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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

 ىدف الدراسة:

ىذا البحث مكضكعًا يتعمق بتفصيبلت العقد، التي حرص اإلسبلـ عمى بيانيا؛ ليككف  تناكؿ 
المسمـ عمى عمـ بيا، ككنيا متعمقة بحقكؽ اآلدمييف القائمة عمى المشاحة، كمنعًا لحدكث أؼ 

قكد المالية، ك يتحدث عف التراخي في العمنازعات قد تفضي إلى تفكؾ المجتمع، كانيياره، في
 كتطبيقاتو المعاصرة.

  منيج الدراسة:

 االستقرائي الكصفي. المنيج ةالباحث تاعتمد

  نتائج الدراسة:
، األصل أال يتراخى القبكؿ عف اإليجاب كثيرًا في الصيغة المفظية لمعقكد عند تكفر شركطيا. ٔ

 .الغائبيف ال يدؿ عمى اإلعراض بخبلؼ الحاضريفالتراخي في الصيغة غير المفظية بيف كأف 
ال يؤثر التراخي عمى العقكد التي ال يشترط فييا قبض المعقكد عميو حيف العقد، كيشترط . ٕ

 .قبض المعقكد عميو حيف العقدالفكر في العقكد التي يشترط فييا 
مقصد، ذلؾ ال الخيارات شرعت تيسيرًا عمى الناس، كعمى ىذا تقييدىا بمدة زمنية يحقق. ٖ

 .كيساعد في استقرار المعامبلت بيف الناس
 

  أىم توصيات الدراسة:

، فمكضكع التراخي أكصي الباحثيف بالكتابة في مكضكع التراخي في العقكد غير المالية .ٔ
 .في العقكد كاسع، يحتاج المزيد مف البياف كالتفصيل

 خي في العقكد المالية.الميتميف بنشر الكعي الفقيي فيما يخص التراالمختصيف أكصي  .ٕ
أكصي بأف تضمف البنكؾ كالمؤسسات ذات الصمة الئحة كاضحة مف اإلجراءات التي  .ٖ

 تترتب عمى التراخي في العقكد المعاصرة.
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Abstract 
Study Aim: 

This study tackled a subject that is related to the contract details, which is 

highly required in Islam to ensure that Muslims are aware of it. This is due to its 

relation to human rights, which are based on demand. This is essential to prevent the 

occurrence of any disputes that may lead to the disintegration of society. This study 

discusses laxity in financial contracts and its contemporary applications. 
 
Study Approach: 

The researcher adopted the descriptive inductive method. 

 
Study Results: 
1. The acceptance in the case of verbal forms should not be separated from 

affirmation by a long period in normal situations, given that their conditions were 

fulfilled. and laxity in the nonverbal form between the absent persons does not 

indicate disagreement, which is not the case in the case of attending contracting 

persons. 
2. The  laxity does not affect contracts that do not require receiving the item stated in 

the contract at the time of contracting. 
3. Several choices in this regard were made permissible in Sharia to facilitate people’s 

dealings. Making them time-bound is consistent with this goal, and helps stabilize 

transactions between people. 

 
Study Recommendations: 
1. I recommend that researchers write about the subject of laxity in non-financial 

contracts, The subject of laxity in contracts is broad, Need more statement and detail. 

2. I recommend specialists interested in spreading the jurisprudential awareness 

regarding the laxity of financial contracts. 

3. I recommend that banks and relevant institutions ensure a clear list of actions 

resulting from laxity in contemporary contracts 
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 ثِسْنِ اللّوِ الشَّحْوـَيِ الشَّحِْن
 

 {ٌدِـــــٌاْ ثِبلْعُقُــــــــــــــــــاْ أًَْفٌُــــــــــــيَب الَّزِّيَ آهَنُــــــــــــُّ}َّبأَّ  
 

 
 

 [8: المائدة]
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 ىداءاإل
 

هللا عز كجل، كرحل عف دنيانا قبل أشير، كالذؼ كاف  لمقاءإلى ركح أخي أحمد الذؼ سبقنا 
لكف  خرج إلى النكر،ي؛ ليراه بحثاف يحثني عمى إكماؿ المدرسة لمصبر، عنكانًا لمخير، كالذؼ ك

، كأف هللا عز كجل اختاره إلى جكاره، أسألو تعالى أف ينفعو بأجره، كيجعمو في ميزاف حسناتو
 .يجمعنا بو في مستقر رحمتو

 
إلى كالدؼ الصابريف المحتسبيف حفظيما هللا، كرعاىما، كأمد في عمرىما، كأمدىما بالصحة 

يانا أليميماكالعافية، ك   .بقضائو كقدره الرضا كا 
 

 هللا ذخرًا لئلسبلـ كالمسمميف.جعميما ك حفظيما هللا، الديف إلى أخكؼ محمكد كصبلح 
 

 .، ككفقيف إلى ما يحبو كيرضاهإلى أخكاتي رفيقات دربي في ىذه الحياة، أكرميف هللا
 

 إلى مف ضحى ألجل فمسطيف الشيداء، األسرػ، كالجرحى.
 

 إلى أكلي العمـ؛ األساتذة كالطمبة.
 

    لك بكممة، أك بدعكة في ظير الغيب.ك  إلى مف ساندني

 

 إلييـ جميعًا أىدؼ ىذا البحث
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 وتقدير شكر
 

الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى خاتـ النبييف، كعمى صحابتو، كآلو، كمف 
 تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف، أما بعد:

}سَةِّ أًَْصِعْنِِ أَىْ أَشْنُشَ ًِعْوَتَلَ الَّتِِ أًَْعَوْتَ عَلََِّ ًَعَلََ ًَالِذََُّ ًَأَىْ أَعْوَلَ صَبلِحًب  :لقكلو تعالى امتثاالً 

(ٔ)تَشْضَبهُ ًَأَدْخِلْنِِ ثِشَحْوَتِلَ فِِ عِجَبدِكَ الصَّبلِحِني{
من ال يشكر الناس ال يشكر :) كانطبلقًا مف قكلو ملسو هيلع هللا ىلص، 

 .(ٕ) (هللا

لذلؾ فإنو ال يسعني في ىذا المقاـ إال أف أحاكؿ رد المعركؼ عمى قدر استطاعتي، كما 
في استطاعتي إال أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لكل مف ساىـ في إخراج ىذا البحث إلى النكر، 

اإلشراؼ عمى ىذه  وقبكلب كالذؼ تفضل -حفظو هللا – تيسير كامل إبراىيمالدكتكر بمبتدئة 
أف ينفع بو تعالى إخراج البحث عمى ىذا الكجو، أساؿ هللا كالذؼ كاف لو دكر كبير في ، الرسالة

 كبعممو اإلسبلـ كالمسمميف.
تفضبل بمناقشة الرسالة  كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لعضكؼ لجنة المناقشة الكريميف، المذاف

ثرائيا  .-حفظيما هللا – ، كالدكتكر دمحم صبحي أبك صقرخميل دمحم قنفالدكتكر  ؛كا 
ممثمة برئيسيا  -قبمة العمـ األكلى في غزة – لمجامعة اإلسبلميةقدـ بالشكر كالتقدير كما أت

 األستاذ الدكتكر ناصر فرحات.
مة بعميدىا الدكتكر سمماف الداية، كأعضاء ممث لكمية الشريعة كالقانكف كالشكر أقدمو أيضًا 

 ر.ىيئة التدريس جميعًا جزاىـ هللا تعالى كل خي
لتي تأخذ عمى عاتقيا تيسير كما ال يفكتني أف أتقدـ بالشكر لعمادة الدراسات العميا ا

 ممثمة بعميدىا األستاذ الدكتكر مازف ىنية.   طمبتودركب العمـ ل
 

 
 
 
 

                                                 

 .[ٜٔ :النمل] (ٔ)
، الشكر لمف أحسف إليؾباب /ةمالصك  البركفي الحاشية حكـ األلباني، كتاب  الترمذؼسنف : الترمذؼ] (ٕ)
 [، قاؿ األلباني: صحيح.ٜٗ٘ٔ: رقـ الحديث ٜٖٖ/ٗ
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 المقدمة
كنستعيف بو كنستيديو، كنعكذ بو مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، إف الحمد هلل نحمده 

مف ييده هللا فبل مضل لو، كمف يضمل فمف تجد لو كليًا مرشدًا، كالصبلة كالسبلـ عمى مف بعث 
لمخير ىاديًا، كلؤلخبلؽ متممًا، كعمى مف سار عمى دربو مف صحابتو، كمف تبعيـ إلى يـك 

 الديف، أما بعد:
إلى العقكد،  يكف بحاجةإف العقكد لـ تظير إال بعد الحاجة إلييا، فاإلنساف في القديـ لـ 

لما كثر عدد األفراد، كتزايدت ك  ،ال يمنعو منيا أحد –لقمتيا  –مو ككف جميع احتياجاتو متكفرة أما
التي و مف االحتياجات تااحتياجات الفرد، شعر اإلنساف أنو بحاجة إلى َمف يستطيع تمبية رغب

فاندمج الفرد في إطار ألسباب مختمفة؛ بمفرده؛  كتنكعت، كلـ يكف بكسعو إشباعيا كميا كثرت
األخذ كالعطاء كتبادؿ  عند ذلؾ صار اإلنساف يفكر في، فيك اجتماعي بطبعو، الجماعة
كاف مف الضركرؼ التزاـ كل مف الطرفيف بتقديـ الفائض لديو كأخذ ما يمزمو، ىذا ك ، الحاجات

 اـ ىك التعاقد بيف الطرفيف لتنفيذ اإلرادة في التبادؿ.االلتز 
كمع مركر الكقت حدثت لمناس كقائع لـ تكف مكجكدة عند أسبلفيـ، كتطكرت الحياة 

تطكرت العقكد بيف الناس لتأخذ أشكااًل مختمفة، إلى أف تطكرًا سريعًا عمى مختمف الصعد، كقد 
أحد  لمالفا، أسباب الممكية األربعة ثانيككف العقد أكلى العقكد اىتمامًا كبيرًا؛ ك جاء اإلسبلـ، 

المقاصد الضركرية الخمسة، كالمسمـ يعرؼ أنو محاسب عمى كل صغيرة ككبيرة في ىذا الجانب، 
فيك يتعمق بحقكؽ اآلخريف، لذا كاف مف الكاجب عميو أف يتحرػ األحكاـ الشرعية، فيقف عمييا، 

ال تزكؿ قدما عبد يكـ القيامة حتى يسأؿ عف عمره فيما أفناه، كعف " قاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  فقد
 .(ٔ)"، كعف مالو مف أيف اكتسبو كفيـ أنفقو، كعف جسمو فيـ أببلهبو عممو فيـ فعل

حكاـ تمؾ العقكد بأقساميا العامة الشاممة لجميع مناحي الحياة، كبيف اإلسبلـ لمناس أ 
، كمنيا ما تعمق بتفصيبلتو، كأحكاـ الصيغة، -منيي عنياكالعقكد ال-منيا ما تعمق بنكع العقد 

 كالتسميـ، كالخيارات.
مخمة  العمماء بعضبعض األمكر التي يعتبرىا العقد سالفة الذكر تفصيبلت كقد يعترؼ 

كقد نشأ التراخي مع تزايد حاجات الناس، كميميـ إلى اتخاذ تدابير بمقصد العقد، منيا التراخي، 
أكثر تأثيرًا عمى سمطاف اإلرادة العقدية، فبعد أف كانت الفكرية في العقكد ىي سيدة المكقف، 

كيأتي ىذا البحث ليسمط أصبح اإلنساف بحاجة إلى مزيد مف التركؼ كالتأمل في إبراـ العقكد، 
 ، كىك بعنكاف:كآثاره عمى تفصيبلت العقد الضكء عمى ىذا المكضكع،

                                                 

 باب في القيامة/كالكرعصفة القيامة كالرقائق كفي الحاشية حكـ األلباني، كتاب  سنف الترمذؼ: الترمذؼ](ٔ) 
 [، قاؿ األلباني: صحيح.ٕٚٔٗ: رقـ الحديث ٕٔٙ/ٗج
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 التراخي في العقـود المالية وتطبيقاتو المعاصرة
 أىمية البحث:

 تكمف أىمية البحث في: 
، تبيف لمعاقد ما لو كما عميو التراخيضماف حفع حقكؽ المتعاقديف، فمعرفة أحكاـ  .ٔ

 .فيككف ذلؾ مدعاة لو عمى االلتزاـ
الناس، كنبذ التباغض كالكراىية التي قد تنتج عف جيل الحد مف حدكث المنازعات بيف  .ٕ

 .المتعمقة بالتراخي الشرعية الناس باألحكاـ
التي البد منيا كي تعمق المكضكع بالماؿ الذؼ ىك أحد المقاصد الضركرية الخمسة  .ٖ

  تستقيـ حياة الفرد كالمجتمع.
 

 مشكمة البحث:
عبارة عف دراسة فقيية مقارنة في باب المعامبلت المالية، المكصكؼ بتجدد  بحثال

كقائعو، كعدـ تناىي قضاياه، فنحف كل يكـ أماـ معاممة جديدة يريد المسمـ أف يككف عمى عمـ 
مف كاحدة ألخرػ، لكف ىناؾ بعض األمكر  بحكميا الشرعي، كالمعامبلت تككف طبيعتيا مختمفة

تكمف دىا كتطبيقيا عمى المعامبلت ككل، منيا التراخي، فمشكمة البحث قد تجمعيا، يمكف تحدي
 .، كتطبيقاتيا المعاصرةبأنكاعيا المالية في الكشف عف أثر التراخي عمى العقكد

 
 :أسئمة البحث

ما ىي ضكابطو المعتبرة، كما آثاره ، ك في العقكدمكاضعو أيف حقيقة التراخي، ك ما  .ٔ
 العامة؟

 صيغة العقد؟ما أثر التراخي في  .ٕ
 كالرد؟تسميـ ال فيأثر التراخي ما  .ٖ
 ما أثر التراخي في الخيارات؟ .ٗ

 
 أىداف البحث:

 ييدؼ ىذا البحث إلى:
 ضكابطو المعتبرة، كآثاره العامة.، ك في العقكدالتعرؼ عمى حقيقة التراخي، كمكاضعو  (ٔ
 صيغة العقد. فيالتعرؼ عمى أثر التراخي  (ٕ
 تسميـ المعقكد عميو. فيالتعرؼ عمى أثر التراخي  (ٖ



  ش  

 

 الخيارات.  فيالتعرؼ عمى أثر التراخي  (ٗ
 

 الدراسات السابقة:
عف ىذا المكضكع بشكل مستقل، لكف نثرت أحكامو في أبكاب الفقياء القدامى تحدث يلـ 

كىك بعنكاف التأخير كأحكامو  أصمو رسالة دكتكراة معاصر كقد عثرت عمى كتاب، الفقو المختمفة
كقد نشرت مكتبة  لممؤلف دمحم بف عبد الكريـ العيسي -دراسة فقيية مقارنة –في الفقو اإلسبلمي 

أبكاب الفقو في كتابو عف التأخير في المؤلف ، كقد تحدث ـٖٕٓٓالرشد الطبعة األكلى منو عاـ 
ا البحث أنو يسمط الضكء عمى كما يميز ىذالمختمفة مف عبادات كمعامبلت كعقكبات كقضاء، 

مف المناسب أف يجمع شتات  فكافالمعامبلت المالية كتطبيقاتيا المعاصرة، التراخي في جزئية 
 .ىذا المكضكع في مؤلف كاحد يمكف الرجكع إليو في المعامبلت

 
 ىيكمية البحث:

 يتككف ىذا البحث مف المقدمة، كأربعة فصكؿ مكزعة كالتالي:
 

 الفصل التمييدي:
، واآلثار العامة المترتبة ضوابطو المعتبرة شرعاً و وأنواعو، ، في العقود المالية حقيقة التراخي

 عميو.
 كفيو ثبلثة مباحث:

 .في العقكد المالية المبحث األكؿ: حقيقة التراخي
 المبحث الثاني: أنكاع التراخي.

 المترتبة عميو.كاآلثار العامة  المبحث الثالث: ضكابط التراخي المعتبرة شرعاً 
 

 الفصل األول:
 المالية المعاصرة. تراخي في صيغ العقودال

 كفيو مبحثاف:
 المبحث األكؿ: التراخي بيف اإليجاب كالقبكؿ.

 المبحث الثاني: التراخي في الطمب. 
 

 



  ص  

 

 الفصل الثاني:
 .التسميم والردالتراخي في 

 كفيو مبحثاف:
 المبحث األكؿ: التراخي في التسميـ.

 الثاني: التراخي في الرد.المبحث 
 

 الفصل الثالث:
 خيارات العقود المالية المعاصرة.التراخي في 

 كفيو مبحثاف:
 التركؼ. خياراتالتراخي في المبحث األكؿ: 

 خيارات النقيصة.المبحث الثاني: التراخي في 
 الخاتمة وفييا أىم النتائج والتوصيات.

