

وا  َلم  ين  وَ آَتع  م  يف  الدِّ َوان ك  م  َفإ خ  م  َباَءه   . [5 - 4]األحزاب:   ﴾َمَوال يك 

(2) 

كان التقاطه فرَض عني عليه؛ ألن ه نفس برشية    غلب عىل الظنِّ هالكه لو ت رك فيه طفالا يف مكان ي فمن وجد  
فرض كفاية عىل مجيع املسلمني يف البلد  واإلنفاق عليه  فالتقاط اللقيط   حال  ذنَب له جناه، وعىل كل  ضعيفة، وال 

اللقيط؛ لقوله تعاىل:    جيوز ال  الذي يوجد فيه، و  َوى ﴿ ترك  َوالت ق   ِّ رب  ال  َعىَل  اآلية   فعموم  [ 2]املائدة:    ﴾ َوَتَعاَون وا 

 

 (. 509/  2( ينظر: بداية املحتاج يف رشح املنهاج ) 1)
 (. 63( ومسلم برقم ) 6766( أخرجه البخاري برقم ) 2)

إىل غري أبيه، فيزاحم أبناءه، ويط لع عىل عوراته، وجَيحد حق أبيه إن  من أكرب الكبائر أن  ينتسب الرجل 
َن ة  َعَلي ه  َح  َلم  َأن ه  َغري   أَب يه ، َفاجل  َو َيع  «وأمه؛ وهلذا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمن  اد َعى إ ىَل َغري   أَب يه ، َوه   .(2)َرام 
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بالظاهر،   وما وجد معه  ألن يف أخذه إحياء لنفسه،  ؛يدل عىل وجوب أخذ اللقيط  من املال فهو له، عمالا 
يقوم مقام الدولة من    وما  ،خزينة الدولةوألن يده عليه؛ وينفق عليه منه، فإن مل يكن معه مال أنفق عليه من  

 اجلمعيات واملؤسسات اخلريية. 

 

 فإنه كافر.  أحكامه، إال إذا وجد ببلد الكفر مسلم يف مجيع اللقيط حر   

أكثر من    اختلف يف اللقيطمنه، فإن  وطلبه، ممن يمكن أن يكون    ويثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه
الوقت ال وبنفس  تبعه،  اللقيط  أن هذا  يزعم  دليل  واحد، وكل واحد  َبيِّنة  ، يوجد  فيمكن    وال  عىل ذلك، 

 . وأصحاب الفراسة عىل الَقاَفةاللقيط عرض 
ب اللقيط  وأحق  الذي وجده،  حضانة  الشخص  هذا الشخص  برشط أن يكون  ورضاعته ورعايته هو 

 . أن حيضن أو يرعى مسلاما لكافر وال فاسق  جيوز   اا أميناا عدالا رشيداا، وال حر  
امل لت يف  اللقيط  ق طويشرتط  رعاية  عىل  يقوم  من  واحلأو  والبلوغ،  العقل،  والعدالة،  اإلسالمرية،  :   ،

 . للمسلم  والسفيه ،فال يصح التقاط الصبي، واملجنون، والعبد، والكافر، والفاسق  والرشد،

 ؟ماذا يمكن لفقري أن يفعل لو وجد رضيعاا يبكي يف الطريق أثناء عودته لبيته من صالة الفجر 
................................................................................................

................................................................................................ 
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ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 تعريف اللقطة، وحكمها، واحلكمة من مرشوعيتها، وأقسامها.−

ص يف دفرتك: تعريف اللقيط، وحكم −  التقاطه.ت لخِّ

 تكتب باختصار يف كل مما يأيت:

 حكم التبني يف اإلسالم. -  بعض أحكام اللقطة.−

 احلكم بحرية وإسالم اللقيط. -  ثبوت نسب اللقيط.−
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 أكمل الفراغات التالية: : 1س

 ............. .وقد يكون .............. املال املغصوب قد يكون (1
 . ويرد مثله لصاحبه ..............الغاصب فإن  ؛املغصوبإذا فسد اليشء  (2
عت الشفعة ل (3  .............................................................. . ـرش 
 ....................................................... .من فوائد الشفعة:  (4
 . ...................... تعريفهاال جيوز أخذ اللقطة واملال الضائع إذا كان الشخص (5
 . ؛................... أخذهاسائر األموال كالنقود واألمتعة  اللقطة من (6
 . ...أخذهااللقطة من اإلبل والبقر.................................  (7
 . ....................................أخذهااألشياء البسيطة اللقطة من   (8
 ................................................. .هو:  الل ق يط (9

 .............. .يف مجيع أحكامه، إال إذا وجد ببلد الكفر فإنه............ اللقيط (10
 ( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: ×الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة )  ضع عالمة: 2س

 ( )   . تكون نفقة املغصوب عىل الغاصب بسبب ظلمه وتعديه (1
 ( ) . الذي يشرتك مع غريه يف األصل وملحقاته :هو  لرشيك الذي مل يقاسم ا (2
 ( )    التنازل مقابل تعويض أو صلح. ال تسقط الشفعة ب  (3
 ( )     . أمرمها لقطة الصبي والسفيه يترصف فيها ول  (4
 ( )     . يثبت نسب اللقيط بإقرار من يدعيه وطلبه (5
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 دلل عىل ما ييل من القرآن الكريم أو من السنة النبوية: : 3س
 . الغصب حمرم بإمجاع املسلمني (1
 . إثبات الشفعة للرشيك الذي مل يقاسم فيام بيع من أرض أو دار أو حائط (2
 . اجلار أحق بشفعة جاره  (3
 . ىل صاحبها إردها هبا ل االحتفاظجيب اللقطة   (4
 . ال جيوز ترك اللقيط (5

 

 
 

  

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعل م؛ اذكر رأيي 
اإلمام الشافعي: القديم واجلديد يف مسألة انقطاع الشفعة للحارض؛ ثم اكتب ما توصلت 

 .إنجازكإليه يف سطر واحد يف بطاقة، ثم ضعها يف ملف 
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح مفهوم املساقاة واملزارعة. -

 يبني حكم املساقاة واملزارعة. -

 املساقاة واملزارعة.يعدد رشوط  -

 يرشح مفهوم إحياء املوات. -

 يبني حكم إحياء املوات. -

 يعدد رشوط إحياء املوات. -

 يرشح مفهوم اجلعالة. -

 يبني مرشوعية اجلعالة.  -

 يوضح نوع عقد اجلعالة. -

 يوضح حكم اجلعالة.  -

 يفرق بني اجلَعالة واإلجارة.  -

ل.  -  يوضح ما يشرتط الستحقاق اجل ع 

 يبني حكم فسخ اجلعالة. -

 خمرجات التعلم

 

 أحكام املزارعةاملوضوع األول: 

 أحكام املساقاةاملوضوع الثاين: 

 أحكام إحياء املوات املوضوع الثالث: 

 أحكام اجلعالةاملوضوع الرابع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة الساعات الدراسيةعدد 
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واملسكن وغريها من    بسالقوت واملل  من  للعبد أمور معيشته وتعامالته اليومية  -عز وجل- اهلل   يرس  

  ،احلاجيات الرضورية؛ وهلذا نجد أن أول مصدر للرزق يقصده اإلنسان هو النبات الذي خترجه األرض 
حياته يقيم  ما  كل  يف  إليها  حاجته  من  نابعاا  وثيقاا  ارتباطاا  باألرض  اإلنسان  ارتبط  هنا  الفقه  ومن  فرشع   ،

بب متعلقة  أحكاماا  واملسا اإلسالمي  املزارعة  تلبي  قاةيان حكم  وقواعد سليمة  لتقوم عىل أسس صحيحة   ،
 حاجة اإلنسان. 

وفق ما قررته   ، وأحكام إحياء املوات واجلعالةم املزارعة واملساقاةحك  بيان سندرس يف هذه الوحدة، و
 . الرشيعة اإلسالمية

 

 لكنك ال تقوى عىل زراعتها؟  ، ماذا تفعل لو عندك أرض تلكها
 ....................................................................................... 
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 .(1) والراء والعني أصل يدل عىل تنمية اليشء قال ابن فارس: الزاء  ،مفاعلة من الزرع :املزارعة لغةا 

من الثمرة، كالنصف أو الثلث أو  بجزء معلوم    ويقوم عليها  دفع أرض ملن يزرعها  املزارعة اصطالحاا:
 .(2) صاحب األرض مع العامل أو املستأجر عليه  الربع، أو بحسب ما يتفق 

  أن    -ريض اهلل عنهام-فعن ابن عمر  ،  املرشوعة اجلائزة؛ وذلك حلاجة الناس إليها  املزارعة من العقود
عر ب ، عامل أهل خيرب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    ن  َثَمرر َأو  َزر  ن َها م  ج  م   .(3) َشط ر  َما خَي ر 

 
 (4)

 رشيد.   ،حر ،إال من بالغ  العاقد جائز الترصف، فال يقعأن يكون . 1
 يف املزارعة. معلومة   األرض  تكون أن . 2

 

 (. 50/  3( مقاييس اللغة ) 1)

 (. 1/251( اللباب يف الفقه الشافعي ) 2)

 ( واللفظ له. 1551( ومسلم برقم ) 2328( أخرجه البخاري برقم ) 3)

 (. 7/25ي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) ( الفقه املنهج4)

 

 .من خالل فهمك للدرس؛ اذكر أطراف املزارعة الثالثة
........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



( (177 
 

 

 أو من الغلة، كالثلث أو الربع أو نحو ذلك.   شاع معلوم مما حيصل من ثمر الشجر أن يكون للعامل جزء م .  3
دد املدة فسدت.  ،مدة معلومة تتسع للزراعة   أن يكون هلا. 4  فإن مل حت 
 

 

1 . ، ، وسقير ، وصيانة، وتلقيح  يلزم العامل أن يعمل كل  ما يؤدي إىل صالح الثمرة، من حرثر ونظافةر
 النخل، وجتفيف الثمر، وغري ذلك. 