 
 منيج البحث:
انفرد كل مبحث بمجمكعة مف المسائل الكصفي، حيث  االستقرائيالمنيج ت اتبع

تجميعيا بعد دراسة كنظر كتأمل في المسائل التي أكردىا الفقياء في تـ المتشابية المتقاربة، التي 
 ،-إف كجدت – فيياالكاردة ؾ المسائل مفصمة، ببياف آراء الفقياء معرض تكتبيـ، بعد ذلؾ تـ 

المستند في كثير مف األحياف إلى  -اتوتبينت لي مسكغإف – كذكر أدلتيـ، كبياف القكؿ الراجح
، كقد عبرت عف التراخي في بعض المكاضع قاعدة التيسير، فاألصل في المعامبلت اإلباحة

 .بمصطمح التأخير إف لـ يكف ىناؾ فارؽ، فالتأخير تراخ إف لـ يفت الكقت
  



 
 

 الفصل التمييدي
 العقود المالية،حقيقة التراخي في 

 وأنواعو، وضوابطو المعتبرة شرعًا، 
 .واآلثار العامة المترتبة عميو
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 المبحث األول
 حقيقة التراخي في العقود المالية

إلقاء نظرة عامة حكؿ تاريخ العقد، ككيفية كصكؿ  قبل الخكض في تفاصيل البحث يمـز 
 اـ العقكد.اإلنساف إلى الصكر المتعارؼ عمييا اليـك في إبر 

عرؼ اإلنساف العقد منذ قديـ الزماف، كقد كاف السبب الثاني في الممكية بعد إحراز فقد 
نشاء االلتزامات ال يعرؼ أحد كيف نش أت، إال بالتخميف المباحات، لكف فكرة التعاقد بيف البشر كا 

 .(ٔ)مف سنة التطكر االجتماعي اً استنتاج
كأكؿ ما عرؼ اإلنساف مف العقكد ىك التبادؿ الفكرؼ، فعند الحاجة يأخذ كيعطي بقدر  

أما التعاقد عمى االلتزامات المستقبمية لـ يكف معركفًا كقد كاف لؤلدياف أعظـ مساٍك لما أخذه، 
  .(ٕ)لتزاماتاألثر في ظيكر العقكد، كاحتراـ اال

كمع تطكر الحياة االجتماعية كاالقتصادية ظيرت الحاجة إلى التركؼ كالتفكير قبل اتخاذ  
تطمع اإلنساف ، بل فقط الحاضرة عمى حاجتو القرار في إنشاء االلتزامات، ألف التبادؿ لـ يقتصر

القياـ  كألمحاجات المستقبمية، كعمى ذلؾ قد يحدث تأخير معيف في إبراـ العقد مف أحد العاقديف، 
ىذا المبحث سيتـ الحقًا تراخيًا، كفي  ستذكرما ، كىذا التأخير سماه فقياؤنا لعمة بمستمزماتو

      مف: التراخي، كالعقكد المالية، كالتراخي في العقكد المالية. عمى حقيقة كل التعرؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 (.ٖ٘ٛ/ٔج) المدخل الفقيي العاـ ،( الزرقا(ٔ
 .ٖ٘ٛص المرجع السابق،( (ٕ
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 المطمب األول
 التراخي حقيقة
 

 عمى مفيكـ التراخي كجب تعريفو لغة كاصطبلحًا، كبياف األلفاظ ذات الصمة.لمكقكؼ 
 

 أواًل: تعريف التراخي لغة:
تأتي بفتح الراء ككسرىا كضميا، ؛ أؼ (ٔ)الراء مثمثة كممة لرخك، كار َخ ك(مف مادة )

 .(ٕ)ءاياألنثى ِبال، ك مف كل َشيء الَيش ْخُك، كالرَّْخُك، كالرُّْخُك:الرِّ ك 
، كاإلبطاء كالتأخير كالتقاعس عنو ،التقاعد عف الشيء كىك، لتراخي: مصدر تراخىكا

 .(ٖ)التساىل كترؾ االستعجاؿ كالمبادرةك  ،التميل كامتداد الزمافك  فيو،
كتراخى ما بينيما:  (٘)كعف حاجتو فتر، (ٗ)تقاعسك  راَخى فبلف عني أؼ أبطأمنو تَ ك 

كتراخى ، (ٛ)اخى عف األمر، إذا قعد عنو كأبطأكتر ، (ٚ)ر: أبطأ المطكتراخى السماء، (ٙ)تباعد
 .(ٓٔ)كفي األمر تراخ أؼ فسحة، (ٜ)امتد زمانو األمر تراخياً 

 اإلبطاء في عمل الشيء كالتأخير فيو.كمما سبق يتبيف أف التراخي يدكر حكؿ معاني  
 ثانيًا: تعريف التراخي اصطالحًا:

 في كلكف تحدثكا عنو -عمميحدكد في  –تعريفًا محددًا لمتراخي  ذكر األصكليكف لـ ي
 . حركؼالمعاني في باب معنى ثـ ك ، الرخصةك  ،األمر :مكاضع كىي ثبلثة

 .(ٔٔ)لمفكر أك التراخي المطمق حيث اختمفكا في إفادة األمر الموضع األول:

                                                 

بيدؼ ((ٔ  (.ٕٚٛٔ/ٔجالقامكس المحيط ) ،الفيركزآبادػك  ؛(ٖٚٔ/ٖٛجتاج العركس مف جكاىر القامكس ) ،الزَّ
 (.ٕٚٛٔ/ٔجالقامكس المحيط ) ،الفيركزآبادػك  ؛(ٜٕ٘/٘جالمحكـ كالمحيط األعظـ ) ،المرسي (ٕ)

 (.ٚ/ٕج) الميذب ألفاظ غريب تفسيرِفي  المستعذب النظـ ،لركبيا(ٖ) 
 (.ٕٚٛٔ/ٔجالقامكس المحيط ) ،الفيركزآبادػك  ؛(ٕٓٓ/ٗجالعيف ) ،الفراىيدؼ (ٗ)
بيدؼ (٘)  (ٜٖٔ/ٖٛجتاج العركس مف جكاىر القامكس ) ،الزَّ

 (.ٖٙٗ/ٔجأساس الببلغة ) ،الزمخشرؼ (ٙ) 
 (ٖٕٗ٘/ٙجالصحاح تاج المغة كصحاح العربية ) ،الجكىرؼ  (ٚ)

 (ٔٓ٘/ٕجمعجـ مقاييس المغة ) ،ابف فارس(ٛ) 
 .(ٜ٘ص)الحدادؼ، التكقيف عمى ميمات التعاريف   (ٜ)

 .(ٕٕٗص) الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  (ٓٔ)
 (.ٕٙٔ/ٕ)ج البحر المحيط في أصكؿ الفقو، الزركشي  (ٔٔ)
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ما تراخى حكـ سببو مع بقائو عمى السببية ذكركا مف أنكاع الرخص  الموضع الثاني: 
، فإف سببية الشير باقية في حقيما ،، كفطر المسافر كالمريضكاؿ العذر المكجب لمرخصةإلى ز 

أخرػ أؼ أف بإمكانيما التراخي في الصياـ كقضائو في أياـ ؛ (ٔ)رض أجزأحتى لك صاما بنية الف
بعد رمضاف، لكف سبب الصياـ كىك شير رمضاف باؽ عمى حالو فبإمكانيما صيامو في الكقت 

ن شئت فأفطرإن شئت فصم ": أف رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿلما ركػ نفسو؛  كتأخر الخطاب ، (ٕ)"، وا 
 .(ٖ)}فَوَي مَبىَ هِننُن هَّشِّضًب أًَْ عَلََ سَفَشٍ فَعِذَّحٌ هِّيْ أََّّبمٍ أُخَشَ{ :الىعنيما في قكلو تع

: العطف في أصل الكضع ىك "ثـ"المعنى الذؼ اختصت بو قالكا في  الموضع الثالث: 
أف يككف بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو ميمة في الفعل "  ، كىك:عمى كجو التعقيب مع التراخي

كاف المعنى أنو كقع  فإذا قمت جاءني زيد ثـ عمرك أك قمت ضربت زيدا ثـ عمراً المتعمق بيما 
 .(ٗ)"بينيما ميمة

 حدكدفي  -بتعريف محدد في كتبيـ -كمصطمح-الفقياء القدامى التراخيكلـ يفرد 
كذلؾ إما ألف التعريف االصطبلحي ال يخرج عف المعنى المغكؼ، أك لكضكح المعنى  -عممي

ح الكاضح مشكل كما يقاؿ، كقد عرفو مف جاء بعدىـ بتعريف لـ يخرج عف عندىـ، فيككف تكضي
 كثيرًا، فقد عرؼ بأنو:المعنى المغكؼ السابق 

 . (٘)" الفوت أخير الفعل عن وقتو األول إلى ظنجواز ت" 
فكممة جكاز تفيد حكمًا شرعيًا، كالشائع في التعريفات أال تتحدث عف حكـ شرعي، إال إذا 

 ، كىذا يصدؽ غالبًا عمى العبادات.زمني لمحد الزماني لؤلمر المحككـ عميوكاف ىناؾ سقف 
 عمى حد سكاء. أيضاً  كتأخير الفعل عف كقتو األكؿ: يشمل التراخي كالتأخير

لى ظف الفكت: ال إلى تحققو، فيخرج التأخير.  كا 
 مانعًا، فيصبح:كالكاضح أف ىذا التعريف بحاجة لشيء مف التعديل ليصبح جامعًا 

 .الفوت أخير الفعل عن وقتو األول إلى ظنت
 
 
 

                                                 

 (ٜٚٔ/ٔجفكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت ) ،األنصارؼ (ٔ) 
/ البخارؼ: صحيح البخارؼ،] (ٕ)  .[ٖٜٗٔديث ح: رقـ الٖٖ/ٖج الصـك في السفر كاإلفطار، بابكتاب الصـك
 .[ٗٛٔالبقرة: ] (ٖ)

 (ٜٙٔ/ٕجكشف األسرار ) ،البخارؼ (ٗ) 

 .(٘٘ص) يةالفقي ، التعريفاتالبركتيك  ؛(ٙٓٗ/ٔجمكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك ) ،الفاركقي(٘) 
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 األلفاظ ذات الصمة:
 :تأخيرأواًل: ال
 .(ٔ)يقاؿ: ضرب مقدـ رأسو كمؤخره ،كمؤخر كل شيء بالتشديد: خبلؼ مقدمو ،ضد التقديـلغة: 

 .(ٕ)أك خارج الكقت، ىك فعل الشيء في آخر كقتو المحدد لو شرعاً  اصطالحًا:
كعمى ىذا فيتفق  ؛تأخير الزكاة كالديفكمثاؿ الثاني:  كالصبلة،تأخير السحكر مثاؿ األكؿ: 
، في حاؿ إيقاع العبادة خارج الكقت ، كيختمفافاخي في فعل العبادة في آخر كقتياالتأخير مع التر 

 .(ٖ)ال تراخياً  فيسمى ذلؾ تأخيراً 
 

 ثانيًا: الفور:
عمييا. فالفكر: الغمياف. يقاؿ: فارت القدر الفاء كالكاك كالراء كممة تدؿ عمى غمياف، ثـ يقاس  لغة:

كمما قيس عمى ىذا قكليـ: فعمو مف فكره، أؼ في بدء أمره، ، كفار غضبو، إذا جاش، تفكر فكراً 
 .(٘)فكر كل شيء: أكلو، ك (ٗ)قبل أف يسكف
 .(ٙ)كجكب األداء في أكؿ أكقات اإلمكاف بحيث يمحقو الذـ بالتأخير عنو اصطالحًا:

 .(ٚ)بالتراخي عبلقة تضادكعبلقة الفكر 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                 

 (.ٕٔ/ٗجلساف العرب ) ،ابف منظكر (ٔ)
 (.ٙ/ٓٔجالمكسكعة الفقيية الككيتية ) ،كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية(ٕ) 
 .ٙالمرجع السابق، ص (ٖ)
 (ٛ٘ٗ/ٗجمعجـ مقاييس المغة ) ،ابف فارس (ٗ)
 (.ٚٙ/٘ج) لساف العرب ،ابف منظكر (٘)
 .(ٕٚٔص) التعريفاتالجرجاني،  (ٙ)

 .(٘٘ص) يةالفقي ، التعريفاتالبركتيك  ؛(ٙٓٗ/ٔجمكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمـك ) ،الفاركقي(ٚ) 
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 المطمب الثاني
 العقود المالية التراخي في حقيقة

قبل الخكض في مفيـك العقكد المالية، سيتـ تعريف العقد كالماؿ كبًل منيما عمى حدة، ثـ 
 .  لعقكد الماليةتعريف ا

 
 أواًل: تعريف العقد:

 كيطمق عمى فركع كثيرة منيا:، (ٔ)كشدة كثكؽ  العيف كالقاؼ كالداؿ أصل كاحد يدؿ عمى شدٍ  لغة:
عقد ، ك جعل منو عركة كأدخل أحد طرفيو فييا كشده، عكس حموأؼ عقد الحبل: جعل فيو عقدة، 

، عقد العـز أك النية: عـز كنكػ كقصد، ك : أبرموعقد اتفاقاً ، ك الزكاج أك البيع كنحكىما: أجراه كأتمو
" كالعقد ىك: ، (ٕ)عقد العيد أك اليميف: أكده كأحكمو، ك عقد قمبو عمى شيء: لزمو كعكف عميوك 

التعريف العقكد ىذا كيشمل  ،(ٖ)"كجبو كل منيما تنفيذ ما جاء فيواتفاؽ بيف طرفيف يمتـز بم
 بأنكاعيا المختمفة.

 
  اصطالحًا:

 مف تتبع كبلـ الفقياء كجد أف العقد يطمق عندىـ عمى معنييف، كىما:
  المعنى العام:
مـز ما يِ ، كتـ تعريفو عمى أنو شرعية آثاًراعمييا رتب تالتصرفات كااللتزامات التي تيتناكؿ جميع 
فيسمى البيع ، (ٗ)فعمو عمى كجو إلزامو إياهعمى غيره  يمـزأك  ،عمى أمر يفعمو ىك الشخص نفسو

ألف كل كاحد منيما قد ألـز نفسو التماـ عميو  ؛كالنكاح كاإلجارة كسائر عقكد المعاكضات عقكداً 
ألف الحالف قد ألـز نفسو الكفاء بما حمف عميو  ؛اليميف عمى المستقبل عقداً  يكسم ،كالكفاء بو

يجاب القرب كما جرػ مجرػ ذلؾ ،مف فعل أك ترؾ كما ال تعمق لو بمعنى في  ،ككذلؾ النذكر كا 
نما ىك عمى شيء ما ،المستقبل ينتظر كقكعو مف طمق ، ففإنو ال يسمى عقداً  ،قعض قد ك كا 

 .(٘)ال يسمى عقداً طبلقو  امرأتو فإف
 

                                                 

 (ٙٛ/ٗج) المغة معجـ مقاييس ،ابف فارس (ٔ)
 (.ٕٙ٘ٔ/ٕج) معجـ المغة العربية المعاصرة ،عمر(ٕ) 
 .ٕٙ٘ٔص المرجع السابق،(ٖ) 
 (.ٕ٘ٛ/ٖج) أحكاـ القرآف ،الجصاص ((ٗ
 .ٕ٘ٛالمرجع السابق، ص ((٘
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 المعنى الخاص: 
 .(ٔ)باإليجاب كالقبكؿ العقد ربط أجزاء التصرؼ شرعاً 

 .(ٕ)ارتباط اإليجاب بالقبكؿ أك ما يقـك مقاميما بمثمو أك ىك
، كىذا ىك عمى ما ينشأ عف إرادتيف لظيكر أثره الشرعي في المحل كىذا المعنى يطمق

 مكضكع البحث.
ال يصح أف يضاؼ في آخر تعريف العقد )عمى كجو مشركع أنو  كيرػ بعض الباحثيف

يظير أثره في محمو( أك )يترتب أك يثبت أثره في المعقكد عميو(؛ ألف ىذا تعريف لمعقد الصحيح، 
المطمق، فيك بإضافة ىذا القيد تعريف غير جامع، كاألصل في الحقائق كالمعرَّؼ ىك العقد 

العقمية كالمصطمحات الشرعية أف تشمل الصحيح كالفاسد؛ لذا يقاؿ: بيع فاسد كنكاح باطل. 
بياف حقيقة العقد ال ف ،فصح إطبلؽ مسمى العقد مع عدـ حصكؿ األثر الشرعي عميو ببل تردد

 .(ٖ) يتقيد بالصحة
 

 ود:أنواع العق
مف قسـ الفقياء العقكد تقسيمات عديدة باعتبارات مختمفة، لكف ما لو عبلقة بمكضكع البحث 

 ما يمي:جية الماؿ 
، سكاء أكاف نقل العقد إذا كقع عمى عيف مف األعياف يسمى عقدا مالياً  :العقود المالية (ٔ

كنحكىا أـ بغير عكض،  ،ممكيتيا بعكض، كالبيع بجميع أنكاعو مف الصرؼ كالسمـ
 .(ٗ)كاليبة كالقرض كالكصية باألعياف كنحكىا

عمى عمل معيف دكف مقابل كالككالة العقد إذا كقع  :العقود غير المالية من الطرفين (ٕ
 .(٘)كالكفالة، أك الكف عف عمل معيف كعقد اليدنة بيف المسمميف كأىل الحرب

كعقد  ،كعقد النكاح كالخمع :خرعقود تعتبر مالية من جانب، وغير مالية من جانب آ (ٖ
 .(ٙ)الجزية كنحكىا

 

                                                 

 .(٘٘ص) يةالفقي ، التعريفاتالبركتيك  (؛ٜٙٔص) التعريفاتالجرجاني، (ٔ) 
 .(ٜٔص)العقكد المضافة إلى مثميا  ،بف طاىرا( (ٕ
 .ٜٔصالمرجع السابق، ( (ٖ

 (.ٕٕٚ/ٖٓج) المكسكعة الفقيية الككيتية ،اإلسبلميةكزارة األكقاؼ كالشئكف  (ٗ)
 .ٕٕٛص المرجع السابق،(٘) 
 .ٕٕٛص المرجع نفسو،(ٙ) 
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جميكر يعتبرىا ، فال، كاإلجارة، كاإلعارة كنحكىماكاختمفكا في العقكد التي تقع عمى المنافع (ٗ
، حيث لمحنفية أك في حكـ األمكاؿ خبلفاً ؛ ألف المنافع أمكاؿ عندىـ (ٔ)مف العقكد المالية

في السطكر  سيتـ عرضو_ كىذا االختبلؼ  (ٕ)إف المنافع ال تعتبر أمكاال عندىـ
 .القادمة_

 
 ثانيًا: تعريف المال:

 يماؿ مكالً ماؿ الرجل يمكؿ ك منو ك  ،معركؼ ما ممكتو مف جميع األشياء الماؿ:ك  ،مكؿمن  لغة:
 .(ٖ)كمؤكال إذا صار ذا ماؿ

ما عداىا؛ لذلؾ ، كاتفقكا عمى (٘)كالديكف  (ٗ)اختمفت آراء الفقياء حكؿ مالية المنافع اصطالحًا:
 اختمفكا في تعريف الماؿ عمى رأييف:
المراد بالماؿ ما يميل إليو الطبع كيمكف ادخاره لكقت كقالكا:  الرأي األول: ذىب إليو الحنفية،

 فالمالية تتحقق عندىـ بأمريف: ،(ٙ)الحاجة
 أف يككف الشيء متمكاًل تجرؼ عادة الناس عمى التنافس عميو. .ٔ
 لكقت الحاجة.يمكف حيازتو كادخاره  .ٕ

 .(ٚ)ألنو ال يمكف ادخارىا لكقت الحاجة ؛المنافع كالديكف خرجت عندىـ مف التعريفكعمى ذلؾ 
 ككانت تعريفاتيـ كالتالي: الرأي الثاني: ذىب إليو الجميور من المالكية والشافعية والحنابمة،

 .(ٛ)ذه مف كجيوالماؿ ما يقع عميو الممؾ كيستبد بو المالؾ عف غيره إذا أخعند المالكية: 
 .(ٜ)لبلنتفاع بو تمتد إليو األطماع، كيصمح عادة كشرعاً  ىك كل ماأك 

                                                 

شرح منتيى  ،البيكتىك  ؛(ٕٕٖ/ٕجمغني المحتاج ) ،الخطيب الشربينيك  ؛(ٕٖ/ٕج) المكافقات ،الشاطبي (ٔ)
 (.ٙ/ٖج) اإلرادات

 .(ٖ٘ٓص) الدر المختارالحصكفي، ك  ؛(ٔ٘/٘ج) رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف(ٕ) 
 (.ٚٙ/٘ج) لساف العرب ،ابف منظكر(ٖ) 
(، كاصطبلحًا: . الفائدة التي تحصل ٜٖ٘/ٛج) لساف العرب ،المنفعة لغة: اسـ ما انتفع بو. ابف منظكر ((ٗ

درر الحكاـ  ،حيدرباستعماؿ العيف فكما أف المنفعة تستحصل مف الدار بسكناىا تستحصل مف الدابة برككبيا. 
 (.٘ٔٔ/ٔج) في شرح مجمة األحكاـ

بيدؼ، ما لو أجل الديف لغة: ((٘ الديف لزـك حق ، اصطبلحًا: (ٜٗ/ٖ٘ج) عركس مف جكاىر القامكستاج ال ،الزَّ
 (.ٜٖٔ/ٕ)ج كضيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقوشرح التمكيح عمى الت، البخارؼ  ،في الذمة

 (.ٔٓ٘/ٗج) المختار رد المحتار عمى الدر ،ابف عابديف (ٙ)
 .(ٖ٘ٓص) الدر المختارالحصكفي، ك  ؛(ٔ٘/٘ج) رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف(ٚ) 
 (.ٕٖ/ٕج) المكافقات ،( الشاطبي(ٛ
 (.ٚٓٔ/ٕج) أحكاـ القرآف ،( ابف العربي(ٜ
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س كماال يطرحو النا، لو قيمة يباع بيا كتمـز متمفو ما: ال يقع اسـ ماؿ إال عمى ةالشافعي كعند
 .(ٔ)ما أشبومثل الفمس ك 

 .(ٕ)مطمقًا، كيباح اقتناؤه ببل حاجة ما فيو منفعة مباحةكعند الحنابمة: 
 تتحقق المالية عند الجميكر بأمريف:كعمى ذلؾ 

 أف يككف لؤلشياء قيمة مادية سكاء كانت عينًا أـ منفعة. .ٔ
 أف يباح االنتفاع بيا. .ٕ
 . (ٖ)تدخل المنافع كالديكف كبيذا 

أف مالية كل منيما معدكمة، كليست أمكااًل عمى الحقيقة، لكف الجميكر أعطكىا  كسبب اختبلفيـ:
 باب التكسع كالمجاز، كأبقاىا الحنفية عمى األصل.حكـ الماؿ مف 

مف  لعقكد التي تقع عمى المنافع، كاإلجارة، كاإلعارة كنحكىمااالجميكر  يعتبركثمرة اختبلفيـ: 
، حيث إف المنافع ال لمحنفية خبلفاً  ،؛ ألف المنافع أمكاؿ عندىـ أك في حكـ األمكاؿقكد الماليةالع

 .عندىـ تعتبر أمكاالً 
 كالراجح: قكؿ الجميكر؛ ألف المنافع مقكمة، كالديكف مستردة، كلك قضاء. 

   
  تعريف العقود المالية:

ارتباط اإليجاب بالقبكؿ أك ما يقـك  يمكف كضع التعريف الثاني لمعقد في ىذا المكضع كىك:
 .(ٗ)مقاميما بمثمو

ما يقكـ مقاميما أك "  :القيد االحترازؼ  بدليلإذ إنو يقتصر فقط عمى العقكد المالية، 
أك التعاطي  الصيغة غير المفظية لمناطقيف، كىذا يككف في العقكد المالية؛ كالمعاطاة فيك،  "بمثمو

 .غير المالية مثل عقد الزكاج ، كبذلؾ تخرج العقكدبمثمو مف المتعاقد اآلخر
بذكر ىنا في الفصل القادـ إف شاء هللا، لكف سأكتفي  ماكاإليجاب كالقبكؿ سيتـ الحديث عني

 يترتب عمييا، كالتسميـ كالرد، كالطمب كالخيارات. ، كما عداىما أنيما ركنا العقد
 
 
 

                                                 

 .(ٕٖٚص) األشباه كالنظائرالسيكطي،  ((ٔ
 .(ٕٗٓص) الركض الندؼ شرح كافي المبتدؼالبعمي،  (ٕ)
 (.ٙ/ٖج) شرح منتيى اإلرادات ،البيكتىك  ؛(ٕٕٖ/ٕجمغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني (ٖ)
 .(ٜٔص) العقكد المضافة إلى مثميابف طاىر، ا( (ٗ
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 أنواع العقود المالية:
تقسيمات عديدة باعتبارات مختمفة، لكف ما لو عبلقة بمكضكع البحث المالية قسـ الفقياء العقكد 

 ما يمي:مف جية النفاذ في الحاؿ 
 قسـ العقكد باعتبار نفاذىا في الحاؿ مف عدمو إلى ثبلثة أقساـ:ت
: كىك العقد الصحيح المستكفي ألركانو كشركطو، كالصادر أك الفكرؼ  العقد المنجز. ٔ

مف كامل األىمية، غير مضاؼ إلى المستقبل، كال معمق عمى شرط، كىذا ىك األصل في العقكد: 
كقد تتكقف صحة العقد عمى ككنو منجًزا، فإف تأخر  ،ف آثارىا تترتب عمييا فكر إنشائياأؼ أ

 .(ٔ)بطل، كذلؾ كبيع الدراىـ بالدراىـ
مدة بحيث يككف الزمف عنصًرا أساسًيا فييا، كذلؾ مثل  عقد يستغرؽ تنفيذه العقد المتراخي:. ٕ

 .(ٕ)اإلجارة، كاإلعارة، كالشركة
كىذا التراخي الذؼ ىك أصل لتمؾ العقكد، ليس ىك مقصكد البحث، كلكف قد يدخل 

 ضمف البحث إذا حدث تراخي إضافي عمى التراخي األصمي. 
العقد المضاؼ لممستقبل: كىك ما صدر بصيغة أضيف فييا اإليجاب إلى زمف مستقبل، مثل . ٖ

ي الحاؿ، كلكف أثره ال يكجد إال في آجرتؾ دارؼ لسنة ابتداء مف مطمع الشير القادـ، فينعقد ف
 .(ٖ)الكقت الذؼ أضيف إليو

 لكصية.لممستقبل، كذلؾ مثل عقد ا اً قع إال مضافيمف العقكد ال نكع كىناؾ 
 

 مفيوم التراخي في العقود المالية:
تعريف التراخي في العقكد مف التراخي، كالعقكد المالية، يمكف  مف خبلؿ تعريف كل

 :المالية بأنو
عن وقتو األول ما يترتب عمييما  وأ، أو ما يقوم مقاميما بمثمو بالقبول ارتباط اإليجابتأخير 

  .إلى ظّن الفوت
بنكعييا المفظية، كغير المفظية، كما تتطمبو الصيغة فيككف التعريف قد شمل التراخي في الصيغة 

 مترتبة عمييا، مف تسميـ كطمب كرد كخيارات في العقكد التي تحتمميا. اءاتر إج مف
 

 

 
                                                 

 .(ٜ٘/ٔج) المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة ،ذبيافال ((ٔ
 .ٜ٘المرجع السابق، ص ((ٕ

 .ٜ٘المرجع نفسو، ص (ٖ)
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 المبحث الثاني
 في العقود المالية أنواع التراخي

يعد االختبلؼ بيف الناس مف أعظـ اآليات الدالة عمى هللا سبحانو في ىذا الككف؛ إذ لك 
كعندما نتحدث عف لـ يككنكا مختمفيف لما رأينا ىذا التنكع في الحياة عمى الصعد المختمفة، 

تقسيمات معينة لشيء معيف، فإننا في الغالب نعتمد عمى االختبلؼ كالتشابو مف كجكه معينة بيف 
 دات الشيء المقسـ.مفر 

، يجدر بنا أف نتعرؼ عمى أنكاعو، بعد التعرؼ عل حقيقة التراخي في العقكد الماليةف
باعتبار كل مف اإلرادة، كالكقت؛ ألف ذلؾ يسيـ في فيـ أعمق لممسألة، كبالتالي يسيل كذلؾ 

  الحكـ عمى كل حالة، فالحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره.
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 األول المطمب
 تقسيم التراخي باعتبار اإلرادة 

عف  الطرفيف، كىذا التراضي إنما ينشأ األصل في العقكد أف تككف مبنية عمى التراضي بيف
تكافر اإلرادة العقدية بيف الطرفيف، لكف قد يحصل ما يشكب تمؾ اإلرادة، كيؤثر عمى العقد، 

مف جية، كمف جية أخرػ التراخي نفسو ىك أحد المؤثرات عمى العقد كاإلرادة العقدية كالتراخي 
 يمكف تقسيمو باعتبار إرادة العاقد إلى:

 تراخي اختيارؼ. (ٔ
 تراخي إجبارؼ. (ٕ

 لكل منيما: كفيما يمي شيء مف التفصيل
 

 :ختياري االتراخي أواًل: ال
 :وتمأمثك  كىك التراخي الخالي مف المؤثرات الخارجية، كالعائد إلى إرادة المتعاقد نفسو،

 :القبول عن اإليجاب في مجمس العقد يتراخ . أ
أك الفصل بما يقتضي  تشاغلال عدـفي مجمس العقد، ك القبكؿ عف اإليجاب  يتراخف
يكتفي بالقبض فيو ، فالة العقدحألف حالة المجمس ك؛ (ٕ)عرفاً  مجمسال بما يقطعأك  ،(ٔ)اإلعراض

 .يعتبر تراخيًا اختيارياً  ،(ٖ)لما يشترط قبضو
 الشفعة:التراخي في طمب  . ب

كلـ بغير عذر فإذا سكت  ،عمى الفكرينبغي أف يطمب الشفعة  بالبيعالشفيع إذا عمـ ف
 .فسككتو تراخيًا اختيارياً ، (ٗ)بطمت شفعتو ، يطمب
 التراخي في تسميم رأس مال السمم: . ت

 راخىإذ لك ت ؛في مجمس العقدكيككف  ،كىك الثمف في السمـ، تسميـ رأس الماؿيجب ف
ا لكاف في معنى بيع الديف بالديف إف كاف رأس الماؿ في الذمة؛ كألف في السمـ غررً  بدكف عذر
 .، فعدـ العذر يعني اختياره لمتراخي(٘)تسميـ رأس الماؿ راخيإليو غرر ت فبل يضـ
 

                                                 

 (.ٖٓ/ٙج)ىب الجميل لشرح مختصر الخميل مكا  ،طابحال(ٔ) 
 (.ٖٖٛ/ٖجشرح الزركشي ) ،الزركشي(ٕ) 
 (.٘/ٗج) المبدع في شرح المقنع، ابف مفمح (ٖ)

 (.ٕ٘/ٖج) تحفة الفقياء ،السمرقندؼ(ٗ) 
 .(ٗ/ٖجمغني المحتاج ) ،الخطيب الشربيني(٘) 
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 ثانيًا: التراخي اإلجباري:
 و:تمأمثكىك التراخي العائد لممؤثرات الخارجة عف إرادة العاقديف، ك  

 
 بسبب الغيبة:التراخي 
أك  ،دارؼ بكذا أك راسمو إني بعتؾ، البائع فكاتبو ،عف المجمس غائباً  إف كاف المشترؼ ف 

في القبكؿ التراخي ف ؛(ٔ)البيع الخبر قبل بمغ المشترؼ ك  ،دارؼ بكذاكنسبو بما يميزه  بعت فبلناً أني 
 إجبارؼ.مع غيبة المشترؼ 

 
 شفعة:بيع في الالتراخي بسبب عدم العمم بال

  ، فالتراخي يككف إجباريًا.(ٕ)فتراخيو بسبب عدـ عممو ال يبطل شفعتو 
 

  التراخي بسبب العوارض الخارجة عن اإلرادة:
فإذا عمـ الشفيع بالبيع، فميبادر عمى العادة، فمك كاف الشفيع في الصبلة أك في الحماـ أك 

نما لو التأخير  الفراغ مما ىك فيو. إلى في حاؿ قضاء الحاجة، لـ يكمف قطع ما ىك فيو، كا 
ال فبل فيو:  كالضابط  .(ٖ)أف ما عد تكانيًا في طمب الشفعة أسقطيا، كا 

 
 . مة النكع السابق إذا قيدت بعذر مقبكؿكأيضًا يمكف أف تضاؼ أمث

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٛٗٔ/ٖج) كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،البيكتي (ٔ)
 (.ٕ٘/ٖج) تحفة الفقياء ،السمرقندؼ (ٕ)
 (ٜٖ٘، ٖٛ٘/٘)ج رح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبيرالعزيز ش رافعي،ال (ٖ)
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 المطمب الثاني
 تقسيم التراخي باعتبار الوقت  

كاإلمياؿ فيو، لكف مناسبة  كاالصطبلح ارتباطو بمسألة الكقت، أصل التراخي في المغة
، في ذكر ىذا المطمب في أنكاع التراخي ىك أف الفقياء قد قيدكا بعض أنكاع التراخي بمدة معينة

اآلخركف، كحتى الذيف قالكا بتقييده في عقكد معينة، لـ يقيدكه في عقكد أخرػ، حيف لـ يقيده 
 إلى نكعيف ىما:كبناء عمى ما سبق يمكف تقسيـ التراخي 

 غير مقيد بزمف. تراخي .ٔ
     تراخي مقيد بزمف. .ٕ

 أواًل: التراخي غير المقيد بزمن:
شيء ما لـ يكقفو  يابل يقطعمثالو عند المالكية: التراخي في طمب الشفعة لمحاضر؛ ف

 اً طكؿ الزماف ما يرػ أنو كاف تاركف م اإلماـ عمى األخذ أك الترؾ، أك يتركيا ىك طكعًا، أك يأتي
كقد ، المبتاع بناء أك غرسًا أك ىدمًا أك تغيرًا كىك حاضر فيقطع شفعتو ذلؾليا، أك يحدث فييا 

عف شفيع حاضر قاـ عمى شفعتو بعد خمس سنيف، كربما قيل لو: أكثر مف اإلماـ مالؾ سئل 
فيقكؿ: في ىذا ال أراه طكاًل ما لـ يحدث المشترؼ بنيانًا أك يغير شيئًا كىك حاضر فإف أجمو  ذلؾ؟

 معمكمةىـ غير د، فالمدة عن، كىذا في ركاية عنيـ(ٔ)ذؼ لـ يحدث عميو شيئاً أقصر مف أجل ال
 .فقد تطكؿ كقد تقصر

 التراخي المقيد بزمن:ثانيًا: 
أنو ينتظر عميو سنة ثـ  الشفعة لمحاضر في الركاية األخرػ كمثالو عند المالكية أيضًا: في طمب 

 .(ٕ)ال شفعة لو بعده
: أف خيار الشرط يثبت شرعًا -كما سيتضح في الفصل الثالث –بعض الحنفيةعند  كمثالو أيضاً 

إذا بايعت فقل ال خبلبة " : يغبف في البياعات لمف -عميو الصبلة كالسبلـ  -لقكلو لكبل العاقديف 
ال يجكز الخيار أكثر مف ، ك قدر مدتو بثبلثة أياـ فما دكنيا، عمى أف ت(ٖ)"كلي الخيار ثبلثة أياـ

 .(ٗ)جاز ذكر أكثر منياثبلثة أياـ لكف لك 
 

 
                                                 

 .(ٛ٘/ٕٓج) الجامع لمسائل المدكنة ،التميمي الصقمي(ٔ) 
 .ٛ٘المرجع السابق، ص (ٕ)
ما يكره  باب/ كتاب البيكع لكف ليس كامبًل، كما ذكره "إذا بايعت فقل ال خبلبة"، في صحيحو ذكره البخارؼ ] ((ٖ