عىل صاحب األرض العمل عىل كل ما حيفظ األصل، كحفر البئر، وتوفري املياه، وإقامة اجلدران  .  2
 واحلواجز، وجلب اآلالت ومضخات املياه. 

 يملك العامل حصته بظهور الثمرة. . 3

أن  .  4 دام  ما  الزم  عقد  املزارعة  واألركا عقد  الرشوط  مستوف مجيع  إال    ؛ اة ن  فسخه  جيوز  فال 
 . العاقدين   برضا 

 ه يف مدة تكمل فيها الثمرة غالباا، فلم حتمل تلك السنة، فال ِشء للعامل. عَ لو زارَ . 5
 

زراعية يف املحصول الزراعي، بني طرف صاحب األرض، وطرف املزارعة عقد استثامر أرض 
 .آخر يعمل يف استثامرها، عىل أن يكون املحصول مشرتكاا بينهام باحلصص التي يتفقان عليه
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من خالل البحث النشط يف كتب الفقه الشافعي؛ يبني احلكم يف قيام ويل الصبي أو املجنون أو  
 .باملزارعةالسفيه 

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ص يف دفرتك:  ُتلخِّ

 تعريف املزارعة، ورشوطها، وأحكامها. 
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 .(1) من السقي مفاعلة :املساقاة لغةا -1
اصطالحاا:-2 معلوم  املساقاة  مغروس  شجرر  بجزء    دفع  عليه  يعمل  ملن  مأكول  ثمر  من  له  معلوم 

 . (2)صاحب األرض مع العامل أو املستأجر عليه  الثلث أو الربع، أو بحسب ما يتفقالثمرة، كالنصف أو 

 

  أن    -ريض اهلل عنهام-فعن ابن عمر  ،  املساقاة من العقود املرشوعة اجلائزة؛ وذلك حلاجة الناس إليها
عر  ، عامل أهل خيرب ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    ن  َثَمرر َأو  َزر  ن َها م  ج  م   .(3) بَشط ر  َما خَي ر 

(4)

 العاقدين جائز الترصف، فال يقعان إال من بالغ، حر، رشيد. أن يكون كل  من . 1
 لشجر معلوماا يف املساقاة. أن يكون ا . 2
إىل  .  3 للحاجة  ثمر معدوم  إنام تكون عىل  املساقاة  املساقاة؛ ألن  مثمراا حال عقد  الشجر  أن ال يكون 

 

 (. 653( التعاريف )ص: 1)

 (. 25/  7( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) 2)
 ( واللفظ له. 1551( ومسلم برقم ) 2328( أخرجه البخاري برقم ) 3)

 (. 7/25( الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي ) 4)

العالقة بني املزارعة واملساقاة: أن  املزارعة تقع عىل الزرع كاحلبوب، واملساقاة تقع عىل الشجر 
 .كالنخيل، ويف كل منهام للعامل واملستأجر جزء  من اإلنتاج والثمرة
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 إخراجه بالعمل، فإذا ظهرت الثمرة زالت احلاجة. 
للعامل جزء مشا.  4 أو  أن يكون  الربع  أو  الغلة، كالثلث  من  أو  الشجر،  ثمر  ع معلوم مما حيصل من 

 نحو ذلك. 
دد املدة فسدت.  ،ا مدة معلومة تتسع السقي أن يكون هل . 5  فإن مل حت 

، وصيانة،   .1 ، ونظافةر ، وسقير وتلقيح  يلزم العامل أن يعمل كل  ما يؤدي إىل صالح الثمرة، من حرثر
 النخل، وجتفيف الثمر، وغري ذلك. 

 يملك العامل حصته بظهور الثمرة.  .2

 العاقدين.   ، فال جيوز فسخه إال برضا اة عقد املساقاة عقد الزم ما دام أن مجيع الرشوط واألركان مستوف  . 3

 فال ِشء للعامل.  ثمرة غالباا، فلم حتمل تلك السنةيف مدة تكمل فيها اللو ساقاه   .4

 
 

 
  

 

تعرفَت عليه يف الدرس، ثم من خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم؛ اذكر بإجياز من خالل ما 
 .عالقة موضوع املساقاة باألخالق والقيم اإلسالمية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ص يف دفرتك:   ُتلخِّ

 .تعريف املساقاة، وحكمها، ورشوطها، وأحكامها
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لغةا -1 به  :املََواُت  واملراد  فيه،  ما ال روح  والسكان   :هو  العامرة  من  التي خلت  مالك   ،األرض  هلا  وليس 
 .(1) معروف

أو وجد    ، هو األرض اخلراب التي مل جَي ر عليها ملك ألحد، ومل يوجد فيها أثر عامرة  :اا اصطالحاملوات  -2
 . (2) فيها أثر ملك وعامرة، ومل يعلم هلا مالك

بالبناء،    وإحياء املوات: هو بث احلياة يف األرض التي تكون بحكم امليت، واالنتفاع هبا، وإصالحها 
أو الغرس، أو احلرث، أو السقي، واالستفادة منها بكل الوسائل التي تعود بالنفع عىل اإلنسان واملجتمع 

 والدولة واألمة. 

ثبتت مرشوعية إحياء املوات بالسنة واإلمجاع؛ ألن األرض هلل يورثها من يشاء، ويسخرها ملن ينتفع  
ألهنا كنز اخلريات واملوارد للزراعة والغرس والبناء،    ؛ هبا، ويستفيد منها، والناس بحاجة إىل تعمري األرض

لتزداد الثروة ويتوفر الرخاء والسعة واالكتفاء، وهو ما تدعو إليه الرشيعة؛ ليكون اإلحياء تسبباا للخصب 
 والزيادة يف أقوات الناس، وتوفري املعاش هلم. 

َي َله  : ملسو هيلع هللا ىلص وقد قال  ا َميَِّتةا َفه  ضا َيا َأر  ق   ،»َمن  َأح  ر  ر َحق   (3) َوَلي َس ل ع   .  (4) «َظامل 
من أحيا أرضاا ميتة فله فيها  »  : ملسو هيلع هللا ىلصة الناس والدواب ونفعهم؛ لقوله  حلاج   وقد يكون اإلحياء مستحباا 

 

 (. 289/ 1( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)

 (. 374/ 11( كفاية النبيه يف رشح التنبيه ) 2)

 أن جييء الرجل إىل أرض قد أحياها غريه فيغرس فيها أو يزرع؛ ليستوجب بذلك األرض. هو العرق الظامل:  (3)

 . "هذا حديث حسن غريب"( وقال: 1378( والرتمذي برقم )3073( أخرجه أبو داود برقم ) 4)
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 .(2) «فهو له صدقة (1) أجر، وما أكله الَعَوايف
اخللفاء الراشدون، وسار عليه  ، وقَض به  ، وطبقوه عملياا (3) وقد أمجع الصحابة عىل مرشوعية اإلحياء

 املسلمون، ومل خيالف يف ذلك أحد. 

 

 :(4) يشرتط لصحة إحياء املوات رشطان
؛  عىل األرض ملك مسلم، فإن جرى ذلك حرم التعرض هلا باإلحياء إال بإذن رشعي  ال يسبق   أن.  1

 . ةألهنا مملوك
، فال جيوز إحياء الكافر مواتاا يف دار اإلسالم. . 2  أن يكون املحيي مسلاما

ضر »:  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لقوله  كام جرت به عادة الناس  وتسويرها  رضبناء حائط حول األ   -1 َمن  َأَحاَط َحائ طاا َعىَل َأر 
» َي َله   .(5) َفه 

 

 ل طالب رزق من طري أو إنسان أو هبيمة. ( مجع العافية والعايف، وهو: ك 1)

(2 ( برقم  الكربى  يف  النسائي  أخرجه   )756( برقم  والدارمي   )2649 ( برقم  وأْحد  املسند:  (  14271(  حمققو  وقال   . "حديث صحيح"

 (. 95( مراتب اإلمجاع )ص:  3)
 (. 1/300( كفاية األخيار يف حل غاية االختصار )4)

 . "صححه ابن اجلارود "(:  187وقال احلافظ يف البلوغ: )ص:    ( 20130( وأْحد برقم ) 3077) ( أخرجه أبو داود برقم  5) 

لك األرض   ال تصلح كل أرض لإلحياء، وإنام منها ما يقبل اإلحياء، ومنها ما ال يقبل، وإنام ت 
باإلحياء إذا مل يملكها أحد، ومل يوجد فيها أثر عامرة وانتفاع، وإذا كانت األرايض التي هلا مالك 

 .برشاء أو عطية، مل ينقطع ملكه، ال جيوز إحياؤها ألحد، غري أصحاهبامعروف 
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فقد أحياها، وإن مل يصل إىل املاء فهو األحق من غريه،    رض املوات بئراا، فوصل إىل املاء إذا حفر يف األ   -  2
 وكذلك لو حفر فيها هنراا. 

 إذا أوصَل إىل األرض املوات ماءا أجراه من عني أو هنر أو غري ذلك، فقد أحياها بذلك.  - 3
اها، وغرسها فقد أحياها.  ، وكانت قبل ذلك ال تصلح للغراس إذا غرس فيها شجراا  - 4  فنق 
ه الناس إحياء  لامء من قال: إن  ومن الع - 5 اإلحياء ال يقف عند هذه األمور، ويرجع فيه إىل العرف، فام عد 

َعد  إحياء فال يعترب.    فهو إحياء، وما ال ي 
باستصالح    -6 املوات  إحياء  الزراعيةيكون  جعلها    ،األرايض  أو 

وأعشاب   أحجار  من  الزراعة  عوائق  برفع  للزراعة،  صاحلة 
منها، واستخراج املاء، وتوفري الرتبة الصاحلة للزراعة، وإقامة  

   األسوار عليها أو تشييد البناء فيها.
 (1)

ا  :  ملسو هيلع هللا ىلص من أحيا شيئاا من أرض املوات فقد ملكه؛ لعموم األحاديث املتقدمة، ومنها قوله    -1 ضا َيا َأر  »َمن  َأح 
َي َله  مَ   .(2) «يَِّتةا َفه 

 ألن املرافق تكون تبع البيوت املعمورة   ؛ ه باإلحياءكلجيوز ت   مرافق البيوت ومفاسحها من األرض ال  -2
 ومرافقه(.  ءويسمى حرم اليش)

جر  إقطاع األرض املواتوحاكمهم  إلمام املسلمني    -3 َطَعه    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أن    ملن حيييها؛ حلديث وائل بن ح  َأق 
وَت  م  َ ضاا بَحرض   .(3) َأر 

 

 (.  352/ 3( الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية ) 1)

 . "صححه ابن اجلارود "(:  187وقال احلافظ يف البلوغ: )ص:    ( 20130( وأْحد برقم ) 3077( أخرجه أبو داود برقم ) 2) 

 . "هذا حديث صحيح"( وقال: 1381( وهذا لفظه، والرتمذي برقم ) 3058( أخرجه أبو داود برقم ) 3)

ومن َسَبَق إىل مباح، غري 
األرض املوات، كالصيد واحلطب 

 .فهو أحق به
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ي العشب يف أرض املوات إلبل الصدقة وخيل املجاهدين، إذا احتاج    واحلاكم  جيوز لإلمام  -4 إىل  أن حَي م 
سوى   ألحد  ذلك  وليس  املسلمني،  عىل  ة  مرض  أو  ضيق  فيه  يكن  ومل  وهو    حاكمذلك،  املسلمني، 

َىمرشوع للمصلحة العامة، ففي حديث الصعب بن جثامة مرفوعاا:  « (1) »اَل ْح  ول ه   .  (2) إال  هلل    َول َرس 

 
 
 

  

 

، أي: حمظوراا ال ي قرب. ( 1)  ومعنى ْحاه: أي جعله ْحىا

 (. 2370( أخرجه البخاري برقم ) 2)

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ وضح بإجياز: مقاصد إحياء املوات
........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .(1) سم ملا جيعل لإلنسان عىل فعل ِشءا :لغةا  اجِلَعاَلة-1
النظر ع  ،حمدد  بمقابل ومبلغلتزام  اال  اصطالحاا:اجلعالة  -2 بقطع  بالعملعىل عمل معني،   .(2) من سيقوم 

   مثاله: أن يقول: َمن وجد سيارِت املفقودة فله ألف ريال.

 

من   تعاىل:    اجلائزة العقود  اجلعالة  قوله  عليها  ويدل  وَ ﴿رشعاا،  َبع رير  ْح  ل   ب ه   َجاَء  يم  َومل َن   َزع  ب ه     ﴾َأَنا 
 فدلت اآلية عىل جواز اجلعالة.  ، لع  وهذا ج   ،دل عىل سارق صواع امللك ْحل بعريملن  :[ أي 72]يوسف: 

ول     -ريض اهلل عنه-وعن أيب سعيد اخلدري   َحاب  َرس  ن  َأص  وا ب َحيٍّ    ملسو هيلع هللا ىلصَأن  َناساا م  ، َفَمر  َكان وا يف  َسَفرر
لَ  احلَي   َسي َد  َفإ ن   ؟  َراقر م   ف يك  َهل    : هَل م  َفَقال وا   ، م  وه  يف  ي ض  َفَلم   م   َتَضاف وه  َفاس   ، الَعَرب  َياء   َأح  ن   َأو   م  يغ   د 

َفأَ   ، َنَعم   : م  ن ه  م  ل   َفَقاَل َرج   ، َصاب  َأن   م  َفَأَبَى   ، َغنَمر ن   م  َقط يعاا  ط َي  َفأ ع   ، ل  ج  الر  َأ  َفرَبَ  ، الك َتاب  ة   َ ب َفاحت  َفَرَقاه   َتاه  
َح  َوَقاَل:  َبَلَها،  ل لن ب ي   َيق  َذل َك  َر  ك  َأذ  الن ب ي   ملسو هيلع هللا ىلص ت َى  َفَأَتى  وَل   ملسو هيلع هللا ىلص،  َيا َرس  َفَقاَل:   ، َله  َذل َك  إ ال    اهلل  َفَذَكَر  َرَقي ت   َما 

 

 (. 111/  11( ينظر: لسان العرب )1)
 (. 320/ 11( ينظر: كفاية النبيه يف رشح التنبيه ) 2)

الفرق بني اجلعالة واالستئجار: هو أن  يف اإلجارة جيب أن يقوم األجري بالعمل بعد إجراء 
ذلك الوقت، بينام يف اجلعالة ال جيب صيغة اإلجارة كام أن األجري يستحق األجرة عىل املستأجر منذ 

عىل العامل االشتغال بالعمل، بل جيوز له أن يعمل أوالا، كام أنه ال يستحق األجرة عىل املستأجر قبل 
 .أداء العمل كامالا 
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َم َوَقاَل:  ، َفَتَبس  ة  الك َتاب  َ ؟«  ب َفاحت  َية  ق  َا ر  َراَك َأهن  م  ث م  َقاَل: »َوَما َأد  ن ه  وا م  ذ  «»خ  م  مر َمَعك  ب وا ل  ب َسه   .(1) َوارض  

فإذا رشعهي عقد جائز، لكل واحد منهام فسخها قبل الرشوع يف   فإن كان    وبدأ  العمل،  العمل،  يف 
فعليه    لة وصاحب اجلعا   بام رشط عليه، وإن فسخها اجلاعل  الفسخ من العامل مل يستحق شيئاا؛ ألنه مل يأت  

ن  من إتامه. أجرة املثل للعامل؛ ألنه عمل   بمقابل وعوض مل ي مك 

 فني. اإلذن بالعمل وقبوله من الطر الصيغة: −
بالعمل    العاقدان: − سيقوم  الذي  والعامل  اجلعالة،  صاحب  وهو  اليشء  عن  الباحث  اجلعالة  صاحب 

 والبحث عن اليشء املطلوب. 
 العمل املطلوب فعله. العمل: −
 العوض واملقابل من املال عىل فعل اليشء.  اجلعل: −

 تصح من صبي أو جمنون. أن يكون امللتزم باجلعل جائز الترصف، فال . 1

ا، فال يصح عقد اجلعالة عىل ِشء غري مباح كخمر. 2  ا. ونحومه ،وغناء ،أن يكون العمل مباحا

ت  املقصود من عقد اجلعالة. . 3 َفوِّ ا؛ ألن جهالة العوض ت  ا وقدرا ا جنسا  أن يكون اجلعل ماالا معلوما

ا عىل تسليمه . 4 ا مقدورا ا للجاعل. أن يكون اجلعل طاهرا  ومملوكا

 . عدم التوقيت ألن تقدير املدة خمل بمقصود العقد، فقد ال يظفر به يف املدة فيضيع سعيه . 5

 

 (. 2201( ومسلم برقم ) 2276) ( أخرجه البخاري برقم 1)
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 (1)

 تنفسخ اجلعالة باألسباب اآلتية: 
ا. موت أحد املتعا - 1 ط ب قا  قدين أو جنونه جنوناا م 
 فسخ العامل للجعالة.  - 2
 قبل الرشوع يف العمل. فسخ اجلاعل  - 3

 
 

 

 (. 412/ 7( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي )1)

 حّدد َمْن يستحق اجُلْعل وَمْن ل يستحقه مع بيان السبب فيام ييل: 

 السبب احلكم احلالة

املفقودة  شخص سمع من يعلن أن من وجد سيارِت
حمطمة وسلمها  فله ألف ريال، فبحث عنها ووجدها

 لصاحبها.