 .[ٕٚٔٔديث حرقـ ال :٘ٙ/ٖج ،مف الخداع في البيع
 (.ٖ٘/ٖج)ر في شرح ممتقى األبحر مجمع األني ،شيخي زاده (ٗ)
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 المبحث الثالث
واآلثار العامة المترتبة عميو ضوابط التراخي المعتبرة شرعاً   

 
العبادة ىي امتثاؿ أكامر هللا عز كجل، فالمسمـ كما يتعبد هللا في عباداتو، يتعبده أيضًا 

 جميع أكقاتو كأحكالو.معامبلتو كعقكده المالية كغيرىا، فأحكاـ هللا تعالى يمتـز بيا المؤمف في في 
كمخافة هللا كخشيتو ىي التي تيذب الضمير اإلنساني، فأخذ المسمـ بالرأؼ الفقيي فيما 

 أفتاه العمماء ىي ميزاف تحقيق العبكدية كاالستخبلؼ.
الحبلؿ كيمتـز ، فيأخذ كمعرفة أحكاـ الحبلؿ كالحراـ ييدؼ إلييا المسمـ في حياتو

 المترتبة عميو، كيجتنب الحراـ كيبتعد عف ما يقربو منو.ضكابطو، كيتحمل نتائجو كآثاره 
  ، كاآلثار المترتبة عميو.ابط التراخيكفي ىذا المبحث سيتـ الحديث عف ضك 
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 المطمب األول
 ضوابط التراخي المعتبرة شرعاً  

أجاز الفقياء األخذ بالتراخي في المعامبلت المالية بكجو عاـ، لكف إجازتيـ تمؾ لـ تكف   
 المعتبرة شرعًا قيدكه بيا، كمف أىـ تمؾ الضكابط:مطمقة؛ بل كضعكا مجمكعة مف الضكابط 

 
 منع الظمم:. 8

رد المغصكب لصاحبو فكرًا مف عميو أف مف غصب شيئًا مف آخر كجب  كمف أمثمة ذلؾ
ف تكمف عميو أضعاؼ قيمتو  تراخغير  بل تقبل تكبتو ما داـ في ف؛ (ٔ)بنفسو أك كليو أك ككيمو، كا 
، أك ما بيده مف مغصكب عذر في التراخي، كخكفو عمى نفسوإف لـ يكف لمغاصب  -يده

 . -(ٕ)كغيره
 طرفي العقد بوقت معين:تصرفات تقييد الفاصل الزمني بين . 7

يجاب كما يترتب تصرفات المقصكد ب طرفي العقد: ما يصدر مف العاقديف مف قبكؿ كا 
، كأيضًا ما يترتب في البيع كنحكه في العقكد كالثمفعمييما مف تسميـ لكل مف المعقكد عميو 

 عمييما مف خيارات.
جازة التراخي عند العمماء ك  فييا اىتماـ بمسألة الكقت لمحفاظ عمى مصالح العاقديف، ا 

 كمف أمثمة ذلؾ:
يكفي صدكر القبكؿ في حيث القابل يحتاج إلى فترة لمتأمل، ف التقييد بمدة مجمس العقد: **

؛ الكاحد يجمع المتفرقات لمضركرة ، كلك طاؿ الكقت إلى آخر المجمس؛ ألف المجمسالعقد مجمس
لممكازنة بيف ما يأخذ أك يغنـ كبيف ما يعطي أك يغـر في سبيل العقد، كقدرت فترة كىذا التأمل 

أمل بمدة مجمس العقد؛ ألف المجمس جامع لممتفرقات، فتعتبر ساعة كاحدة تيسيرًا عمى الناس، الت
 .(ٖ)كمنعًا لممضايقة كالحرج، كدفعًا لمضرر عف العاقد قدر اإلمكاف

 عند الرجكع عف إيجابو قبل قبكؿ اآلخرلو لمكجب ليس فإذا كاف ا لقبول:اتعيين مدة ** 
يككف ممتزمًا بالبقاء عمى إيجابو ك  ،يمتـز بياحدد المكجب لمطرؼ اآلخر مدة لمقبكؿ، ك  ،(ٗ)المالكية

                                                 

 (.ٜٕ/ٖج) حاشيتا قميكبي كعميرة ،قميكبي كعميرة( ٔ)
 (.ٜٙ/ٗج) أكلي النيى في شرح غاية المنتيى مطالب ،السيكطي (ٕ)

 .(ٖٕ٘/ٙ)ج العناية شرح اليداية ،البابرتي(ٖ) 
 (.ٖٓ/ٙل )جمكاىب الجمي ،الحطاب (ٗ)
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إذا عيف ميعادًا لمقبكؿ كأف يقكؿ: أنا عمى إيجابي مدة يكميف مثبًل، فيمزمو ىذا التقييد كلك انتيى 
 . (ٔ)المجمس

 
 أال يكون األخذ بالتراخي بعد تصرف دال عمى الرضا:. 4

لكف بشرط أال يتصرؼ يعني ىذا أف الذؼ يريد أف يأخذ بمبدأ التراخي لو الحق في ذلؾ،  
 .(ٕ)عمى التراخي ال يسقط إال بما يدؿ عمى رضاه فيك خيار العيببما يدؿ عمى رضاه، كمثالو 

 
 :الحاالت الطارئة لمعاقدين، ومثالو . مراعاة3

كاف الشفيع في الصبلة أك في الحماـ أك إذا عمـ الشفيع بالبيع، فميبادر عمى العادة، فمك 
نما لو التأخير  إلى الفراغ مما ىك فيو. في حاؿ قضاء الحاجة، لـ يكمف قطع ما ىك فيو، كا 

ال فبل فيو:  كالضابط  .(ٖ)أف ما عد تكانيًا في طمب الشفعة أسقطيا، كا 
ف كاف مريضًا  ، فميككل إف أك غائبًا عف بمد المشترؼ، أك خائفًا مف عدكمرضًا ثقيبًل كا 

ال بأف عجز عف التككيل، فميشيد عمى طمب الشفعة فإف ترؾ الشفيع المقدكر عميو مف  ،قدر، كا 
 .(ٗ)ألنو مشعر بالترؾ؛ التككيل كاإلشياد، بطل حقو في األظير

 

 
 

 
 
 
 

                                                 

 (.ٜٕٙ٘/ٗج) الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،الزحيمي(ٔ) 
 (.ٖٖ٘/ٔ)ج ي شرح مجمة األحكاـدرر الحكاـ ف، حيدر(ٕ) 
 (ٜٖ٘، ٖٛ٘/٘)ج رح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبيرالعزيز ش لرافعي،ا(ٖ) 
 ى شرح المنياجنياية المحتاج إل ،الرممي(؛ ك ٕٙٛص) ختصارفي حل غاية االكفاية األخيار الحصني، (ٗ) 

 .(ٛٔ/ٚج) نيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعيالفقو الم ،، كآخرافالخفك  ؛(ٕٙٔ/٘ج)
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 المطمب الثاني
 اآلثار العامة المترتبة عمى التراخي 

يمكف حصرىا في صكص عمييا يترتب عميو آثار عامة األخذ بالتراخي في المكاضع المن
 آثار أخركية، كأخرػ دنيكية، كفيما يمي تكضيح لكل منيما. :التالي

 
 ثار األخروية:اآلأواًل: 

تتمحكر تمؾ اآلثار في استحقاؽ اإلثـ، كما يترتب عميو مف الحساب كالعقاب، كذلؾ إف تعمق 
 .ببل عذر ذلؾ التراخي في رد المغصكب التراخي بحقكؽ اآلخريف، كحصكؿ الظمـ، كمثاؿ

 
 ثانيًا: اآلثار الدنيوية:

 بقضية ثبكت الحق تارة، كسقكطو تارة أخرػ، كفيما يمي تمثيل لكل منيما: تتعمق ىذه اآلثار
 
 ثبوت الحق:. 8

 إذا كاف مكتمل األركاف العقد، فيبقى صحيحاً في كثبكت الحق يعني أف التراخي ال يؤثر  
   المعني بالتراخي األخذ بو.كالشركط، كال يضر أحد طرفي العقد 

، بعد المكت بل ىما عمى التراخي راً فك في الكصية أنو ال يشترط ككف القبكؿ أك الرد  مثالو:
تبط القبكؿ إنما يشترط في العقكد المنجزة التي ير  ألف الفكر عرفاً فيجكز كل منيما بعد الكفاة، 

 قبل المكصى لو الكصية بعد مكتإذا لـ يلكف  ،، كليست الكصية منيافييا باإليجاب كالبيع
كبطل حقو مف الكصية ألنيا إنما  ،حكـ عميو بالردبعد فترة طكيمة، كال رد الكصية  ،المكصي

 .(ٔ)تنتقل إلى ممكو بالقبكؿ كلـ يكجد
 
  سقوط الحق:. 7

، أف يككف مف فكر العمـ بالبيع وكشرط ،أف يظير رغبتو بمجرد عممو بالبيععمى الشفيع مثالو: 
، حتى لك عمـ بالبيع كسكت عف الطمب مع القدرة عميو بطل حق الشفعة في عميو إذا كاف قادراً 

 .(ٕ)عند الحنفية ركاية
 

                                                 

  كشاؼ القناع عف متف االقناع ،البيكتي؛ ك (ٖٗٔ،ٕٗٔ/ٙج) ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،النككؼ ( ٔ)
 (ٖٗٗ، ٖ٘ٗ/ٗج)

 (.ٚٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني (ٕ)
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 بطالن العقد:. 4
لب في نحك خذ اة بيع المعاطاة معاقبة القبض لمطيعتبر في صحمثالو عند الحنابمة: 
ألنو إذا اعتبر عدـ التأخير في  ؛لمطمب في نحك أعطني بيذا خبزاً  ىذا بدرىـ أك معاقبة اإلقباض

جمس أؼ إذا اعتبر أف ال يتأخر أحدىما عف اآلخر حتى يتفرقا مف الم ؛اإليجاب كالقبكؿ المفظي
التأخير في المعاطاة ك  ،اعتبار عدـ التأخير في المعاطاة أكلىف أك يتشاغبل بما يقطعو عرفاً 

 .(ٔ)"لضعفيا عف الصيغة القكلية ؛لـ يتشاغبل بما يقطعوك  ،بالمجمس العاقدافكلك كاف  ،مبطل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.ٜٗٔ/ٖج) كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،البيكتي ((ٔ



 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
 في صيغ العقود  التراخي 

 رةــــــــة المعاصــــــــالمالي
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 ولالمبحث األ 
 اإليجاب والقبولالتراخي بين 

العقد مف قبيل االرتباط االعتبارؼ في نظر الشرع بيف شخصيف نتيجة الرتباط إرادتييما، 
كىاتاف اإلرادتاف خفيتاف، كالتعبير عنيما ىك طريق إظيارىما، كىك في العادة بياف يدؿ عمييما 

 .   (ٔ)مف الطرفيف المتعاقديف، كىذا التعبير المتبادؿ يسمى اإليجاب كالقبكؿ
ك ما أ– المراد مف االنعقاد انضماـ كبلـ أحد المتعاقديفك  ،باإليجاب كالقبكؿ عقدالينعقد ك 
، كاإليجاب: عبارة عما صدر عف إلى اآلخر عمى كجو يظير أثره في المحل شرعاً   -يقكـ مقامو

المتكمـ المكجب ىك نقيض السمب،  ك ك ، سمي بو؛ ألف اإليجاب ىك اإلثبات أحد العاقديف أكالً 
 .(ٕ)بقكلو: بعت أك اشتريت يريد إثبات العقد بشرط أف ينضـ إليو قبكؿ اآلخر منيما أكالً 

أؼ  قبل التمفع بو كاف في حيز اإلمكاف،ف؛ قكلو بعت أك اشتريت إيجابألف كسمي بو؛ 
كاجب الكجكد لغيره، ثـ صار بعد التمفع بو في ذلؾ الكقت، ك  إنو غير مجبر عمى تمؾ األلفاظ

ف كاف ىك أيضا إيجاباً  كبلـ اآلخر قبكالً سمي  حتى يمتاز  ؛في الحقيقة لما أكجبو اآلخر، كا 
 .(ٖ)السابق مف كبلـ العاقديف مف البلحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

 (. ٕٖٛ/ٔج) المدخل الفقيي العاـالزرقا،  ((ٔ
 (.ٗ/ٛج) البناية شرح اليداية ،العينى (ٕ)
 .ٗالمرجع السابق، ص (ٖ)
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 المطمب األول
 المفظية لمعقود ةالتراخي في الصيغ

 إلى أركاف العقد.قبل الحديث عف الصيغة المفظية كالتراخي فييا، البد مف اإلشارة  
 

 أركان العقد:
 .( ٔ)، كجكانبو التي يستند إلييا كيقـك بياأركاف الشيء: أجزاء ماىيتو

: الركف ىك الجزء الذاتي الذؼ تتركب الماىية منو كمف غيره بحيث يتكقف كفي االصطبلح
 .(ٕ) تقكميا عميو

 
 آراء الفقياء في أركان العقد:

اتفق الفقياء عمى أف العقد ال يكجد إال إذا كجد عاقد كصيغة )اإليجاب كالقبكؿ( كمحل يرد عميو 
 .اإليجاب كالقبكؿ )المعقكد عميو(

 .(ٖ)كذىب جميكر الفقياء إلى أف ىذه الثبلثة كميا أركاف العقد
يستمزمو كجكد كالمحل فمما ، أما العاقداف (ٗ)إلى أف ركف العقد ىك الصيغة فقط كذىب الحنفية

ف كاف يتكقف مف حقيقة الع ، كذلؾ ألف ما عدا الصيغة ليس جزءاً ال مف األركاف الصيغة قد كا 
 .(٘)كجكده عميو

ف كاف التعبير مختمفًا، كالمسميات  كالخبلؼ ىنا يبدك شكميًا؛ ألف المعنى كاحد، كا 
 متفاكتة، كما يمـز في ىذا البحث ىي الصيغة المتفق عمى تسميتيا.

 

 اإليجاب والقبول المفظيين:
رادة العقد،  مكر الباطنة، اإلرادة مف األ  كما الصيغة المفظية إال ترجمة عف التراضي كا 

؛ أكجب اؿ، كالماؿ شقيق الركح كما يقاؿتتعمق باألمك  ر في الحياة؛ حيثمعقكد أثر كبيلما كاف لك 
 :(ٙ)ركط كىيالفقو اإلسبلمي ظيكر اإلرادتيف بشكل كاضح، ككضع ليا مجمكعة ش

                                                 

بيدؼك  ؛(ٖٕٚ/ٔجالمصباح المنير ) ،الفيكمي(ٔ)   (.ٔٔٔ/ٖ٘ج) تاج العركس ،الزَّ
 (.ٜٚٔ/ٕج) معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ،عبد المنعـ (ٕ)
 ؛(ٜٗٔ/ٜج) المجمكع شرح الميذب ،النككؼ ؛ ك (ٕٔ/ٙج)كاىب الجميل في شرح مختصر خميل م ،الحطاب (ٖ)
 (، ٕٖٛ/ٖجشرح الزركشي ) ،الزركشيك 

 (.ٗ/ٛج) البناية شرح اليداية ،العينى (ٗ)
 (.ٕٓٓ/ٖٓج) المكسكعة الفقيية الككيتية ،األكقاؼ كالشئكف اإلسبلميةكزارة  (٘)
 (. ٙٓٗ/ٔج) المدخل الفقيي العاـالزرقا،  ((ٙ
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 جبلء المعنى. .ٔ
 مكافقة اإليجاب لمقبكؿ. .ٕ
 جـز اإلرادتيف. .ٖ

 كفيما يمي تفصيل لكل منيا:
 

 قد:أواًل: جالء المعنى في صيغة الع
المراد بجبلء المعنى في صيغة العقد أف تككف مادة المفع المستعمل لئليجاب كالقبكؿ في 

لمعاقديف؛ ذلؾ ألف العقكد يختمف كل عقد تدؿ داللة كاضحة عرفًا عمى نكع العقد المقصكد 
بعضيا عف بعض في المكضكع كاألحكاـ، فإذا لـ يعرؼ بيقيف أف العاقديف قد قصدا عقدًا بعينو 

 .(ٔ)ال يمكنو إلزاميما بأحكامو الخاصة بو
ففي مبادلة ماؿ بماؿ يجب أف يستعمل لفع البيع، أك ما يؤدؼ معناه مف تمميؾ األعياف  

عمى المنفعة يجب أف يستعمل لفع اإلجارة، أك ما يفيد معناىا مف تمميؾ بعكض، كفي المبادلة 
 المنفعة بعكض، كىمـ جرًا.
بيف أف تككف داللة المفع عمى العقد المقصكد حقيقية أك مجازية، كال فرؽ بعد ذلؾ 

 فالجبلء كالكضكح يتحقق بطريقي الحقيقة كالمجاز.
عقديف أحدىما أقكػ كأكثر إلزامًا ألحد كمتى احتمل المفع المستعمل في اإليجاب أحد   

العاقديف كاآلخر أدنى، فإنو يحمل عمى األدنى جريًا مع اليقيف؛ إذ ال يسكغ إلزاـ أحد بالتزامات 
 .(ٕ)عقدية لـ يتحقق قصده إلى العقد المكجب ليا

د أراد بيا تحتاج إلى قرينة ترجح أف العاقد قكعمى ذلؾ فإف ألفاظ الكنايات في العقكد  
 .(ٖ)لؾ العقد؛ ألف لفع الكناية يحتممو كما يحتمل غيره، فبلبد مف مرجح كىك القرينةذ

كمف أمثمة ذلؾ أف البيع ينعقد بمفع اليبة المقركف بالثمف، بأف يقكؿ أحد المتبايعيف: قد  
كىبتؾ ىذا بكذا دينار، فيقبل اآلخر؛ ألف ذكر الثمف قرينة تجعل اليبة جمي الداللة عمى قصد 

 .  (ٗ)إذ إف العبرة في العقكد لممقاصد كالمعاني ال لؤللفاظ كالمباني البيع؛
 
 

                                                 

 (. ٙٓٗ/ٔج) المدخل الفقيي العاـالزرقا،  ((ٔ
 .(ٔ٘٘ص) الدر المختارالحصكفي، (ٕ) 
 (. ٚٓٗ/ٔج) المدخل الفقيي العاـالزرقا، (ٖ) 
 .٘٘، صشرح القكاعد الفقيية ،الزرقا(ٗ) 
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 ثانيًا: توافق اإليجاب والقبول:
بكاًل، كال ينعقد بو مف كل كجو، فإذا خالفو ال يعتبر قيجب أف يكافق اإليجاب القبكؿ  

ذا أكجب المؤجر  العقد، فمك أكجب البائع مثبًل لبيع شيء بمائة، فقبل المشترؼ بتسعيف، كا 
ال ينعقد العقد بيذا القبكؿ، كيعتبر مف لمستأجر بخمسيف مؤجمة أك مقسطة، بخمسيف نقدًا، فقبل ا

أكجب البائع بيع  المخالفة أيضًا تجزئة الصفقة بالقبكؿ، كلك مع المحافظة عمى نسبة البدؿ، فإذا
الفة القبكؿ نصف المبيع بنصف الثمف، ال ينعقد البيع لمخ كمية مف القمح، فقبل المشترؼ 

لئليجاب، إذ ربما كاف البائع ال يكافقو مع بيع بعض المبيع دكف بعض، ككذلؾ إف أكجب البائع 
بيع شيء بعشريف نقدًا فقبل المشترؼ بأربعيف مؤجمة لشير مثبًل، ال ينعقد لممخالفة، كألنو ربما 

 .(ٔ)كاف لمبائع رغبة في النقد العاجل، فيفكت غرضو
يبطل، بل ىك صالح ألف يبنى عميو، كقد يرضى بو الطرؼ اآلخر، كالقبكؿ المخالف ال  
يحتاج في انعقاد العقد عمى أساسو إلى قبكؿ مف الطرؼ  استئناؼ إيجاب مخالف يعتبرفالقبكؿ ال

 .(ٕ)اآلخر الذؼ كاف مكجبًا، فيصبح المكجب قاببًل، كالقابل مكجباً 
األفضل مف كل كجو بالنسبة لمشخص نى مف المخالفة مخالفة اإليجاب لمقبكؿ إلى كيستث 

المكجب، فبل تككف مانعة مف االنعقاد؛ ألنيا في الحقيقة ليست مخالفة، بل زيادة في المكافقة، 
 فالعبرة ليست بالمبنى بل بالمعنى.