  

أعطيتك  قال شخص: يا حممد إذا غسلت سيارِت
 ، فقام وغسلها.عرشين رياالا 

  

فله  شخص سمع من يعلن أن من وجد قلمي الضائع
 عرشة رياالت فبحث عنه فلم جيده.
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ص يف دفرتك:    ُتلخِّ

 تعريف اجلعالة، وحكمها، ورشوطها، وأركاهنا.−

 تكتب باختصار فيام ييل: 

 حكم اجلعالة من حيث اللزوم.−

 اجلعالة.فسخ عقد −
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 : اخرت املصطلح من القائمة التالية وضعه أمام تعريفه يف اجلدول التايل: 1س

 ( املزارعة، املساقاة، املوات، اجلعالة، إحياء املوات )
 املصطلح املناسب له  التعريف 

  عليها ملك ألحد  األرض اخلراب التي مل جَي ر  

  . عليها بجزء معلوم من الثمرةدفع أرض ملن يزرعها ويقوم 

  . بث احلياة يف األرض التي تكون بحكم امليت، واالنتفاع هبا، وإصالحها بالبناء

  . دفع شجرر مغروس معلوم له ثمر مأكول ملن يعمل عليه بجزء معلوم من الثمرة

  . االلتزام بمقابل ومبلغ حمدد، عىل عمل معني 

 الكريم أو من السنة النبوية عىل ما ييل:هات ما تدلل به من القرآن : 2س
 . من العقود املرشوعة اجلائزة واملساقاة املزارعة (1

 وتسويرها حيصل به اإلحياء.  بناء حائط حول األرض (2
 . اجلعالة من العقود اجلائزة رشعاا  (3

 ( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: ×( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )ضع عالمة): 3س

 ( )       للعبد أن يقوم باملزارعة. يمكن   (1
 ( )   . املزارعة تقع عىل الزرع كاحلبوب، واملساقاة تقع عىل الشجر كالنخيل (2
 يكون للعامل جزء مشاع معلوم مما حيصل  ليس من رشوط املساقاة أن  (3

 ( )         . من ثمر أو غلة 
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 ( )     يكون مسلاما أن األرض  موات ال يشرتط فيمن أحيا   (4
 ( )   األرض فيه إحياء هلا.   عوائق الزراعة من أحجار وأعشاب منرفع  (5
ا للجاعل ظ أن يكون اجلعل بد   ال (6 ا عىل تسليمه ومملوكا ا مقدورا  ( )   . اهرا

 

 
 
 

  

من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ حدد ما يفسخ به عقد املزارعة؛ ثم اكتبه يف 
 .بطاقة، وضعها يف ملف إنجازك
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 
 : أن

 يبني حكم التأمني الطبي. -

 يناقش التسويق الشبكي اهلرمي. -

 يناقش حكم مجعيات املوظفني.-

 يبني حكم احلقوق الفكرية. -

 .يناقش أحكام التجارة اإللكرتونية -

 خمرجات التعلم

 

 أحكام التأمنياملوضوع األول: 

 أحكام التسويق الشبكي واهلرمياملوضوع الثاين: 

 أحكام مجعيات املوظفنياملوضوع الثالث: 

 أحكام ْحاية احلقوق الفكريةاملوضوع الرابع: 

 أحكام التجارة اإللكرتونيةاملوضوع اخلامس: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة الدراسيةعدد الساعات 
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واملجتمعات،   الناس  أحوال  واختالف  األزمنة  تعاقب  مع  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  ثبات  إن  
يف واملستجدات  النوازل  ألحكام  األعصار  وشموهلا  واألحوال    مجيع  دليل  واألقطار  عىل صالحيتها    هلو 

   .لكل زمان ومكان؛ وذلك أن  اهلل عز وجل قد تكفل بحفظها من كل خطأ أو نسخ أو تبديل
التي ينبغي االهتامم  دراسة النوازل واملستجدات املعارصة املتعلقة باملعامالت من الواجبات الرشعية  و

 والعناية هبا. 
القضايا هذه  بعض  سنتناول  الوحدة  هذه  وأأحكام  ك   : ويف  الطبي،  الشبكي  حكام  التأمني  التسويق 

 . رتونية لك التجارة اإل ملوظفني، وْحاية احلقوق الفكرية، ومجعيات اواهلرمي، و 
 

ح ما تقول.هل هناك عالقة بني     مقاصد الرشيعة، والقضايا الفقهية املعارصة؟ وضِّ
 ...................................................................................................

........................... ........................................................................ 
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ن تأميناا،  :التأمني لغةا -1 ن يؤمِّ  .(1) وزوال اخلوف وهو طمأنينة النفس  من األمن،مصدر: أم 
، يقول الشيخ الزرقاء رْحه هلل:  ذلكيف  و  ، عقد التأمني من العقود املستحدثة  :التأمني اصطالحاا و-2 ا لفقهائنا األقدمني؛ ألنه مل يكن متعارفاا يف زماهنم، وهو يف بالد   إن  " عقد التأمني هذا ال نجد عنه نصوصا

 .(2) "الغرب حديث الوالدة
   :بأنه اصطالح الفقهاء املعارصين، ورجال القانون يف هذا العرص وقد جاء مفهوم التأمني يف 

ب ن   املؤمِّ ن  لهمقتضاه أن يؤدي إىل  عقد يلتزم  ا    املؤم  التأمني لصاحله مبلغا أو إىل املستفيد الذي اشرتط 
عو أي  أو  مرتباا،  ا  إيرادا أو  املال،  احلادثمن  وقوع  حالة  يف  آخر،  مال  حتقق    ض  بالعقد؛  أو  املبني  اخلطر 

ن    وذلك مقابل قسط ن  له للمؤمِّ  . (3) أو أية دفعة مالية أخرى يؤدُّيا املؤم 

 ينقسم التأمني إىل قسمني: 
 لقسم األول: التأمني التعاوين:ا

معيناا  اشرتاكاا  منهم  كل  ويدفع  متشاهبة،  ألخطار  معرضني  أشخاص  عدة  جيتمع  أن  جهة    وهو  عىل 
 . (4)، وختصص هذه االشرتاكات ألداء التعويض املستحق ملن يصيبه الرضروالتعاون التربع

 

 (. 350/ 5( الصحاح يف اللغة، اجلوهري )1)
 (. 403( فتاوى مصطفى الزرقاء )ص  2)
 (. 2/1084( الوسيط، لعبد الرزاق السنهوري ) 3)

 (.50 العِل )ص:  ( تيسري بعض أحكام البيوع واملعامالت املالية املعارصة، حامد بن عبد اهلل4)
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 حكم التأمني التعاوين:
 منها:   ،ألمور؛ التأمني التعاوين جائز 

 ألنه قائم عىل مبدأ التكافل، وليس بيع الغرر.  . 1

تربع .  2 عقد  الرب    ،وألنه  عىل  والتعاون  اخلري،  وحب  واإلحسان  اإلرفاق  فيها  األصل  والتربعات 
َوى﴿قال تعاىل:  ،والتقوى ِّ َوالت ق   [. 2]املائدة:  ﴾َوَتَعاَون وا َعىَل ال رب 

تعاىل:  .  3 قال  العقد،  الرتايض بني طريف  الرشيعة اإلسالمية أساسها  والعقود يف  وألنه عقد رضائي، 
وَن  ﴿ َتك  َأن  إ ال   َباط ل   ب ال  م  َبي نَك  م  َواَلك  َأم  ل وا  َتأ ك  الَ  آَمن وا  يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  م  َيا  نك  مِّ َتَراضر  َعن  اَرةا  َ   ﴾جت 

 [. 29]النساء: 
 : التجاريالقسم الثاين: التأمني

أو خسارة،  و خطر  وقوع  عند  عليه  يتفق  مادياا  عوضاا  له  ن  للمؤم  يدفع  أن  ن  املؤمِّ فيه  يلزم  عقد  هو 
ن له  ام يؤدُّيومقابل رس   .(1) املؤم 

 حكم التأمني التجاري: 
أ النفس  عىل  كان  سواء  أنواعه،  بجميع  حمرم  التجاري  عىل التأمني  أ  م  التجارية،  عىلالبضائع  غري    م 

 ذلك؛ لألدلة اآلتية: 
ألن  1 الفاحش؛  الغرر  عىل  املشتملة  االحتاملية  املالية  املعارضات  عقود  من  التجاري  التأمني  عقد   .