أكجب المشترؼ بعشر، فقبل البائع بأقل منيا، أك أكجب البائع بعشرة، كمف أمثمتو: لك  
كاف ذلؾ في الحقيقة قبكاًل بالمبمغ الذؼ تضمنو اإليجاب، مع التزاـ  فقبل المشترؼ بأكثر منيا،

حط منو أك زيادة عميو لمصمحة الطرؼ المكجب، فينعقد البيع بالثمف الذؼ تضمنو اإليجاب، 
القاعدة تقكؿ إف الحط مف العكض الزيادة عمى رضى الطرؼ المكجب، إذ كيتكقف لزكـ الحط أك 

    .(ٖ)ؼ اآلخر متكقف لزكميما عمى رضاهأك الزيادة فيو لمصمحة الطر 
   

 ثالثًا: جزم اإلرادتين:
في العقد بصكرة ال تردد  صيغة اإليجاب كالقبكؿ مفيدة لمبت كالقطع المراد بو أف تككف  

ال كانت نية العقد منتفية؛ ألف التردد في حكـ الرفض، كمف الكاضح أنو إذا  معيا كال تسكيف، كا 
قكع االلتزاـ كالتعاقد، فبل التزاـ كال عقد، كعمى ىذا يقرر الفقياء أف ك  ى مف داللة الصيغةانتف

 الكعد بالبيع ال ينعقد البيع بو، كال يمـز صاحبو قضاء.

                                                 

 (.ٕٖٗ/ٖج) ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،النككؼ  ((ٔ
 (.ٜٕٚ/ٙج)يط البرىاني في الفقو النعماني المح ،البخارؼ  (ٕ)
 (. ٛٓٗ/ٔج) المدخل الفقيي العاـالزرقا،  (ٖ)
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القبكؿ بأداة تأخير كتسكيف، كحرؼ السيف  كمف صكرة الكعد أف تقترف عبارة اإليجاب أك
إف البيع سكؼ أشتريو، فو بكذا، أكقاؿ المستاـ: الشيء: سأبيعكسكؼ؛ فمك قاؿ البائع لمف يستاـ 

 .(ٔ)، كلك قبل الطرؼ اآلخر قبكاًل باتاً ال ينعقد بذلؾ
كالصيغة العامة التي يرجحيا الفقياء في اإليجاب كالقبكؿ لمداللة عمى اإلرادة الجازمة ىي       

بمت أك صيغة الماضي؛ نحك: بعت كاشتريت، كرىنت كارتينت، كأجرت كاستأجرت، كلفع ق
 .(ٕ)رضيت أك ما في معناىما بعد ذكر اإليجاب يكفي كيغني عف إعادة ما تقدـ في اإليجاب

نما ىي أفضل مف سكاىا؛ لداللتيا في مقاـ العقكد عمى   كصيغة الماضي ليست بشرط، كا 
، فمك عبر الطرفاف بالمضارع مقصكدًا بو الحاؿ، انعقد العقد، كما لك قاؿ: (ٖ)اإلنشاء الجاـز

أبيعؾ اآلف، فقاؿ اآلخر: أشترؼ اآلف، كىكذا كل عبارة تظير بكضكح إرادة العاقديف الجازمة في 
 .(ٗ)إنشاء العقكد بحسب نكع كل عقد

مت، أك أكجب و: ىذا عمي بألف، فقاؿ البائع: قبففي عقد البيع لك أكجب المشترؼ بقكل   
فقاؿ المشترؼ: كافقني أك أعجبني أك  البائع بقكلو: ىك لؾ بألف إف كافقؾ أك أعجبؾ أك إف أردت،

 أردت، ينعقد البيع بكل ىذه العبارات.
رات كافية إذا كانت تنبئ عف ااعتبركا صيغة األمر كغيرىا مف العب حتى إف الفقياء 

؛ كما لك قاؿ: اشتريت منؾ ىذا بكذا، فقاؿ المالؾ: إيجاب كقبكؿ مقدر يقتضيو المعنى كيستمزمو
 .(٘)بنكا عمى المدلكؿألنيا في قكة قكلو: بعتؾ فخذه، فكذلؾ خذه، أك بارؾ هللا لؾ فيو؛ 

أما اإليجاب فبل يككف بصيغة األمر، فمك قاؿ: بعني أك أجرني بكذا، فقاؿ: بعتؾ أك 
    . (ٙ)ألمر مجرد طمب كتكميفف اد العقد بذلؾ، حتى يقبل األمر؛ ألأجرتؾ ال ينعق

 
، يمـز التعرؼ عمى شركطيا التعرؼ عمى شركط الصيغة المفظية بشكل عاـ كبعد 

 الخاصة بمجمس العقد، كبيانيا في السطكر القادمة.
   

                                                 

 (ٕ٘)ص مجمة األحكاـ العدلية ،لجنة عمماء(ٔ) 
 رفتح القدي ،ابف اليماـك  ؛(ٜٓٔ/ٕج) رسالة ابف أبي زيد القيركانيعمى الفكاكو الدكاني  ،النفراكؼ ( (ٕ
 .(ٜٕٗ/ٙج)

 (.ٗ/ٗج) تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيمعي (ٖ)
 (.ٜٓٔ/ٕج) عمى رسالة ابف أبي زيد القيركانيالفكاكو الدكاني  ،النفراكؼ  (ٗ)
تبييف الحقائق شرح كنز  ،الزيمعي؛ ك (ٜٓٔ/ٕج) ي زيد القيركانيالفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أب ،النفراكؼ  (٘)

 (.ٗ/ٗج) الدقائق
 (.ٗ/ٗج) تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيمعي (ٙ)
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 مجمس العقد:اإليجاب والقبول في 
 المتعاقدافىك الحاؿ التي يككف فييا ك  ،(ٔ)ىك االجتماع الكاقع لمعقدمجمس العقد 
كاألصل اتصاؿ القبكؿ ، (ٕ)كبعبارة أخرػ: اتحاد الكبلـ في مكضكع التعاقد ،مشتغميف فيو بالتعاقد

 :معنى شركط ثبلثة ىيذلؾ الكيشترط لتحقيق باإليجاب، 
 .أف يككنا في مجمس كاحد .ٔ
 .أحد العاقديف ما يدؿ عمى إعراضو أال يصدر مف .ٕ
 أال يرجع المكجب في إيجابو قبل قبكؿ القابل اآلخر. .ٖ

 
 أن يتحد مجمس اإليجاب والقبول: :الشرط األول

فبل يجكز أف يككف اإليجاب في مجمس، كالقبكؿ في مجمس آخر؛ ألف اإليجاب ال يعد   
: اب كالقبكؿ ىككالدليل عمى اعتبار المجمس جامعا لئليج؛ العقد إال إذا التحق بو القبكؿ جزءًا مف
ال دفعا لمعسر كتحقيقا لميسر ؛ الضركرة كقع فيو فبل يمحقو  فاإليجاب يزكؿ بزكاؿ الكقت الذؼ، كا 

؛ ألنو د الشطريف عف اآلخر في مجمس كاحد: القياس أف ال يتأخر أحالقبكؿ حقيقة، قاؿ الكاساني
، كاألكؿ منعدـ فبل ينتظـ الركف ،ا انعدـ في الثاني مف زماف كجكده، فكجد الثانيكمما كجد أحدىم
 لمشطريف حكماً  ، فاعتبر المجمس جامعاً انسداد باب التعاقدذلؾ يؤدؼ إلى إال أف اعتبار 

فمك قاؿ البائع: بعتؾ الدار بثمف كذا، أك آجرتؾ المنزؿ بأجرة كذا، ثـ انتقل المكجب  ،(ٖ)لمضركرة
إلى مكاف آخر بعيد عف مجمسو األكؿ بحكالي متريف أك ثبلثة، أك إلى غرفة أخرػ، انتيى 

كيحتاج إلى إيجاب جديد؛ ألف  بعد ىذا االنتقاؿ لـ ينعقد العقد، المجمس األكؿ، فإذا قبل القابل
 .(ٗ)جاب كبلـ اعتبارؼ ال بقاء لو إذا لـ ينضـ إليو القبكؿ في حاؿ كاحدة مف المجمسياإل
 
  :في القبول لتراخياحكم  

، كىك شرط لبلتصاؿ بينيما، اختمف الفقياء لما كاف مجمس العقد جامعًا لمقبكؿ كاإليجاب
 مقدار الزمف الفاصل بيف اإليجاب كالقبكؿ عمى رأييف:في 

، كصدر اإليجاب المجمسفما داـ المتعاقداف في ، أنو ال يشترط الفكر في القبكؿ الرأي األول:
بيف  ، فبل يضر التراخيال في آخر المجمس تـ العقد عندىـ، كلـ يصدر القبكؿ إمف أحدىما

                                                 

 (.ٖ٘ٔ/ٔجدرر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ: ) ،حيدر (ٔ)
 (.ٜٕ٘ٗ/ٗج) الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،الزحيمي (ٕ)
 (.ٖٚٔ/٘ج) بدائع الصنائع ،الكاساني ((ٖ

 (.ٜٕ٘ٗ/ٗج) أدلتوك  اإلسبلمي الفقو ،الزحيمي(ٗ) 
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 ،(ٔ)الحنفية مف جميكر الفقياءذىب إليو ، كالقبكؿ إذا صدرا في مجمس كاحد اإليجاب
 .(ٖ)كالحنابمة ،(ٕ)كالمالكية

 عمى  أك جيبلً  يشترط أف ال يطكؿ الفصل بيف اإليجاب كالقبكؿ بسككت كلك سيكاً  الرأي الثاني:
 .(ٗ)عند الشافعية المعتمد

 
 األدلة:

 أدلة القول األول:
  .(٘)ًاَلَ ُّشِّذُ ثِنُنُ الْعُسْشَ {} ُّشِّذُ اللّوُ ثِنُنُ الُْْسْشَ  :تعالى ولك ق. 8
 .(ٙ)"يسركا كال تعسركا"  –عميو السبلـ  - ولك كق. ٕ

التراخي ك  ،يعسر عميكـيريد أف ييسر عميكـ كال أف يريد هللا  أف كجو الداللة مف اآلية كالحديث:
 يعد مف باب التيسير الذؼ جاء بو الشرع. بيف اإليجاب كالقبكؿ إذا صدرا في مجمس كاحد

نما يكفي صدكر (ٚ)أف القابل يحتاج إلى فترة لمتأمل، فمك اشترطت الفكرية ال يمكنو التأمل. ك ٖ ، كا 
القبكؿ في مجمس كاحد، كلك طاؿ الكقت إلى آخر المجمس؛ ألف المجمس الكاحد يجمع المتفرقات 

ة، لمضركرة، كفي اشتراط الفكرية تضييق عمى القابل، أك تفكيت لمصفقة مف غير مصمحة راجح
ف قبل فكرًا، فربما كاف في العقد ضرر لو، فيحتاج لفترة  فإف رفض فكرًا، فتضيع عميو الصفقة، كا 
تأمل؛ لممكازنة بيف ما يأخذ أك يغنـ كبيف ما يعطي أك يغـر في سبيل العقد، كقدرت فترة التأمل 

لناس، كمنعًا بمدة مجمس العقد؛ ألف المجمس جامع لممتفرقات، فتعتبر ساعة كاحدة تيسيرًا عمى ا
 .(ٛ)لممضايقة كالحرج، كدفعًا لمضرر عف العاقد قدر اإلمكاف

 

                                                 

 (.ٖٚٔ/٘جبدائع الصنائع: ) ،الكاساني (ٔ)
كنياية المقتصد بداية المجتيد ابف رشد ؛ ك (ٖٓ/ٙج) مكاىب الجميل لشرح مختصر الخميل، الحطاب(ٕ) 

 .(ٕٕٛ/ٙلذخيرة )، االقرافي؛ ك (ٚٛٔ/ٖج)
 (.ٓٛ/ٚج) المغني ،ابف قدامة(ٖ) 
 حاشيتا قميكبي كعميرة، قميكبي كعميرة؛ ك (٘/ٕج) أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،األنصارؼ ( (ٗ
 .(ٕٔٔ/ٛجإلماـ الشافعي )البياف في مذىب ا ،العمراني(؛ ك ٜٗٔ/ٕ)ج
 .[٘ٛٔالبقرة: ]( (٘
بالمكعظة كالعمـ كي ال ينفركا،  العمـ/باب  ما كاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتخكليـ  ]البخارؼ: صحيح البخارؼ، كتاب ((ٙ
 [.ٜٙ، رقـ الحديث ٕ٘/ٔج

 (.ٖٚٔ/٘ج) عبدائع الصنائ ،الكاساني (ٚ)
 .(ٖٕ/ٖ)ج اليداية في شرح بداية المبتدؼ ،المرغيناني(؛ ك ٗ/ٗ)ج تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيمعي(ٛ) 
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 أدلة القول الثاني:
يشترط أف يككف القبكؿ فكر اإليجاب، فمك تخمل لفع أجنبي ال تعمق لو بالعقد كلك يسيرًا 

، ال يتحقق االتصاؿ بيف القبكؿ بأف لـ يكف مف مقتضاه كال مف مصالحو كال مف مستحباتو
كاإليجاب، فبل ينعقد العقد. لكف لك قاؿ المشترؼ بعد تكجيو اإليجاب لو: بسـ هللا كالحمد هلل 

 .(ٔ)صح العقد عمى رسكؿ هللا، قبمت، أؼ الشراءكالصبلة كالسبلـ 
 

 الرأي الراجح:
األصل في  اتجاه الشافعية متفق معاالختبلؼ في ىذه المسألة شكمي، ففي الكاقع 

السائد  ىكاتصاؿ القبكؿ باإليجاب ك لينعقد العقد،  ؛القبكؿ: كىك أف يتصل باإليجاب مباشرة كفكراً 
كيضر الطكيل كىك  ،مف عالـ عامد قصد بو القطعإال  عرفًا بيف الناس، فبل يضر الفصل اليسير

 بدأ خيار المجمسيخفف تشدد ىذا الرأؼ أخذ الشافعية بملكف ك  ،(ٕ)ما أشعر بإعراضو عف القبكؿ
لكل مف العاقديف بعد انعقاد العقد، كالذؼ بمقتضاه يثبت لكل  -كما سيتضح في الفصل الثالث –

فيككف رأؼ الشافعية ، المجمس لـ يفترقا عنو بأبدانيما مف العاقديف حق فسخ العقد ما داما في
في إعطاء المتعاقديف فرصة لمتأمل في إمضاء العقد، كىذا يتناسب مع ركح الشريعة  كغيرىـ

 .كمقصدىا مف حيث التكسعة عمى الناس كرفع الضيق كالحرج عنيـ
 

 الشرط الثاني ـ أال يصدر من أحد العاقدين ما يدل عمى إعراضو عن العقد:
يعد قرينة عمى  أجنبيأف يككف الكبلـ في مكضكع العقد، كأال يتخممو فصل بكبلـ ب

فإف ترؾ المكجب مجمس العقد قبل قبكؿ اآلخر، أك ترؾ الطرؼ اآلخر ، (ٖ)اإلعراض عف العقد
المجمس بعد صدكر اإليجاب، أك انشغل الطرفاف في مكضكع آخر ال صمة لو بالعقد، بطل 

يبق لو  اإليجاب. كلك قبل اآلخر حينئذ ال يعتبر قبكلو متممًا لمعقد؛ ألف اإليجاب ذىب كلـ
كجكد، إذا لـ يتعانق مع القبكؿ، كسبب ذىابو أنو كبلـ اعتبارؼ ال بقاء لو إذا لـ يتصل بالقبكؿ، 
كيجعل باقيًا مدة المجمس مف باب التيسير عمى الطرفيف كدفع العسر عنيما ليمكف تبلقي القبكؿ 

  بو، كانعقاد العقد.

                                                 

 (.ٖٔٛ/ٖج) نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،الرممي (ٔ)
 .(ٜٗٔ/ٕ)ج حاشيتا قميكبي كعميرة، كعميرة قميكبي (ٕ)
 أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،األنصارؼ ؛ ك (ٖٔٛ/ٖج) نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،الرممي ((ٖ
 .(٘/ٕج)
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كـ في بياف اتحاد المجمس أك يك المحف ،العرؼ الشائع بيف الناس حسبالمجمس  تغيركي
ذا صدر القبكؿ بعد تغير المجمس  تغيره، فإذا صدر القبكؿ في حاؿ اتحاد المجمس، نشأ العقد، كا 
لـ يعتبر كلـ ينشأ بو العقد. كضابط ذلؾ أف القبكؿ يككف معتبرًا ما داـ لـ يتخمل بينو كبيف 

 .(ٔ)المجمس قائماً  اإليجاب ما يعد إعراضًا عف العقد مف أحد الطرفيف، كما داـ
لك أكجب أحد الطرفيف البيع، فقاـ اآلخر عف المجمس قبل القبكؿ، أك اشتغل بعمل آخر ك 

 .(ٕ)يكجب اختبلؼ المجمس، ثـ قبل، ال ينعقد العقد؛ ألف القياـ دليل اإلعراض كالرجكع عف العقد
العاقديف عف يعتبر العرؼ في تفرؽ ، المجمسـ إلى العرؼ في بياف ما يغير حتككما يك 

؛ ألف ما ليس لو حد في المغة كال في (ٖ)المجمس، فما يعده الناس تفرقًا يمـز بو العقد، كما ال فبل
الشرع، يرجع فيو إلى العرؼ، فمك كاف العاقداف في دار كبيرة يتغير المجمس بالخركج مف البيت 

ف كنحكه، إلى صحف الدار،  زادت المدة عمى ثبلثة كلك تماشى الطرفاف مسافة داـ المجمس، كا 
 .(ٗ)أياـ ما لـ يعرضا عما يتعمق بالعقد

 
 أال يرجع الموجب في إيجابو قبل قبول القابل: :الشرط الثالث

ال بد النعقاد العقد مف استمرار المكجب عمى إيجابو الذؼ كجيو لمقابل، فإف عدؿ عف 
كبلـ لمفقياء سيتـ عرضو في  كىذا الشرط فيوبشكل عاـ،  لـ يصح القبكؿ قبل قبكؿ القابل إيجابو

 نقطة التالية.ال
 

 :في مجمس العقدقبل قبول القابل العدول عن اإليجاب  حكم
لما كاف األصل اتصاؿ القبكؿ باإليجاب، كلما كاف تغير مجمس العقد راجع لمعرؼ،  

 كاإليجاب ىك الذؼ صدر أكاًل، فيل لممكجب أف يرجع عف إيجابو قبل قبكؿ القابل؟
 الفقياء عمى رأييف:اختمف 

لممكجب أف يرجع عف إيجابو قبل صدكر القبكؿ مف الطرؼ اآلخر، كيبطل  الرأي األول:
 ، كذىب إليو  اإليجاب حينئذ؛ ألف االلتزاـ بالعقد لـ ينشأ بعد، كال ينشأ إال بارتباط القبكؿ باإليجاب

 .(ٙ)كالشافعية (٘)الحنفيةمف  جميكر الفقياء
                                                 

 (.ٜٕ٘ٗ/ٗج) أدلتوك  اإلسبلمي الفقو ،الزحيمي (ٔ)
 (.ٖٚٔ/٘ج) بدائع الصنائع ،الكاساني(ٕ) 
 .(٘ٛٔص)، السراج الكىاج عمى متف المنياج الغمراكؼ (ٖ) 
 (.ٜٕ٘ٗ/ٗج) أدلتوك  اإلسبلمي الفقو ،الزحيمي (ٗ)

 (.ٖٗٔ/٘ج) بدائع الصنائع ،الكاسانيك  ؛(ٖٕ/ٖج) شرح بداية المبتدؼاليداية في  ،المرغيناني(٘) 
 (.ٖٙٔ/ٗج) رح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبيرالعزيز ش رافعي،ال(ٙ) 
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نما يمتـز بالبقاء عمى إيجابو حتى يعرض ليس  الرأي الثاني: لممكجب الرجكع عف إيجابو، كا 
 .(ٔ)أكثرية المالكية بو كقاؿ ،الطرؼ اآلخر عنو، أك ينتيي المجمس

 
 األدلة:

 أدلة القول األول:
حر التصرؼ بممكو كحقكقو، كبإيجابو  ، فيكعف إبطاؿ حق الغير اليخأف المكجب 

الممؾ أقكػ مف حق التممؾ، فيقدـ عميو عند التعارض؛  أثبت لمطرؼ اآلخر حق التممؾ، كحق
لصاحبو أصالة كالثاني ال يثبت إال برضا الطرؼ األكؿ، كالتراضي بيف الجانبيف  ألف األكؿ ثابت

 .(ٕ)أساسي لصحة العقكد
 

 أدلة القول الثاني:
 أف المكجب قد أثبت لمطرؼ اآلخر حق القبكؿ كالتممؾ، فمو استعمالو كلو رفضو، فإذا

ذ كعميو ال يككف الرجكع مبطبًل  ،ا أعرض عف اإليجاب لـ ينشأ العقدقبل ثبت العقد، كا 
 .(ٖ)لئليجاب

 
 الرأي الراجح:
 –ىب إليو الجميكر ىك الراجح؛ ألف الشرع أثبت لمعاقديف الخيار في مجمس العقد ما ذ

ف شاءا لـ يمضياه،  -ثالثكما سيتبيف في الفصل ال ككأنو لـ يكف، فإف شاءا أمضيا العقد، كا 
 كىذا لممكجب مف باب الخيار ليس إال.

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 (.ٖٓ/ٙل )جمكاىب الجمي ،الحطاب (ٔ)
 (.ٖٕ٘/ٙ)ج العناية شرح اليداية ،البابرتي(؛ ك ٖٕ/ٖ)ج اليداية في شرح بداية المبتدؼ ،المرغيناني(ٕ) 
 (.ٖٓ/ٙ)ج لمكاىب الجمي ،الحطاب(ٖ) 
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 المطمب الثاني
 التراخي في الصيغة غير المفظية لمعقود 

تجرؼ العقكد في الغالب بالنطق بالمساف، لكنو ليس شرطًا لبياف اإلرادة العقدية، فيمكف 
ا تعبيرًا كافيًا عف أف تقكـ مقامو أؼ كسيمة، سكاء كانت اختيارية أك اضطرارية بشرط تعبيرى

 اإلرادة العقدية الجازمة.
باإلشارة المعركفة ينعقد ، ك يككف اإليجاب كالقبكؿ بالمشافية يككف بالمكاتبة أيضاً ككما 

، كسيتـ بياف كل كاحدة عمى حدة، (ٔ)داللة التي تقسـ إلى التعاطي، كلساف الحاؿالكب ،لؤلخرس
 .كأثر التراخي عمييا

 
 أواًل: الكتابة:

عاقديف لـ يجمع أبدانيما مجمس عقد كاحد، كمف ىذا المنطمق  الكتابة غالبًا ما تككف بيف
 ، فالكتابة بيف المتباعديف كالخطاب بيف المتقاربيف.(ٕ)الكتاب كالخطابكضعت القاعدة الفقيية: 

ىك الخطاب الذؼ تكتب فيو عبارة اإليجاب كالقبكؿ، مكجية مف أحد المقصكد بالكتابة: ك 
العاقديف لآلخر؛ كأف يكتب إليو مثبًل: إني اشتريت منؾ كذا بكذا، فيكتب إليو اآلخر: قبمت، 

 .(ٖ)كنحك ذلؾ، فيككف ىذا كما لك تشافيا باإليجاب كالقبكؿ نطقاً 
 :كيشترط أف تككف الكتابة

كالكتابة عمى الصحيفة  ظير كتثبت عمى ما كتبت عميوأؼ أف تككف مكتكبة ت مستبينة .ٔ
 .(ٗ)الكتابة في اليكاء أك عمى الماء فبل تعتبر؛ أك الكرؽ 

 .(٘)أؼ أف تككف مكتكبة بالطريقة المعتادة بيف الناسومرسومة؛  .ٕ
 

 حكم التعبير عن اإلرادة العقدية بالكتابة:
ف تكسعت المعامبلت اليكـ بيف الناس، كأصبحت تعتمد عمى االستيراد كالتصدير، كبي 

، فبل تقكـ مصالح السكؽ، كمصالح بينيما المفع يتعذر المصدر كالمستيمؾ مسافات بعيدة، كقد
 كلمعمماء في حكـ انعقاد العقد بيا آراء سيتـ تبيينيا في النقاط التالية.، الكتابةإال بالناس 

                                                 

 .(ٕٙ،ٕ٘ص) مجمة األحكاـ العدلية، عمماءلجنة  ((ٔ
 .ٕٗ، صالمرجع السابق (ٕ)

 (. ٕٔٗ/ٔج) المدخل الفقيي العاـالزرقا، (ٖ) 
 (.ٜٙ/ٔج) درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،حيدر(ٗ) 
 (.ٖٙٔ/ٗج) رح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبيرالعزيز ش رافعي،ال(٘) 



  32 

 

  بين الغائبين: والوسائل المشابية لياالكتابة 
كال  ،معاينةإذا تـ التعاقد بيف غائبيف ال يجمعيما مكاف كاحد كال يرػ أحدىما اآلخر  

كينطبق ذلؾ  ،(الكتابة أك الرسالة أك السفارة )الرسكؿيسمع كبلمو ككانت كسيمة االتصاؿ بينيما 
ففي ىذه الحالة ينعقد العقد  ،(س كالفاكس كشاشات الحاسب اآللي )الكمبيكترعمى البرؽ كالتمك

عند الشافعية  كجوكال يعمـ لذلؾ مخالف إال ، (ٔ)عند كصكؿ اإليجاب إلى المكجو إليو كقبكلو
بيذا العرض المختصر؛ لسببيف: األكؿ: أنو ال كجو لممنع في ىذا كاكتفيت  ،(ٕ)ضعفو النككؼ 

العصر، فبل عبرة بيذا الرأؼ عند الشافعية، كالثاني: أنو سيتـ عرض تفصيمي مف أدلة كترجيح 
 في النقطة التالية. 

 
  بين الحاضرين:الكتابة 

بالكتابة بيف الغائبيف، لكنيـ اختمفكا بيف الحاضريف  عقدانعقاد الالفقياء عمى اتفق معظـ  
 عمى النحك التالي:

 .(ٙ)ككجو عند الشافعية (٘)كالحنابمة (ٗ)كالمالكية (ٖ)ينعقد العقد، كذىب إليو الحنفيةالرأؼ األكؿ: 
 .(ٚ)عند الشافعيةالثاني كجو الال ينعقد العقد، كىك الرأؼ الثاني: 

 
 األدلة:
 الفريق األول:أدلة 

مأمكًرا بتبميغ رسالتو، فحصل ذلؾ بالقكؿ تارة، كبالكتابة تارة، كبالرسكؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كاف النبي . ٔ
ثالثا، كقامت الحجة عمى الجميع، حيث كاف التبميغ بالكتاب كالرسكؿ كالتبميغ بالخطاب، فدؿ 

 .(ٛ)عمى أف الكتاب يقكـ مقاـ قكؿ الكاتب

                                                 

التابع  قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي، نقبًل عف (٘ٚٔ٘/ٗج) الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،الزحيمي ((ٔ
 .(ٙ/ٖ)  ٕ٘قرار رقـ: ، لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي

(، ٕٔ٘/ٗج) رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديفك  ؛(ٓٔ/ٕج) االختيار لتعميل المختار ،ابف مكدكد(ٕ) 
 (.ٛٗٔ/ٖج) كشاؼ القناع ،البيكتيك  ؛(ٚٙٔ/ٜج) المجمكع ،النككؼ ك  ؛(٘/ٖج) الصاكؼ حاشية  ،الصاكؼ 

 (.ٜٙ/ٔج) درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،حيدر(ٖ) 
 .(٘/ٖج) حاشية الصاكؼ  ،الصاكؼ (ٗ) 
 (.ٛٗٔ/ٖج) كشاؼ القناع ،البيكتي(٘) 
 .(ٚٙٔ/ٜ) المجمكع ،النككؼ (ٙ) 
 .ٚٙٔص ،المرجع السابق (ٚ)
 (ٓٔ/ٕج) االختيار لتعميل المختار ،ابف مكدكد ((ٛ
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َ }َّبأَُّّيَب الَّزِّيَ آهَنٌُاْ إِرَا تَذَاَّنتُن ثِذَّْيٍ إِلَ بدليل قكلو تعالى: الكتابة كسيمة إلثبات الحقكؽ ت إذا كان. ٕ

 .(ٕ)، فما كاف كسيمة إلثبات الحق جاز أف يككف صالحًا النعقاده(ٔ){أَجَلٍ هُّسَوًَّ فَبمْتُجٌُهُ
 .(ٖ)لفظو في إثبات الديكف كالحقكؽ القياس عمى كتاب القاضي حيث يقـك كتاب القاضي مقاـ . ٖ
المطمكب في ألفاظ البيع ما يدؿ عمى الرضا، كليس ليذا األمر شكل معيف، كالكتابة ال شؾ . ٗ

سكاء كاف بالمفع أك باإلشارة أك بالكتابة  عقدحبيا، فإذا عمـ الرضا انعقد الأنيا تعبر عف إرادة صا
 .(ٗ)أك بغيرىا مما تعارؼ عميو الناس

تعتمد عمى االستيراد اليكـ أصبحت قد مصالح الناس، ك الحفاظ عمى  المعامبلت. المقصد مف ٘
، كقد يتعذر اشتراط المفع، فبل تقكـ مصالح ف المصدر كالمستيمؾ مسافات بعيدةكالتصدير، كبي

 .(٘)السكؽ، كمصالح الناس إال بقبكؿ الكتابة
 

 أدلة الفريق الثاني:
 عمى النحك التالي:أدلتيـ كانت عقمية ، كىي 

نما قبماألصل أف التعب. ٔ اإلشارة في حق األخرس لمضركرة لعجزه  تير يككف بالمفع كحده، كا 
عف النطق، فأما القادر عمى النطق فبل يقبل منو التعبير بالكتابة كما ال يقبل منو التعبير 

 .(ٙ)باإلشارة
الكتابة، ىذه دعكػ تحتاج إلى دليل، القكؿ بأف القادر عمى النطق ال يقبل منو  ويناقش ىذا:

 فأيف النص مف الشارع الذؼ ينيى القادر عمى النطق مف عقد البيع عف طريق الكتابة.
جاءت عف طريق األلفاظ، كلـ يشتير في عصر النبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -انعقاد البيكع عمى كقت النبي . ٕ
 .(ٚ)لكتابة مع إمكاف ذلؾ، فيجب الكقكؼ عند حد المفع فقطانعقاد البيكع عف طريق ا -ملسو هيلع هللا ىلص  -

نما مف  ويناقش ىذا: بأف البيع ليس مف قبيل العبادات التي يحتاج األمر فييا إلى تكقيف، كا 
قبيل العادات كالمباحات، فاألصل فييا الحل إال ما كد النيي عنو، كلـ يأت نيي مف الشارع 

 .ينيى عف عقد البيع عف طريق الكتابة

                                                 

 [.ٕٕٛالبقرة: ] (ٔ)
 (.ٖٙٙ/ٔج) المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة ،ذبيافال (ٕ)
 .ٖٙٙص السابق،المرجع  (ٖ)
 (.٘/ٖج) حاشية الصاكؼ  ،الصاكؼ  (ٗ)
 (.ٖٙٙ/ٔج) المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة ،ذبيافال (٘)
 (.ٙٔ/٘ج) البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني (ٙ)
 .ٙٔص المرجع السابق، (ٚ)



  34 

 

الكتابة يتطرؽ إلييا االحتماالت، فقد يكتب المفع كيريد بو تجربة القمـ، أك تحسيف الخط، كما . ٖ
االنتقاؿ إلى غيره مما ال يتطرؽ إليو  بقميد، كما تطرؽ إليو االحتماؿ كجيدخل الخط التزكير كالت

 .(ٔ)االحتماؿ
لحماية الخط مف التزكير، كلك كاف بأف ىذه االحتماالت بعيدة، فيكجد اليـك طرؽ كثيرة  كيناقش:

ا لما تعامل الناس اليكـ بالشيكات، كىي تحمل مبالغ كثيرة جدا، كتعتمد عمى ىذا االحتماؿ كجييً 
 تكقيع صاحبيا مع إمكاف التزكير كالتقميد فيو.