 

 (. 447/  3( موسوعة الفقه اإلسالمي ) 1)

رصف من تعويض كان لألعضاء حق اسرتدادها، وإذا نقصت إذا زادت االشرتاكات عىل ما 
 .طولب األعضاء باشرتاك إضايف لتغطية العجز، واهلدف هو التعاون عىل حتمل املصيبة
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فقد يدفع قسطاا أو قسطني، ثم تقع   ،املستأمن ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ
التز ما  فيستحق  املؤم  الكارثة  به  شيئاا،   ،ن م  يأخذ  وال  األقساط،  مجيع  فيدفع  أصالا،  الكارثة  تقع  ال  وقد 

املؤم   يعطي  وكذلك  ما  حيدد  أن  يستطيع  ال  بمفرده  ، يأخذ  و أن  عقد  لكل  احلديث   ،بالنسبة  يف  ورد  وقد 
 .(1) النهي عن بيع الغرر ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح عن النبي  

ا فيه من املخاطرة يف معاوضات مالية، ومن  مل  ؛. عقد التأمني التجاري رضب من رضوب املقامرة2
الغ   نم بال مقابل أو مقابل غري مكافئ، فإن املستأمن قد يدفع قسطاا  الغرم بال جناية، أو تسبب فيها، ومن 

املؤمن   يغنم  ذلك  ومع  اخلطر،  يقع  ال  وقد  التأمني،  مبلغ  كل  املؤمن  فيغرم  احلادث  يقع  ثم  التأمني،  من 
، وإذا استحكمت فيه اجلهالة كان قامراا، ودخل يف عموم النهي عن امليرس يف قوله أقساط التأمني بال مقابل

ي َطان  ﴿تعاىل:   الش  َعَمل   ن   م  س   ج  ر  اَلم   َز  َواأل  َن َصاب   َواأل  َوامل َي رس    ر   َم  اخل  إ ن اَم  آَمن وا  يَن  ذ  ال  َا  َأُّي  َتن ب وه    َيا  َفاج 
م   ونَ َلَعل ك  ل ح  ف   [.90]املائدة:   ﴾ت 
. عقد التأمني التجاري يشتمل عىل ربا الفضل والنسيئة، فإن الرشكة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته  3

،  نسأا   أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود هلا فهو ربا فضل، واملؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون رباا 
 فقط، وكالمها حمرم بالنص واإلمجاع.  نسأا  ه هلا يكون رباا وإذا دفعت الرشكة للمستأمن مثل ما دفع

منهام فيه جهالة وغرر ومقامرة، ومل يبح الرشع    . عقد التأمني التجاري من الرهان املحرم؛ ألن كالا 4
»ال  من الرهان إال ما فيه نرصة لإلسالم وظهوره، وقد حرص النبي رخصة الرهان بعوض يف ثالثة بقوله:  

 وليس التأمني من ذلك، وال شبيهاا به، فكان حمرماا. ، (2) أو نصل« ،أو يف حافر ،سبق إال يف خف 
مقابل5 بال  الغري  مال  أخذ  فيه  التجاري  التأمني  عقد  املعاوضات    ،.  عقود  يف  مقابل  بال  واألخذ 

 

 (. 1513( أخرجه مسلم برقم ) 1)
(2 ( برقم  داود  أبو  أخرجه   )2574 ( برقم  والرتمذي   )1700 ( برقم  ماجه  وابن   )2878 ( برقم  والنسائي   )3585  )

 (. 2574وصححه األلباين يف صحيح أيب داود برقم )
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َباط ل  ﴿التجارية حمرم لدخوله يف عموم النهي يف قوله تعاىل:   م  ب ال  م  َبي نَك  َواَلك  ل وا َأم  يَن آَمن وا اَل َتأ ك  ذ  َا ال  َيا َأُّي 
م   ن ك  اَرةا َعن  َتَراضر م  َ وَن جت   [.29]النساء:   ﴾إ ال  َأن  َتك 

التأمني  .  6 عقد  يلزم رشعاا يف  ال  بام  إلزام  املؤم    ، التجاري  منهفإن  اخلطر  مل حيدث  يف    ، ن  يتسبب  ومل 
يدفعه    ،حدوثه مبلغ  مقابل  وقوعه  تقدير  عىل  اخلطر  ضامن  عىل  املستأمن  مع  التعاقد  جمرد  منه  كان  وإنام 

 .(1) للمستأمن فكان حراماا   ن مل يبذل عمالا واملؤم   ،املستأمن له 
الناس،  ويمكن   حلاجة  املستغل  الوسيط  وإلغاء  التربع،  عىل  القائم  التعاوين  بالتأمني  عنه  االستغناء 

 والذي يسعى إىل الربح. 

 
 

 
 

 (. 45/ 2( فقه املعامالت ) 1)
 

 قارن بني كل من التأمني التعاوين والتأمني التجاري من خالل ما يِل:

 التأمني التجاري التأمني التعاوين وجه املقارنة

   عند رد الفائض

   عند حدوث عجز
 

 

 

 

ص يف دفرتك:−  تعريف التأمني، وقسميه، وحكمهام. ُتلخِّ

 أحكام التأمني الطبي. :يفتوجز الرأي −
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ا،   التأمني الصحي: ا، و  من أكثر أنواع التأمني انتشارا أو تعاونياا،    قد يكون كغريه من أنواع التأمني: جتاريا
 مه. ك  لكل نوع من هذه التأمينات خصائصه التي يمتاز هبا، وح  وأو اجتامعياا، 

 تعريف التأمني الطبي: 
 : بأنه  التأمني الطبي ي عرف

ول  يتعهد فيه الطرف األ  ،( مع مؤسسة تأمينية ن له أو هلاعقد الذي يتم بني شخص أو مؤسسة )مؤم  ال
ويتعهد فيه الطرف الثاين بتأمني قسط معني مما يتطلبه عالج األمراض التي  ،  بدفع أقساط حمددة ملدة حمددة

 . (1)املحددةألول هبا خالل املدة  يصاب الطرف ا 

 حكم التأمني الطبي:
بتوسط رشكات   يتم  أن  أو  الطبية،  واجلهة  املستفيد  بني  مبارشة  بصورة  يتم  أن  إما  الصحي  التأمني 

 إسالمية )تكافلية(. التأمني، وهي تقليدية أو  
جائز؛ ألنه إذا كانت األعامل الطبية حمددة فهو من قبيل )اإلجارة( وهي    :وحكم التأمني الطبي املبارش

الدقيق ملا ختتلف قيمته من  عقد مرشوع، وهي إجارة لتقديم خدمة التشخيص والعالج، وجيب التحديد 
، لكن املقصود هو النتيجة )الشفاء( فالعقد عقد  إذا كانت اإلعامل الطبية غري حمددة  وأ  ، عمليات أو أدوية

 جعالة، وهو تعاقد عىل عمل جمهول، لكنه حمدد األثر، وحمدد املقابل املادي عنه )اجلعل(. 
 وإذا كان التأمني الصحي بوساطة رشكة تأمني:  

: فهو جائز؛ ألنه قائم عىل التعاون بني املشرتكني، بتقديم  (ةأ. فإن كانت رشكة تأمني إسالمية )تكافلي
حمفظة التأمني، وتقديم التعويضات، دون املتاجرة بالتأمني، حيث يقترص دور الرشكة عىل إىل  االشرتاكات  

 اإلدارة بمقابل معلوم. 
 

 (. 1344/ 13جملة جممع الفقه اإلسالمي ) ( 1)
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تقليدية جتارية: الرشكة  الصحي  ب. وإن كانت  التأمني  احلالة  فإن  التأمني  ينطبق عليه حكم    يف هذه 
   .الشتامله عىل الغرر، وهو الذي صدرت قرارات املجامع بمنعه  ؛ التقليدي، وهو التحريم

ولكن عند عدم توافر البديل الرشعي يباح للحاجة أو الرضورة، وهي تقدر بقدرها، وإذا زالت يزول  
كان   وبخاصة،  حكمها  كأن    تإذا  ملزمة،  رب  رضورة  من  جي  ويستقطع  عليه،  اختياره املوظف  بدون  راتبه 

 . ا وبدون إرادته، فال حرج فيه، وال يكلف اهلل نفساا إال وسعه
 

 
  

 

ص يف دفرتك:  -  تعريف التأمني الطبي، وحكمه.ُتلخِّ

 توجز الرأي فيام ييل: -

 إذا كان التأمني الصحي بوساطة رشكة تأمني تكافلية.•

 جتارية.إذا كان التأمني الصحي بوساطة رشكة تأمني تقليدية •
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وق مو   التَّسويق، لغة:-1 وق، والس   ع البياعات. ض  تفعيل من الس 
فارس:  قال   يقال:  نيالسِّ "ابن  اليشء،  و  َحد  وهو  واحد،  أصل  والقاف  ا،    والواو  سوقا يسوقه  ساقه 

ي َقة: ما واب، ويقال: سق إ  والس  وق مشتق  امرأِت صداقها  ىلاستيق من الد  ا يساق ملا؛  ذ ة من هوأسقته، والس 
 .(1) "مع أسواقاجلإليها من كل  ِشء، و

بكيّ ت-2 الشَّ تدا  نيالشِّ   :لغةا   عريف  عىل  يدل   أصل  والكاف  واخوالباء  اليشء  ومنه:  ال تخ ل  طه، 
:  ت وتشابك  تـوم واشـتبكج الن  ت ، وشـبكت والتبسـ  تلطـتخمـور: إذا ا أل ك اصابع، وتشاب ألا  تشـبيك 

 . (2)تلطتخوا  ، بعضيف ل بعضها خد
ء، ويقوم النِّظام عىل  الب تسويقي يعتمد عىل شبكة من العم أسلو  هو   اصطالحاا:التسويق الشبكي  -3
ويج  جلعضاء األشبكات من ا   نيد جتأساس   ويعتمد النِّظام   ت مالي ة،المقابل عمو  ،ات رشكة ما جنت ملدد للرت 

ع بعضها عن  ،رة ذات أفرع عديدةج شكل ش يف  عىل شبكات   شكل هرم ذي مستويات، و يف  بعض، أ  يتفر 
ل  ألَ صل العضو احيو  . (3)ل فيهاخت عن كل  عضو جديد يدال رم عىل عموهل ذلك ا أو  ،رةجتلك الش  يف و 

بكي  هي  ست ة:  أركان الت سويق الش 
ا  1 ق:ملـ  امل  سوِّ اوهو  أو  لعة  للسِّ ج  وال خلرو  الد  يم  دمة،  امليف  ول  خكن  قني شبكة  طريق    عن   إال  سو 