 
 الرأي الراجح: 

راض آراء الفريقيف كأدلتيـ، يمكف ترجيح رأؼ الجميكر؛ ألنو باختصار العقكد بعد استع 
ىي تعبير عف اإلرادة العقدية، كالكتابة معبرة عنيا، فبل يكجد مانع مف اعتمادىا خصكصًا بيف 

، كمما يبلحع في المعامبلت مف التيسير عمى الناسالشريعة في الغائبيف؛ تحقيقًا لمقاصد 
لـ يعد االستغناء عنيا مقبكاًل، فقد أصبحت مبلزمة لمعقكد، لكف في غالب  عصرنا أف الكتابة

  .األحياف لمتكثيق، كليس إلجراء العقكد خصكصًا بيف الحاضريف
 

 :التراخي في  الكتابة 
 اختمف الفقياء في اشتراط الفكرية في القبكؿ في التعاقد بالكتابة بيف الغائبيف عمى رأييف:

 .(ٖ)كالحنابمة ،(ٕ)الفكر، ذىب إليو الحنفية ال يشترط الرأي األول:
طبلعو عمى لفع اكقت  فكراً  القابل ؿيشترط قبك ف ،اشترط الشافعية الفكر في القبكؿ الرأي الثاني:

لمرسل إليو ما داـ في مجمس يمتد خيار المجمس لممكتكب إليو أك اك البيع في الكتاب ال قبمو، 
خياره ما داـ خيار  ، بل يمتدقبكؿ المكتكب إليو قبكلو، كال يعتبر لمكاتب مجمس، كلك بعد

 .(ٗ)المكتكب إليو
أحد كاف  ابيف ما إذفي الكتابة في تراخي القبكؿ عف اإليجاب الحنابمة  ق يفر في تك 
 فكاتبو، عف المجمس المشترؼ غائباً  إف كاف"  :قاؿ البيكتي، كما إذا كاف غائباً  ،حاضراً  العاقديف
مما بمغو ف ،دارؼ بكذا -كنسبو بما يميزه -بعتؾ دارؼ بكذا أك أني بعت فبلناً أك راسمو إني ، البائع

                                                 

 (.ٖٚٙ/ٔجالمعامبلت المالية أصالة كمعاصرة ) ،ذبيافال (ٔ)
 (.ٕٗٔ/ٔج) في شرح مجمة األحكاـدرر الحكاـ  ،حيدر( (ٕ

 (.ٛٗٔ/ٖج) كشاؼ القناع ،البيكتي(ٖ) 
 (.ٜٕٖ/ٕ)جمغني المحتاج ، الخطيب الشربيني(؛ ك ٖٜٔ/ٕ)ج حاشيتا قميكبي كعميرة ،قميكبي كعميرة ((ٗ



  35 

 

ألف التراخي مع غيبة المشترؼ ال يدؿ عمى إعراضو  ؛أؼ المشترؼ الخبر قبل البيع صح العقد
  .(ٔ)"بخبلؼ ما لك كاف حاضراً  ،عف اإليجاب
 

 ثانيًا: اإلشارة:
الّنطق، فيي اإليماء إلى الشيء بالكف، لغة: التمكيح بشيء يفيـ منو ما يفيـ مف 

 .(ٕ)كالعيف، كالحاجب كغيرىا، كأشار عميو بكذا: أبدػ لو رأيو
 .(ٖ)كاصطبلحًا: عند الفقياء مثميا في المغة

 
 حكم انعقاد العقد باإلشارة:

المعيكدة  اتفق الفقياء عمى أف إشارة األخرسك ، اإلشارة إما مف الناطق أك مف األخرس
كأما ، (ٗ)، كالبيع كاإلجارة كالرىف كالنكاح كنحكىا، فينعقد بيا جميع العقكدكالمفيكمة معتبرة شرعاً 

 ففييا اختبلؼ عمى رأييف:اإلشارة مف الناطق 
 .(ٙ)كالشافعية (٘)الحنفية مف غير مقبكلة عند الجميكر الرأي األول:
 .(ٚ)لمالكيةمقبكلة عند ا الرأي الثاني:

 األدلة:
إذا كاف العاقد قادرًا عمى النطق فبل ينعقد بإشارتو، بل عميو أف يعبر عف إرادتو  دليل الجميور:

ف دلت عمى اإلرادة ال تفيد اليقيف المستفاد مف المفع أك  بمسانو لفظًا أك كتابة؛ ألف اإلشارة كا 
ال لـ ينشأ العقد الكتابة، فبل بد  .(ٛ)مف العبارة، كا 
 .(ٜ)العقد ينعقد بما يدؿ عمى الرضا مف قكؿ أك فعل أك إشارة دليل المالكية:

                                                 

 (.ٛٗٔ/ٖجكشاؼ القناع ) ،البيكتي(ٔ) 
 (ٖٛٔ/ٔجمعجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ) ،عبد المنعـ ((ٕ

البياف في  ،العمراني؛ ك (٘/ٖج) حاشية الصاكؼ  ،الصاكؼ ؛ ك (ٓٔ/ٕج) االختيار لتعميل المختار ،مكدكدابف (ٖ) 
 (.ٙٔ/٘ج) مذىب اإلماـ الشافعي

 ألشباه كالنظائرالسيكطي، اك  ؛(٘/ٖج) حاشية الصاكؼ  ،الصاكؼ ك  (؛ٜٕٙص) األشباه كالنظائرابف نجيـ، (ٗ) 
 (، ٜ٘ٔ/ٗج) المغنيابف قدامة ك  (؛ٕٖٔص)

 .(ٓٔ/ٕج) االختيار لتعميل المختار ،ابف مكدكد(٘) 
 (.ٙٔ/٘ج) البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(ٙ) 
 (.٘/ٖج) حاشية الصاكؼ  ،الصاكؼ (ٚ) 
 (.ٙٔ/٘ج) البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(ٛ) 
 (.٘/ٖجحاشية الصاكؼ ) ،الصاكؼ (ٜ) 
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 كالراجح ما ذىب إليو المالكية تيسيرًا عمى الناس.
 

 التراخي في اإلشارة:
لـ يتحدث الفقياء عف التراخي في اإلشارة، فقد  كانت بيف الحاضريف فقط، كقد أجيزت  

التكنكلكجيا، فأصبح باإلمكاف إجراء  لمضركرة، فبل يتصكر فييا التراخي، لكف تطكرت مع تطكر
عقكد باإلشارة عبر الشبكة العنكبكتية، كىذا يتصكر فيو التراخي، كيمكف أف يأخذ الحكـ نفسو في 

ال يدؿ عمى إعراضو عف  أحد العاقديفالتراخي مع غيبة ، أؼ أف التراخي في الكتابة بيف الغائبيف
 . اً اإليجاب، بخبلؼ ما لك كاف حاضر 

 
 الداللة:ثالثًا: 

: الدليل ما يستدؿ بو كالدليل الداؿ كقد دلو عمى الطريق يدلو بالضـ د ؿ ؿلغة: مف 
 .(ٔ)داللة بفتح الداؿ ككسرىا

ىي ككف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر، كالشيء األكؿ ىك اصطبلحًا: 
 .(ٕ)الداؿ، كالثاني ىك المدلكؿ

أف يككف االنعقاد مستفادًا بفعل مف شأنو أف يترتب كبالنسبة لمداللة في العقكد فيي: 
 .(ٖ)عميو العقد، كيعبر عف تنفيذه، أك مستفاد مف حاؿ تستدعي انعقاده

 تكضيحككما أسمفت فبلنعقاد العقد بالداللة صكرتاف ىما: التعاطي، كداللة الحاؿ، كفيما يمي 
 لكل منيا. 

 
 التعاطي: -8
 .(ٗ)كالمعاطاة ، كىكالعطكمف  : التناكؿلغة

، (٘)ىك مبادلة فعمية دالة عمى ارتباط اإلرادتيف كالتراضي دكف تمفع بإيجاب كقبكؿاصطبلحًا: 
 .(ٙ)كقد يكجد لفع مف أحدىما

 
                                                 

 .(ٕٛٔص) الرازؼ، مختار الصحاح (ٔ)
 .(ٜٖٔص) التعريفاتالجرجاني،  (ٕ)
 (. ٕٔٗ/ٔج)ـ المدخل الفقيي العا، االزرق (ٖ)
 .(ٕٖٔٔص) القامكس المحيط ،الفيركزآبادػ (ٗ)
 .(ٓٓٔص) الية كاالقتصادية في لغة الفقياءحماد، معجـ المصطمحات الم (٘)
 (.ٕٖٙ/ٕج) إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني (ٙ)



  35 

 

 :(ٔ)صور البيع بالمعاطاةمن 
عميو ثمنو، أك كاف معركؼ الثمف، أك سأؿ  في حانكت مكتكباً  لك كجد إنساف متاعاً  .ٔ

دكف صيغة  صاحبو عف سعره فبينو لو، فأخذه كناكؿ البائع ثمنو، فقبضو منو راضياً 
 لفظية تفيد إنشاء العقد.

مف الخبز بدكف تمفع  مف الدراىـ فيعطيو الخباز مقداراً  أف يعطي المشترؼ لمخباز مقداراً  .ٕ
 .بإيجاب كقبكؿ

 .لمبائع كيأخذ السمعة كيسكت البائع أف يعطي المشترؼ الثمف .ٖ
 ، ككذلؾ إرساؿ مجمة أك جريدة لطالبيا.يارككب الحافبلت، كقطع البطاقات لمرككب في .ٗ

 
 بالتعاطي: آراء العمماء في العقد

 :عمى ثبلثة آراء بالتعاطي عقدختمف الفقياء في صحة الا
 متأخرؼ  ، كاختاره بعض(ٗ)كالحنابمة، (ٖ)، كالمالكية(ٕ)كىك مذىب الحنفية ،يجكز مطمقاً  :األول

 .(٘)كالنككؼ  الشافعية
، كاختاره ابف حـز (ٚ)، كقكؿ في مذىب الحنابمة(ٙ)كىك مذىب الشافعية، ال يجكز مطمًقا :الثاني

 .(ٛ)مف الظاىرية
، (ٓٔ)، كبعض الشافعية(ٜ)يجكز في المحقرات دكف األشياء النفيسة، اختاره بعض الحنفية :الثالث

 .(ٔٔ)الحنابمةكبعض 
 
 

                                                 

 (.٘ٔٗ/ٔج) المدخل الفقيي العاـالزرقا، (ٔ) 
 .(ٖٗٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشراغ ،الكاساني(ٕ) 
 (.ٙ/٘ج) شرح مختصر خميل ،الخرشي(ٖ) 
 (.ٖٕٙ/ٗج) نصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼاإل ،المرداكؼ (ٗ) 
 (.ٗٔ/ٙج) المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعيالفقو  ،، كآخرافالخف(٘) 
 .ٗٔالمرجع السابق، ص (ٙ)

 (.ٖٕٙ/ٗج) نصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼاإل ،المرداكؼ (ٚ) 
 (.ٖٓ٘/ٛ)ج المحمى، بف حـزا(ٛ) 
 (ٖٗٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ((ٜ

 (.ٗٔ/ٙج) المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعيالفقو  ،، كآخرافالخف (ٓٔ)
 (.ٖٕٙ/ٗج) معرفة الراجح مف الخبلؼنصاؼ في اإل ،المرداكؼ  (ٔٔ)
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 األدلة:
 أدلة الرأي األول:

أف البيع في المغة كالشرع اسـ لممبادلة، كىي مبادلة شيء مرغكب بشيء . استدالؿ لغكؼ مفاده ٔ
نما قكؿ البيع كالشراء دليل عمييما، كالدليل  كب، كحقيقة المبادلة بالتعاطيمرغ األخذ كاإلعطاء، كا 

، (ٔ){ الَّزِّيَ آهَنٌُاْ الَ تَأْمُلٌُاْ أَهٌَْالَنُنْ ثَْْنَنُنْ ثِبلْجَبطِلِ إِالَّ أَى تَنٌُىَ تِجَبسَحً عَي تَشَاضٍ هِّننُنْ }َّبأَُّّيَب تعالى:عميو قكلو 

}أًُْلَـئِلَ الَّزِّيَ : تعالى كقاؿ ،كالتجارة عبارة عف جعل الشيء لمغير ببدؿ كىك تفسير التعاطي

اسـ التجارة  -سبحانو كتعالى  -، أطمق (ٕ) ٍ فَوَب سَثِحَت تِّجَبسَتُيُنْ ًَهَب مَبًٌُاْ هُيْتَذِّي{اشْتَشًُُاْ الضَّالَلَخَ ثِبلْيُذَ

}إِىَّ اللّوَ اشْتَشٍَ هِيَ الْوُؤْهِننِيَ أًَفُسَيُنْ ًَأَهٌَْالَيُن ثِأَىَّ لَيُنُ تعالى: كقاؿ هللا  ،عمى تبادؿ ليس فيو قكؿ البيع

اشتراء  -تعالى  -مبادلة الجنة بالقتاؿ في سبيل هللا  -سبحانو كتعالى  -سمى ، فقد (ٖ)اجلَنَّخَ{

ف لـ يكجد لفع البيع، (ٗ)}فَبسْتَجْشِشًُاْ ثِجَْْعِنُنُ الَّزُِ ثَبَّعْتُن ثِوِ{ :كبيعا لقكلو تعالى في آخر اآلية ، كا 
ذا ثبت أف حقيقة المبادلة بالتعاطي كىك األخذ كاإلعطاء، فيذا يكجد في األشي اء الخسيسة كا 

 .(٘)، فكاف جائزاً ، فكاف التعاطي في كل ذلؾ بيعاً كالنفيسة جميعاً 
بطاؿ بياعاتيـ، أف . استدالؿ مقاصدؼ: ٕ ىذا أيسر لمناس كأرحـ، كأبعد عف إيقاعيـ في اإلثـ كا 

كال سيما في ىذه األياـ التي أصبح البيع بالمعاطاة فييا ىك الشائع كالغالب، كقمما تجد متبايعيف 
 .(ٙ)يتمفظاف بإيجاب أك قبكؿ

األصل في العقكد اإلباحة إال بدليل مف كتاب أك سنة أك إجماع، كال دليل مع ، ك عمكـ األدلة. ٖ
كال أحد مف أصحابو استعماؿ إيجاب كقبكؿ  كلـ ينقل عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،القائميف بتحريـ بيع المعاطاة

كلـ يخف حكمو كلـ يزؿ المسممكف في  ، كلبينو ملسو هيلع هللا ىلصاً شائع كلك استعمل لنقل نقبلً  ،في بيعيـ
 .(ٚ)أسكاقيـ كبياعاتيـ عمى البيع بالمعاطاة

 
 

                                                 

 [.ٜٕالنساء: ] (ٔ)
 [.ٙٔالبقرة: ] (ٕ)
 [.ٔٔٔالتكبة: ] (ٖ)
 [.ٔٔٔالتكبة: ] (ٗ)
 (.ٖٗٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ((٘

 (.ٗٔ/ٙج) المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعيالفقو  ،، كآخرافالخف(ٙ) 
 (.ٜٗٔ/ٖج) متف اإلقناعكشاؼ القناع عف  ،البيكتي(ٚ) 



  33 

 

 أدلة الرأي الثاني:
كقاؿ ، (ٔ)} ًَأَحَلَّ اللّوُ الْجَْْعَ {عمى كجكب لفع البيع أك الشراء أك التجارة، بقكلو تعالى: كا استدل. ٔ

بل يؤخذ ، ف(ٕ){ الَّزِّيَ آهَنٌُاْ الَ تَأْمُلٌُاْ أَهٌَْالَنُنْ ثَْْنَنُنْ ثِبلْجَبطِلِ إِالَّ أَى تَنٌُىَ تِجَبسَحً عَي تَشَاضٍ هِّننُنْ }َّبأَُّّيَبتعالى: 

، (ٖ)}ًَعَلَّنَ آدَمَ األَسْوَبء مُلَّيَب{بو أخذه، كقد قاؿ تعالى: تعالى ماؿ بغير االسـ الذؼ أباحو هللا 
كميا تكقيفية، ال سيما أسماء أحكاـ الشريعة التي ال يجكز اإلحداث فييا، كال  فصح أف األسماء
 (ٗ)تعمـ إال بالنصكص

 .(٘)عقداً تعاطي فمـ يعرؼ في عرؼ الشرع في عرؼ الشرع كبلـ إيجاب كقبكؿ، فأما ال عقدال. ٕ
 .(ٙ)القياس عمى النكاح فإنو ال ينعقد إال بالمفع. ٖ
 

 أدلة الرأي الثالث:
المعاطاة في المحقرات يشبو أف يككف معتاًدا لدػ الناس مف عصر الصحابة إلى بيع 

 يكمنا ىذا، كلك كاف الناس يكمفكف اإليجاب كالقبكؿ مع الخباز كالبقاؿ كالقصاب لمحقيـ بذلؾ
 .(ٚ)حرج كمشقة، كالحرج منتف عف ىذه الممة

 
 الراجح:الرأي 

كالحقير، فالمطمكب ىك الرضا، كبأؼ شيء أف بيع المعاطاة يجكز مطمًقا، في النفيس 
تيسيرًا عمى  المعاطاة،ة أك باإلشارة، أك بتحقق فقد حصل المطمكب، سكاء كاف بالمفع أك بالكتاب

ال  يفكذلؾ بشرط، الناس في أمكر حياتيـ اليكمية أف يككف ثمف المعقكد عميو معمكمًا تمامًا، كا 
 .ـ الرضا بالعقدفسد العقد، كأال يصرح العاقد مع التعاطي بعد

 
 
 

                                                 

 [.ٕ٘ٚالبقرة: ] (ٔ)
 [.ٜٕالنساء: ] (ٕ)
 [.ٖٔالبقرة: ] (ٖ)

 (.ٖٓ٘/ٛج) المحمى ،ابف حـز(ٗ) 
 (.ٖٗٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني ؛ ك (ٕٙٔ/ٜج) المجمكع ،النككؼ (٘) 
 (.ٖٙٔ/ٜج) المجمكع ،النككؼ (ٙ) 
 (.ٖٙٗ/ٔج) كمعاصرةالمعامبلت المالية أصالة  ،ذبيافال(ٚ) 



  42 

 

 التراخي في عقود المعاطاة:
ف حصل لـ يمـز العقد عند المالكية، كيفسد التراخي في عقكد المعاطاة غير جائ ز، كا 