ق سابق.   مسوِّ
 

 . ( 3/117) مقاييس اللغة   (1)

 . ( 3/242) مقاييس اللغة   (2)
بكي، بندر ال (3)  (. 15  -14) يايب ذ  التسويق الش 



( (201 
 

 

امل  2 ق عنه:ـ  كة امل  سوَّ لعة، أو املجنتوهي الرش  مة للخدمة، وهة للسِّ كات تعتمد عىلذه  قد  شبكة    الرش 
قنيمن امل   ملستهلك. إىل ادمة  خلنتج أو ايصال امل إل  سو 

امل  3 له:ـ  ق  ال    سوَّ العميل  لعة أو اذوهو  السِّ إيصال  راد  ي  َأن ه الخلي  له، والغالب    عليها إال   صلحي  دمة 
ه  يضاف إىل بأضعاف سعرها؛ وذلك أل  لعة العموال   ن  ت قيمة السِّ قون. عليها امل   صل حي   ي ت ال   سو 

  عـن طريـق   ، سـتهلك وامل   ، نتج امل   بارش بني أسلوب الت سويق امل عىل  عاملة  ه امل ذ تعتمد ه   ـ عمليَّة التَّسويق:   4
فهي ة، ويتم  إلغاء مج  عاية الش   هم. ري وغ   ، زئة ج ار الت  جت كوكيل البيع، و رين،  خ آل يع الوسطاء ا الد 

ا   5 ا ذ وه   نَتج: مل ـ  وا ج نت مل ه  اعات  كالس  ا،  سلعا تكون  أن  ا  إم  التِّ هل ات  وال ذ دايا  ة،  اسوبي ة،  حل ا   امج رب كاري 
فع  ا أن تكون    ، والبطاقات مسبقة الد  ح ج دمات، كح خ وإم  ياحي ة و ال وزات الفنادق والر   وها. ح ن ت السِّ
كات من   ق  ال وهناك من الرش  دجملالن قدي  ا  اكرتشـالدمـة، بـل يقـوم علـى ااخلنتج أو ملايسو   . ر 

 
العمو  6 العمـو  ت:لـ  قال تـدفع  مسـو  اسـتقطاب  مقابـل  و  نيت  هحتجـدد،  ت  ال العمو  ه ذتسـب 

ق ا مل صل ا حي يث  ح ب بطريقة تراكمي ة هرمي ة،   ل  أل سوِّ ق أتى من طريق شبكته.   ت إضـافي ة ال عىل عمو و   عن كل  مسو 

 ّل النِّزاع:حمرير حت
ن ه  بيع  ألمنتج؛ وذلك    ال مـن وجـودخلرمـي اهلريم الت سويق ا حتفقهاء العرص عىل    بني    خالفال .1

 القامر، وأكل أموال الن اس بالباطل.  ـا فيـه مـن ملنقد بنقد مع الت فاضل والتأجيـل وهـو ربـا، و

وق  ا شبكيًّا يفوق سعرها سعر مثيالهتا يف الس  قة تسويقا لع أو اخلدمات املسو  مم ا يالحظ: أن  السِّ
لعة %200%ـ أو 100أضعافاا مضاعفة بنسبة  ليست مقصودة بحدِّ ذاهتا، وإن ام ؛ وذلك ألن  السِّ

 .املقصود العموالت والفوائد الن اجتة عن هذا النِّظام، وهذا جيعلها حمرمةا 
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يأجي .2 أن  مسار  للس  حرخذ  وز  تسويق  اش   ؛عمولة  ن  عم  مبارشةرتوذلك  طريقه  من  من    ى  دون 
مرسة ا أل ه؛  ريى من طريق غرتاش  . باحةملن  ذلك من باب الس 

ا .3 الفقهاء  املات فق  تسويق  جواز  عدم  عىل  اجنتملعارصون  كـاحملات  ـا،  مطلقا مة    ، نزيرخلوا  ،مرخلر 
 . اومهحنو

بكي  القائم عىل تسويق احكم الت سويف  عارصون  ملالفقهاء اختلف  ا .4 شكل هرمي    يف  اتجنتمليق الش 
 . شـبكتهحتت ـل خت عن كل مـن دال العمو  خذلغرض أ 

حيح  والراجح يف التسويق الشبكي:  القول الصَّ

حيح الص  املعارصة:  القول  الرشعية  اهليئات  عن  صدر  حمرم؛  الذي  الشبكي  التسويق  وذلك    أن  
 سباب الت الية: لأل

ه أ .1 كثذن   اشتمل عىل  العقد  اري ا  واملحمل من  مات  وامل ر  با  كالرِّ والقامرفاسد،  الفاحش،  و  يرس  الغرر 
والغ  بالباطل،  الن اس  أموال  وابوأكل   ، والغش  والت غرير  م  داع،خلن  واحد  ه ويكفي  اذن  مور  أل ه 

 ؟! تمعةجما الن وع من الت سويق، فكيف هبا  ذ لتحريم ه
إىلأ .2 داعية  حاجة  هناك  ليس  حتى  ذه   ن ه  العقد،  فامل ي ا  للحاجة،  إباحته  ت   اتجنتمكن  يتم     يال 

موجودة  هلالت سويق   يب يف  ا  وبعضها  بل  تنافسي ة،  بأسعار  وق  ا،  ناااجمل  ذالس  هو  بعض  يف  ال  حلكام 
ا انرتنتإلبرامج  عدم  عىل  يدل   مم ا  إليها،حل،  افع    اجة  الد  بعض  ذهل وإن ام  جشع  هو  الت سويق  ا 

قنيامل  . ارسةخلكثرية األ  عىل حساب ا ربأك  ت للحصول عىل عموال سوِّ
بكي   أ .3 الش  الت سويق  حناءمل  ن   الش  بالباطل أورث  الن اس  أموال  أكل  قائاما عىل    ني بوالعداوات    ا كان 

ق ملا ا الط بقاتهل رأس ايف  صورة  حمت  ال ن  العموأل؛  نيسوِّ أم  فىل ف  رم،  مم ا    صلون عىل ِشءحي   ال الس 
يعة با  ا شأنهذوما كان ه،  قد بينهمحلسب ب ا ة وبركة بأهله،  ْحالل رحلنع منه، فاملفقد جاءت الرش 

 عىل أصحابه.   ءالرام شؤم وبحلوا
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بكي  أ .4 الش  الت سويق  ا قق  حي  ال   ن   للمالالت نمية  ة  البطالة جقتصادي  س  يكر  وإن ام  مول  خلوا  تمع، 
 . ري عتامد عىل الغالوا

بكي   أ .5   ،أو صحية  ،صحية تتمثل يف تناول مواد ي زعم أهنا منتجات غذائيةخماطر  فيه  ن  الت سويق الش 
 ، وقد تكون مرضة.بعيداا عن اإلرشاف الطبي  أو طبيعية 

 

 
 

 
  

اشرتى أْحد ثالجة عن طريق )اإلنرتنت(؛ حيث عرضت الرشكة البائعة منتجها ومواصفاته عرب 
موقعها اإللكرتوين، وقد أبدى أْحد موافقته عىل الرشاء بالضغط عىل أيقونة )موافق(؛ حيث 

 ستقوم الرشكة بشحن املنتج إليه الحقاا. 

 ................................................................... ما حكم هذه العملية؟

 

 

ص يف دفرتك:  -  مفهوم التسوق الشبكي، وحكمه، وأركانه.ُتلخِّ

حيح والراجح يف التسويق الشبكي. :توجز الرأي يف -  القول الص 
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ا عىل حسب جدول   :املوظفنيمجعية  هي اتفاق يتفق فيه طائفة من الناس، عىل أن يقرض بعضهم بعضا
ا إىل أن يستكملوا الدورة التي   مرتب بينهم، فيأخذ األموال يف الشهر األول فالن، ثم فالنة، وهلم جر 

   . أو ما إىل ذلكنيسنة أو سنت ملدة  يها، يتفقون عل 

املجتمعني ه الذي جرى بني هؤالء  به  ذا  بأس  ، وقد    ، ال  ل  احل  املعامالت  فيه، واألصل يف  وال حرج 
وهي: قول الرجل: أقرضني وأقرضك، هل هذا من القرض الذي   ،همن هذ  ةتكلم الفقهاء عن مسألة قريب

ا؟   ا، ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس    ؛ذهب طائفة من أهل العلم إىل أنه ال جيوزفجر  نفعا ألنه قرض جر نفعا
إنام هناك أمور تساحمت فيها الرشيعة، وضابط املنفعة املحرمة يف القرض: هي وكل  نفعر يف كل قرض حيرم،  

ليست   املنفعة  كانت  إذا  أما  للمقرض،  املتمحضة  املنفعة 
منفعة   وهناك  للمقرض  منفعة  فهناك  للمقرض  متمحضة 

مث فإن  العقد  للمقرتض،  وهذا  الرشيعة،  حترمه  ال  هذا  ل 
فتجوز للطرفني،  النفع  فيه  يكون  ملا  هذه    نموذج  مثل 

  . اجلمعيات، وال حرج فيها 

ينبغي مراعاة مسألة الزكاة يف مجعيات 
املوظفني بمعرفة أن  من حال عىل ماله احلول 

 .فينبغي أن يزكيه
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 ما حكم القرض فيام ييل مع التعليل؟ 

اتفق عرشة طالب عىل إنشاء ما يعرف بجمعية دورية بينهم؛ بحيث يدفع كل واحد منهم مائتي 
 ريال لشخص واحد كل شهر.

................................................................................................
................................................................................................ 

 

 

ص يف دفرتك:   تعريف اجلمعيات، وحكمها.ُتلخِّ
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والتي   العقِل،  البرشي، واالبتكار  الفكر اإلنساين، واإلبداع  هي جمموعة من احلقوق وضعت حلامية 
ا، ال جيوز للغري التعدي عليه.  ا حمرتما  توجب لصاحبها حقا

ْحاية   وبرامج  وتشمل  التجارية،  والعالمات  املؤلف،  وحق  االخرتاع،  وبراءات  األفكار، 
الصناعية، وكل   والرسومات  السينامئية واإلذاعية، واملخططات اجلغرافية،  والتسجيالت  الكمبيوتر، 

 جمهود فكري مستقل. 

ية الفكرية، وقد أصدر جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف  تعد العالمات التجارية أحد أنواع حقوق امللك
( سنة  بالكويت  اخلامس  مؤتره  التأليف 1988هـ/  1405دورة  كحق  املعنوية،  احلقوق  بشأن  قراره  م( 

و" ونحوه، ومما جاء يف نص القرار بخصوص العالمات التجارية ما يأِت:  التجارية،  والعالمات  التجاري،  والعنوان  التجاري،  هي  االسم  االبتكار  أو  واالخرتاع  التأليف 
حقوق خاصة ألصحاهبا، أصبح هلا يف العرف املعارص قيمة مادية معتربة لتمول الناس هلا، وهذه احلقوق 

 . "يعتد هبا رشعاا فال جيوز االعتداء عليها 
اإلسالم.   يف  عليها  االعتداء  جيوز  ال  ألصحاهبا،  رشعاا  مصونة  احلقوق  هذه  فإن  ذلك  عىل  وبناء 

بالباطل، وقد    عتداء عليها يف نظر اإلسالم رسقة وغش وتعدٍّ واال الناس وحقوقهم، وأكل هلا  عىل أموال 
حفظ  يف  واملسؤولية  األمانة  واستشعار  تعاىل،  باهلل  اإليامن  من  ينبع  رشعياا  واجباا  ْحايتها  اإلسالم  اعترب 

الناس، وعدم االعتداء عىل أمواهلم، لقول رسول اهلل   ، :  ملسو هيلع هللا ىلصحقوق  َحَرام  م   َعَلي ك  م   َواَلك  َوأم  م   د َماَءك  »َفإ ن  
ت   َبل غ  َهل   ، أال  م  َرب ك  َن  َتل َقو  م   َيو  إ ىَل  َهَذا،  م   ك  َبَلد  َهَذا، يف   م   ك  ر  َشه  َهَذا، يف   م   ك  م  َيو  َمة   ر  ،  «؟َكح  َنَعم  قالوا:   .
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د  الَغاقال:   اه  ي َبلِّغ  الش  ، َفل  َهد  ب   »الل هم  اش  اراا، َيرض   ف  ي ك  د  وا َبع  ع  ج  ، َفال َتر  عر ن  َسام  َعى م  َبل غر أو  ب  م  ئ َب، َفر 
» َقاَب َبع ضر م  ر  ك  ض  اَر« :ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله:  ،(1) َبع  َ َر َوالَ رض   .  (2) »الَ رَضَ

 
 

 
 
 

  

 

 (. 1679واللفظ له، ومسلم برقم )  ، (1741( أخرجه البخاري برقم ) 1)

 (. 70) برقم والبيهقي  ، ( وصححه، ووافقه الذهبي58) برقم ( أخرجه احلاكم 2)

 

 الفكرية؟يف تصورك: ملاذا أصبحنا نحتاج يف عاملنا املعارص إىل ما يسمى بحقوق امللكية 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

ص يف دفرتك ما ييل:  ُتلخِّ

 مفهوم امللكية الفكرية.−

 التأليف وامللكية الفكرية.حكم حق −
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التطور الرسيع الذي حصل لتقنية احلاسب اآلل واإل ، وأجهزة االتصاالت وغريها خالل  نرتنتإن 
تطورت أساليب العقد األخري أدى إىل حتوالت كبرية ورسيعة يف عدة جماالت ومنها جمال التجارة، حيث  

اإل اإل  -  لكرتونيةالتجارة  ا عرب  متسارع ومذهل   -  نرتنتخصوصا أن؛  بشكل  إىل  أدى  الذي  نعرج   األمر 
 عليها يف هذا املقرر ونشري إليها. 

ب والرشاء  :  لكرتونيةاإل  التجارةيقصد  املالية  والبيع  واخلدمات  السلع  اإلبو تبادل    نرتنتاسطة 
اآلل   أجهزةباستخدام   االتصاالت،  احلاسب  احلديثة    وأجهزة  البائع  كوس والتطبيقات  بني  للتواصل  يلة 
 . واملشرتي

اإل ا،    لكرتونيةالتجارة  ونظاما ا  مباحة رشعا فيها  بجملتها  األصل  التي  العادية،  التجارة  وتأخذ حكم 
واحل   فيهل،  حرج  بال  احلديثة  ا  االتصال  وسائل  البيع   نرتنتاإل  كشبكةاستعامل  عقود  إجراء  يف  وغريها 

َبي َع﴾   كام قال سبحانه:   ، والرشاء ال  ا ملصلحـة أطراف العقد، ن فيها  ألو.  [275]البقرة:    ﴿َوَأَحل  اهلل    حتقيقا
ا حمرمة، كالربا.   وأما ما يتخللها من عقود حمرمة، فتأخذ حكم التجـارة العادية التي تتضـمن بنودا

رشوط وأركان    توفرفيها  جيب    يت الالتجارة العادية    عموماا هي ضوابط  لكرتونيةضوابط التجارة اإل 
بحيث ال    ، أو وصف السلعةنيوتعي  ،والرتايض بني الطرفني   ، مع التثب ت من صحة اإلجياب والقبولالبيع

العيب؛ بحيث يمكن  أو إىل حصول غرر، مع حق املشرتي يف خيار الرؤية أو    ، حتصل جهالة  هبا تؤدي إىل النزاع 
 تكون سبباا إىل حمرم وفساد للمجتمع.   مواد حمرمة أو  مواد    عىل   لكرتونية التجارة اإل   وعدم اشتامل ،  له رد  السلعة 
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ا من عقـود التجـارة  أنه جيب عىل البائع ضامن املبيـع قبل   .1 تسليمه إىل املشرتي، وأن كثريا
حترص عىل تأكيد حق العميل يف الضامن، وأن يتمتع بضامن اتفاقي إىل جانب الضامن   لكرتونيةاإل

 الرشعي والنظامي. 
 املسجلة تقوم مقام الكتـابة اخلطية إذا استوفت رشوطهــا النظامية.  لكرتونيةأن الكتابة اإل  .2
رتوين له طرق عـدة، ويمكن استحداث طرق أخرى، وأنه رشعـاا ونظامـاا حيمل  أن التوقيع اإللك  .3

 قوة التوقيـع اخلطي، بل ربام كان أقوى، لكونه يعتمد عىل أشيـاء خصوصيـة ال تقبل التزوير. 
بحسب أنظمة املرافعات يف الدول  - م ، فإهنلكرتونيةأنه يف حالة وجود نزاع ناشئ عن التجـارة اإل .4

يف بلد البائع، وعىل املشرتي قبل اتفاقية الرشاء التعرف والتأكد من نظام    ضعون للنظامخي -املتقدمة
،  نرتنتحتى يكون عىل بينة ووضوح يف البيع والرشاء عرب اإل ؛ يف بلد البائع لكرتونيةالتجارة اإل

 . لكرتونيةاإليكون املشرتي فريسة سهلة للصوص التجارة  وأن ال 

 
 

 

د جمموعة من الرشوط من خالل ما يتاح لك  من مصادر للبحث؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ
 واملتطلبات التي جيب توافرها عند ممارسة التجارة اإللكرتونية.

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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َص يف دفرتك:   تعريف التجارة اإللكرتونية، وحكمها. ُتلخِّ

 تكتب باختصار فيام ييل:

 ضوابط التجارة اإللكرتونية املشرتكة مع التجارة الواقعية. −

 ضوابط إضافية يف التجارة اإللكرتونية.−
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 ( أمام العبارة اخلطأ فيام ييل: ×( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ))  عالمةضع : 1س

 ( )       عقد تربع.  هو التأمني التعاوينعقد   (1
 ( ) . ملا فيه من املخاطرة يف معاوضات مالية ،عقد التأمني التجاري رضب من املقامرة (2
 ( )     أي نوع من الربا. يشتمل عىل  ال   عقد التأمني التجاري (3
 ( )   . بالتأمني التعاوين باستبداله التأمني التجاري عن   االستغناء  يمكن (4
 ( )     . التأمني الطبي املبارش جائز؛ فهو من قبيل )اإلجارة( (5
 ( )  . بوساطة رشكة تأمني إسالمية )تكافلية( فهو جائز إذا كان  التأمني الصحي (6
بكي  القائم عىل تسويق امل من املحرم (7  شكل هرمي    يف اتج نتالت سويق الش 

 ( )         . تالعموال   خذأل
 ( )      . بجمعيات املوظفني سألة الزكاة ال عالقة مل  (8
 ( )    . تعد العالمات التجارية أحد أنواع حقوق امللكية الفكريةال  (9

 ( )    . ألصحاهباالتأليف واالخرتاع أو االبتكار هي حقوق خاصة   (10
 ( )   عموماا هي ضوابط التجارة العادية.  لكرتونيةضوابط التجارة اإل (11
   حتى لوتقوم مقام الكتـابة اخلطية  ال املسجلة لكرتونيةالكتابة اإل  (12

 ( )        استوفت رشوطهــا النظامية. 
 علل ملا ييل:: 2س

 . عقد التأمني التجاري من الرهان املحرم (1
 . جتارية نة املؤم  إن كانت الرشكة   حمرمالتأمني الصحي  (2
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 .منتج   ال مـن وجـودخلرمـي اهل ريم الت سويق ا حتفقهاء العرص عىل  بني  خالف ال (3
بكي  ال  (4 ة للمالقق الت نمية احي الت سويق الش   .تمعجقتصادي 

 
 

  

القبض يف معامالت مستعيناا بام يتاح لك من مصادر للتعلم؛ اكتب مقاالا موجزاا عن 
 .التجارة اإللكرتونية. ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 املراجع الرئيسية:  

 هـ(.593أحمد بن الحسين أبو شجاع األصفهاني )ت:    –متن أبي شجاع املسمى الغاية والتقريب   .1
 وهبة مصطفى الزحيلي.   -الفقه الشافعي امليسر   .2
 .مجموعة من العلماء  -مجلدات(    9القضايا املعاصرة )املوسوعة امليسرة في فقه   .3

 
 املراجع الثانوية:    

 هـ(.926زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري )ت:    –فتح الوهاب بشرح منهج الطالب   .1
 .محمد مصطفى الزحيلي   –املعتمد في الفقه الشافعي   .2

 
 املراجع اإللكترونية:  

 / http://feqhweb.comالرابط:    -موقع: الشبكة الفقهية   .1
 https://dorar.net/feqhiaرابط:    -املوسوعة الفقهية    -موقع الدرر السنية   .2
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املنذر،  اإلمجاع . 1 بن  إبراهيم  بن  أْحد،  حممد  املنعم  عبد  فؤاد  وحتقيق:  املسلم،  دراسة    ، هـ1425  /1ط،  دار 

 . م2004

 هـ( دار املعرفة، بريوت.505إحياء علوم الدين، الغزال، حممد بن حممد الغزال الطويس )ت:  . 2
األرنؤوط،  األذكار . 3 القادر  عبد  حتقيق:  النووي  بن رشف  حييى  الدين  حميي  زكريا  الفكر  ،أبو   ،بريوت  ،دار 

 .م 1994  -هـ  1414، لبنان

روض   . 4 يف رشح  املطالب  األنصاري،  الطالبأسنى  زكريا  اإلسالم  تامر  :حتقيق،  شيخ  حممد  حممد  دار  ،  د. 
 م. 2000  ،ـه1/1422ط ،الكتب العلمية بريوت

مكتبة  ،  املحقق: طه عبد الرؤوف سعد  ،ابن قيم اجلوزية  ،حممد بن أيب بكر،  إعالم املوقعني عن رب العاملني  . 5
 . م1968هـ/1388الطبعة  الكليات األزهرية، مرص، القاهرة

شجاع . 6 أيب  ألفاظ  حل  يف  الشافعي ،  اإلقناع  الرشبيني  اخلطيب  أْحد  بن  البحوث  ت  ،حممد  مكتب   :
 . بريوت ،دار الفكر  -والدراسات 

القطان  ، عِل بن حممد بن عبد امللك،  اإلقناع يف مسائل اإلمجاع . 7 الفاروق ،  : حسن فوزي الصعيديت  ،ابن 
 . م2004  -هـ  1424، 1ط ، احلديثة

ا  . 8 الشافعي( بحر  املذهب  فروع  )يف  طارق   ملذهب  املحقق:  الروياين،  إسامعيل  بن  الواحد  عبد  املحاسن  أبو 
 . م 2009  /1ط، دار الكتب العلمية  ،فتحي السيد

املنهاج  . 9 رشح  يف  املحتاج  الشافعي،  بداية  األسدي  بكر  أيب  بن  الشيخي    يعن  ،حممد  بكر  أيب  بن  أنور  به: 
 . م2011 -هـ   1/1432ط، دار املنهاج للنرش والتوزيع، جدة اململكة العربية السعودية، الداغستاين
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 م. 1982، دار الكتاب العريب بريوت، عالء الدين الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع .10

  مرص   املطبعة السلفية،  : حممد حامد الفقي، تالينأْحد بن عِل بن حجر العسق،  بلوغ املرام من أدلة األحكام  .11
 . هـ1347

 ، دار املنهاج،  : قاسم حممد النوريت  ،حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين،  البيان يف مذهب اإلمام الشافعي .12
 . م2000  -هـ  1421،  1ط جدة

التنبيه .13 ألفاظ  النووي،  حترير  رشف  بن  حييى  الدين  حميي  زكريا  الدقر  ،أبو  الغني  عبد  القلم ،  املحقق:  دار 
 هـ. 1408/ 1ط ، دمشق

املكتبة التجارية الكربى  ،  جلنة من العلامء، ت:  أْحد بن حممد بن حجر اهليتمي،  حتفة املحتاج يف رشح املنهاج  .14
 . م1983  -هـ   1357، بمرص لصاحبها مصطفى حممد

املبتدي   .15 »تدريب  بـ  املسمى  الشافعي  الفقه  يف  املنتهي«التدريب  أب  ،وهتذيب  الدين  بن    ورساج  حفص عمر 
الشافعي البلقيني  املرصي  ، رسالن  كامل  بن  نشأت  يعقوب  أبو  عليه:  وعلق  الرياض  حققه  القبلتني،   ، دار 
 . م 2012  -هـ   1/1433ط ، اململكة العربية السعودية

لبنان،    بريوت،  العلمية  الكتب  النارش، دار   بإرشاف  العلامء  من   مجاعة:  ت  اجلرجاين،  حممد   بن   عِل  التعريفات .16
 م. 1983-  هـ1403، 1ط

،  املحقق: السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،عِل بن حممد بن حممد بن حبيب املاوردي، تفسري املاوردي .17
 .بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية

حممد  مهامت  عىل  التوقيف .18 القاهرة،    اخلالق  عبد  38  الكتب  عامل  املناوي،  الرؤوف  عبد  التعاريف،  ثروت 
 م. 1990-هـ 1410 ،1ط

 . م2002هـ  1423 ،تيسري بعض أحكام البيوع واملعامالت املالية املعارصة، حامد بن عبد اهلل العِل .19
 هـ. 1422، 1ط  ،ت: حممد النارص، دار طوق النجاة ،صحيح البخاري، حممد بن إسامعيل البخاري .20
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الدين أْحد  ،  حاشية عمرية .21 ل ِس  شهاب  البحوث والدراسات،  امللقب بعمريةالرب   الفكر،  حتقيق مكتب    ، دار 
 . م1998  -هـ 1419 بريوت ،لبنان

املزين .22 خمترص  وهو رشح  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  املاوردي،  احلاوي  حممد  بن  عِل  ت  ،عِل   :
 . م1999-هـ   1419، 1ط، اندار الكتب العلمية بريوت لبن، عادل عبد املوجودو ،معوض

 هـ. 1405  / 4ط   بريوت   ، دار الكتاب العريب   ، أبو نعيم أْحد بن عبد اهلل األصبهاين ،  حلية األولياء وطبقات األصفياء  . 23

املفتني  .24 وعمدة  الطالبني  النووي،  روضة  رشف  بن  حييى  الدين  الشاويش  ،حميي  زهري  املكتب  ،  حتقيق: 
 . م1991هـ / 1412  /3ط، دمشق عامن اإلسالمي، بريوت

 . م1987 -هـ  1/1407ط، دار الفكر ، أْحد بن حممد بن عِل بن حجر اهليتمي، الزواجر عن اقرتاف الكبائر .25

 .بريوت ،دار املعرفة ،العالمة حممد الزهري الغمراوي، الرساج الوهاج عىل متن املنهاج .26

الب .27 عبد  فؤاد  حممد  القزويني، ت:  ماجه  بن  يزيد  بن  حممد  ماجه،  ابن  العربية،  سنن  الكتب  إحياء  دار  اقي، 
 فيصل عيسى البايب احللبي. 

 سنن أيب داود، سليامن بن األشعث، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. .28
وآخر .29 شاكر  أْحد  ت:  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  مرص،  يسنن  احللبي،  البايب  مصطفى  مكتبة  ن، 

   م.1975  -هـ  1395، 2ط
  ، دار املعرفة ،  حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم يامين املدين  ،أبو احلسن عِل بن عمر الدارقطني،  سنن الدارقطني .30

 م. 1966  – 1386بريوت، 

هـ    1424،  3طن،  دار الكتب العلمية بريوت لبنا،  : حممد عطا ، تأْحد بن احلسني البيهقي،  السنن الكربى .31
 . م2003 -

، 2سنن النسائي، أْحد بن شعيب النسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية حلب، ط .32
 . م1986 – 1406
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