 عند الحنابمة.
كالمعاطاة المحضة العارية عف القكؿ مف الجانبيف ال بد فييا مف حضكر : " الخرشيقاؿ 

ال فيك غير  البيع إال بدفع  والـز فمف أخذ ما عمـ ثمنو ال يمزمالثمف كالمثمف أؼ قبضيما، كا 
البيع حتى يقبض الرغيف، كأما  ولشخص فإنو ال يمزم ككذلؾ مف دفع ثمف رغيف مثبلً  ،الثمف

أصل كجكد العقد فبل يتكقف عمى قبض شيء مف ذلؾ فمف أخذ ما عمـ ثمنو مف مالكو كلـ يدفع 
زكمو إال بدفع الثمف، كلك تكقف كجكد العقد عمى كال يكجد ل ،لو الثمف فقد كجد بذلؾ أصل العقد

ظاىر ىذا أنو ، ك دفع الثمف لكاف تصرفو فيو باألكل كنحكه مف التصرؼ فيما لـ يدخل في ممكو
 .(ٔ)"ال بد أف يعقب إعطاء المثمكف إعطاء الثمف، كأنو إذا لـ يحصل تعقيب ال تصح المعاطاة

لب في نحك خذ ىذا امعاقبة القبض لمطاطاة يعتبر في صحة بيع المعقاؿ البيكتي: " ك 
ألنو إذا اعتبر عدـ التأخير في  ؛بدرىـ أك معاقبة اإلقباض لمطمب في نحك أعطني بيذا خبزاً 

جمس أؼ إذا اعتبر أف ال يتأخر أحدىما عف اآلخر حتى يتفرقا مف الم ؛اإليجاب كالقبكؿ المفظي
التأخير في المعاطاة ك  ...معاطاة أكلىاعتبار عدـ التأخير في الأك يتشاغبل بما يقطعو عرفا ف

 .(ٕ)"مبطل كلك كاف بالمجمس لـ يتشاغبل بما يقطعو لضعفيا عف الصيغة القكلية
 

 _ لسان الحال: 7
 .داللةصراحة أك باإليجاب كالقبكؿ  عقدينعقد ال

: قبمت أكدعتؾ ىذا الماؿ أك أمنتؾ عميو، فقاؿ المستكدع أيضا :مثبل لك قاؿ صاحب الكديعة
ذا دخلع صراحةينعقد اإليدا  : أيف أربط دابتي؟ فأراه شخص إلى الخاف كقاؿ لصاحب الخاف . كا 

 محبل كربط الدابة فيو ينعقد اإليداع داللة.
كسكت يككف  ككذلؾ إذا كضع شخص مالو بجانب صاحب الدكاف كذىب كرآه ىك أيضاً 

ذا ترؾ رجل مالو بجانب صاح : ىذا  لوب دكاف قائبلذلؾ الماؿ كديعة عند صاحب الدكاف. كا 
ف قاؿ صاحب الدكاف: ال أقبل، ، كسكت ينعقد اإليداع كرآه ىك أيضاً كديعة عندؾ ، كذىب  كا 

  .(ٖ)كرده ال ينعقد اإليداع

                                                 

 (.ٙ/٘ج) شرح مختصر خميل ،الخرشي(ٔ) 
 (.ٜٗٔ/ٖج) كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،البيكتي(ٕ) 
 (.ٚٗٔص) مجمة األحكاـ العدلية، عمماءلجنة (ٖ) 
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ذا ترؾ شخص مالو بجانب جممة أشخاص عمى سبيل الكديعة كذىب كرأكه ىـ أيضاً   كا 
فكا مف ذلؾ المحل الكاحد بعد كلكف إذا انصر  ،ككف ذلؾ الماؿ كديعة عندىـ جميعاكسكتكا ي

 .(ٔ)اآلخر يتعيف الذؼ بقي أخيرا لمحفع كيككف الماؿ كديعة عنده
 

 التراخي في عقود لسان الحال:
فبل يعذر القابل إف تراخى في رد ال يرد التراخي عمى تمؾ العقكد، إال في حالة عدـ قبكؿ العقد، 

مضاء لمعقد، ألف   السككت في معرض الحاجة بياف.العقد كرفضو، ألف سككتو رضا منو كا 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٚٗٔص) مجمة األحكاـ العدلية، عمماءلجنة  (ٔ)
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 مبحث الثانيال
 التراخي في الطمب

الحفاظ عمى األمف كالسبلـ المجتمعييف مف أىـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية، حيث جعمت  
 ال يؤمف أحدكـ،" النبي ملسو هيلع هللا ىلص: إيماف الفرد مكقكفًا عمى حب الخير لمغير كما لمنفس، حيث قاؿ 

كيعتبر حفع حق اآلخريف، كخصكصًا المقربيف منيـ مف ، (ٔ)"حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو
 أىـ كسائل تقكية الركابط بيف أفراد المجتمع المسمـ.

كمف الحقكؽ التي شرعيا اإلسبلـ لدفع األذػ عف اآلخريف الذيف يمكف أف يمحق بيـ إذا  
مف محاسف الشريعة كعدليا " :قيـ الجكزيةابف حيث يقكؿ تصرؼ اإلنساف في ممكو حق الشفعة، 

كقياميا بمصالح العباد كركدىا بالشفعة، كال يميق بيا غير ذلؾ، فإف حكمة الشارع اقتضت رفع 
ف أمكف  الضرر عف المكمفيف ما أمكف، فإف لـ يكف رفعو إال بضرر أعظـ منو أبقاه عمى حالو، كا 

عمى النقاط الميمة في في ىذا المبحث سيتـ التعرؼ ،  ك (ٕ)"رفعو بالتزاـ ضرر دكنو رفعو بو
  الشفعة، كأثر التراخي عمى الطمب فييا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

رقـ ، ٕٔ/ٔج ،مف اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو باب/كتاب اإليماف البخارؼ: صحيح البخارؼ،( ](ٔ
 .[ٖٔ الحديث

 (.ٕٜ/ٕج) إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف ،ابف قيـ الجكزية(ٕ) 
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 المطمب األول
 طمب المواثبةالتراخي في  

قبل الشركع في تعريف طمب المكاثبة، كأثر التراخي عميو، البد مف الكقكؼ عمى 
 مجمكعة نقاط في مكضكع الشفعة، أىميا:

 .يا، كدليممشركعيتيا، ك الشفعة لغة، كاصطبلحاً تعريف 
 

 أواًل: تعريف الشفعة:
كشفع لي يشفع  ،فشفعتو شفعاً  شفع: الشفع: خبلؼ الكتر، كىك الزكج. تقكؿ: كاف كتراً لغة: 

الشفعة الزيادة كىك أف يشفعؾ فيما و ،كالشفيع: الشافع، كالجمع شفعاء ،شفاعة كتشفع: طمب
فضـ  كاحداً  عندؾ فتزيده كتشفعو بيا أؼ أف تزيده بيا أؼ أنو كاف كتراً تطمب حتى تضمو إلى ما 

 .(ٔ)إليو ما زاده كشفعو بو
 منيا عمى سبيل اإليجاز: عرؼ الفقياء الشفعة بتعريفات متقاربة أذكر بعضاً اصطبلحًا: 

 .(ٕ)حق التممؾ في العقار لدفع ضرر الجكار تعريف الحنفية:. ٔ
عمى التعريف أنو بيف عمة الشفعة، كىذا ال يككف في التعريف، إضافة إلى أف ىذه العمة  بلحعكي

، إال أف يقاؿ الشريؾ يدخل في عندىـمكحية باقتصار الشفعة عمى الجار، كىي ليست كذلؾ 
 الجكار مف باب أكلى.

 استحقاؽ شريؾ أخذ ما عاكض بو شريكو مف عقار بثمنو أك قيمة تعريف المالكية: . ٕ
 .(ٖ)بصيغة

، عكض الي التيإذا كانت في العقارات ، فقط كيبلحع عميو أنو أثبت الشفعة لمشريؾ
 بصيغة معينة. كتككف 

 .(ٗ)حق تممؾ قيرؼ يثبت لمشريؾ القديـ عمى الحادث فيما ممؾ بعكض: تعريف الشافعية. ٖ 
 كيبلحع عميو أنو أثبت الشفعة لمشريؾ فيما لو عكض مف عقارات كغيرىا.

ىي استحقاؽ الشريؾ انتزاع حصة شريكو المنتقمة عنو مف يد مف انتقمت  تعريف الحنابمة: . ٗ
 .(٘)إليو

                                                 

 (.٘ٛٔ/ٛج) لساف العرب ،ابف منظكر ((ٔ
 (.ٜٖٕ/٘ج)الشمبي كنز الدقائق كحاشيةتبييف الحقائق شرح  ،الزيمعي (ٕ)
 (.ٖٚ/ٖجأسيل المدارؾ ) ،الكشناكؼ  (ٖ)
 (.ٕٖٚ/ٖج) مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني (ٗ)
 ( .ٜٕٕ/٘ج) المغني ،ابف قدامة (٘)



  44 

 

 كيبلحع عميو أثبت الشفعة لمشريؾ فقط، كلـ يبيف ىل ىي بعكض أـ ال؟.
 

 التعريف المختار:
؛ لمكصكؿ إلى تعريف جامع مانع، كىك معاً  بعد عرض التعريفات السابقة يتعيف دمجيا

حق تممؾ العقار أك ما كاف في حكـ العقار مف الممؾ المشترػ بمقدار الثمف الذؼ قاـ "كالتالي: 
 .(ٔ)"عمى المشترؼ 

فحق التممؾ في التعريف أثبت الشفعة لمشريؾ كالجار، في العقارات، كما يأخذ حكميا بالعكض 
 الذؼ كاف سيدفعو المشترؼ.

 
 :الشفعة مشروعية

 .الشفعة بالسنة كاإلجماعمشركعية ثبتت 
 :من السنة 

 أحاديث كثيرة منيا:بثبتت مشركعيتيا 

بالشفعة في  –ملسو هيلع هللا ىلص  –قاؿ: قضى رسكؿ هللا  –رضي هللا عنيما  –عف جابر بف عبدهللا  (ٔ
 .(2)كل ما لـ يقسـ، فإذا كقعت الحدكد كصرفت الطرؽ فبل شفعة

 .  (3) )كىذا الحديث أصل في ثبكت الشفعة(قاؿ ابف حجر: 

في كل شركة  –ملسو هيلع هللا ىلص  –قاؿ: قضى رسكؿ هللا  –رضي هللا عنيما  –عف جابر بف عبدهللا  (ٕ
ف شاء  لـ تقسـ، ربعة أك حائط، ال يحل لو أف يبيع حتى يؤذف شريكو، فإف شاء أخذ كا 

 .(4)ترؾ، فإذا باع كلـ يؤذف فيك أحق بو

 . (5)بشكل خاص في المشاعبشكل عاـ، كثبكتيا ذا الحديث ثبكت الشفعة قد تضمف ىف

 :من اإلجماع   
عمى إثبات الشفعة لمشريؾ الذؼ لـ يقاسـ فيما بيع مف أرض أك دار أك العمماء  أجمع 

 .(ٙ) حائط

                                                 

 (ٖٙٙ/ٕدرر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ: ) ،حيدر(ٔ) 
 [.ٕٕٚ٘ دبثحرقـ ال، ٚٛ/ٖجالشفعة فيما لـ يقسـ،  باب/الشفعة كتابالبخارؼ: صحيح البخارؼ، ] (ٕ)
 (.ٖٙٗ/ٗجفتح البارؼ ) ،ابف حجر (ٖ)
 .[ٛٓٙٔ رقـ الحديث، ٜٕٕٔ/ٖجباب الشفعة، /المساقاة كتاب ،مسمـ: صحيح مسمـ] (ٗ)
 (.ٖٙٗ/ٗجفتح البارؼ ) ،ابف حجر (٘)
 ( .ٜٕٕ/٘ج) المغني ،ابف قدامة (ٙ)
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 وقت وجوب طمب الشفعة:
لدفع الضرر، اتفق العمماء عمى ثبكت حق الشفعة، كأنو أصل مف أصكؿ الشريعة؛ كأنو شرع 

 لكنيـ اختمفكا في كقت كجكبو عمى رأييف:
، (ٕ)، كالشافعية في األظير عندىـ(ٔ)الحنفيةجميكر الفقياء مف أنو عمى الفكر، ذىب إليو  األول:

 .(ٖ)عمى الصحيح عندىـ كالحنابمة
في أشير األقكاؿ  ذىب إليو المالكية، متسع طمبيا بل كقت كجكبأنو ليس عمى الفكر،  الثاني:
 .(ٗ)عندىـ

 
 األدلة:

  أدلة القول األول:
 اإلسراع في طمب الشفعة لؤلدلة اآلتية:الحاضر إف عمـ بالبيع ينبغي عمى الشفيع 

أؼ تفكت بترؾ المبادرة كما يفكت البعير الشركد عند  .(٘)"الشفعة كحل العقاؿ حديث: " .ٔ
 .(ٙ)حل العقاؿ إذا لـ يبادر إليو

 .(ٛ)أسرع في طمبياك  بادر إليياأؼ لمف  .(ٚ)"نما الشفعة لمف كاثبيامف األثر: "إ .ٕ
  .(ٜ)أنيا حق ضعيف، فيتقكػ بالطمب الفكرؼ بحسب المعتاد .ٖ
أنيا حق ثبت لدفع الضرر، فكاف عمى الفكر كالرد بالعيب، فإذا عمـ الشفيع بالبيع،  .ٗ

في حاؿ قضاء فميبادر عمى العادة، فمك كاف الشفيع في الصبلة أك في الحماـ أك 
نما لو التأخير   كالضابط إلى الفراغ مما ىك فيو. الحاجة، لـ يكمف قطع ما ىك فيو، كا 

ال فبل فيو:  .(ٓٔ)أف ما عد تكانيًا في طمب الشفعة أسقطيا، كا 

                                                 

منانيك  (؛ٜٜٔص) مجمة األحكاـ العدلية، عمماءلجنة (ٔ)   (.ٖٓٛ/ٕجركضة القضاة كطريق النجاة: ) ،ابف السِّ
 (ٕٖٔ/ٚج) البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(ٕ) 
 (.ٕٔٗ/٘ج) المغني ،ابف قدامة(ٖ) 
 .(ٕٗٚٔص) المعكنة عمى مذىب عالـ المدينةالثعمبي، (ٗ) 
رقـ ، ٖ٘ٛ/ٕجطمب الشفعة،  باب/الشفعة كتاب ،و كبو حاشية حكـ األلبانيابف ماجو: سنف ابف ماج] ((٘
 قاؿ األلباني: ضعيف جدا. [؛ٕٓٓ٘ ديثحال

 (.ٕ٘ٔ/٘)ج نياية المحتاج إلى شرح المنياج، الرممي(ٙ) 
 .[ٙٓٗٗٔقـ الحديث ، ر ٖٛ/ٛج ،الشفيع يأذف قبل البيع باب ، كتاب البيكع/صنفالم :عبد الرزاؽ](ٚ) 
 (.ٕٓٗ/٘) نيل األكطار ،الشككاني (ٛ)

 .(ٚٔ/ٚجالشافعي )المنيجي عمى مذىب اإلماـ الفقو ، الخف، كآخراف(ٜ) 
 (ٜٖ٘، ٖٛ٘/٘)ج رح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبيرالعزيز ش رافعي،ال(ٓٔ) 
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ف كاف مريضًا  ال مرضًا ثقيبًل كا  أك غائبًا عف بمد المشترؼ، أك خائفًا مف عدك، فميككل إف قدر، كا 
فإف ترؾ الشفيع المقدكر عميو مف التككيل  ،التككيل، فميشيد عمى طمب الشفعةبأف عجز عف 

 .(ٔ)ألنو مشعر بالترؾ؛ كاإلشياد، بطل حقو في األظير
كألف إثباتيا عمى التراخي يضر بالمشترؼ، لككنو ال يستقر ممكو عمى المبيع، كال  .٘

 .(ٕ)يتصرؼ فيو بعمارة، خكًفا مف أخذ المبيع كضياع عممو
 

 القول الثاني:أدلة 
أـ  ة: ىل ىك محدكدتقدير المدةفي ىذا  ـاختمف قكليلكف الفكرية،  المالكية لـ يشترط

 كثيراً  إال أف يحدث المبتاع بناء، أك تغييراً  ، كأنيا ال تنقطع أبداً ةغير محدكد ي: ىكاال؟ فمرة قال
السنة، كىك  ـ، فركؼ عنيمدةال هىذ كا، كىك حاضر عالـ ساكت. كمرة حددة الشفيعبمعرف
فمك : إف الخمسة أعكاـ ال تنقطع فييا الشفعة. مالؾ ر، كقيل أكثر مف سنة، كقد قيل عفاألشي

ناء السنة، ثـ طمب سكت الشفيع ببل مانع سنة كاممة بعد العقد، فما دكنيا، أك غاب كعاد في أث
ف كاف غائبً ك  ،الشفعة، أخذىا  لؤلدلة اآلتية:؛ (ٖ)ما طالت توا فبل تنقطع شفعتو كلك طالت غيبا 

عمقو بمدة، كألنو استيفاء ماؿ فمـ يبطل بترؾ تلـ األحاديث المثبتة لحق الشفعة مطمقة  .ٔ
 .(ٗ)المطالبة كأركش الجنايات

أف السككت ال يبطل حق امرغ مسمـ ما لـ يظير مف قرائف األحكاؿ ما يدؿ عمى  .ٕ
  .(٘)إسقاطو

المطالبة بالشفعة حق لمشفيع، كمف لو حق المطالبة في أؼ كقت شاء إال أف يعمـ منو  .ٖ
 .(ٙ)ترؾال

البة بو عمى الفكر، كأصمو يجب المط ال فيو تفريط أك تدليسيس ل كألنو في استيفاء ما .ٗ
 .(ٚ)الديكف 

                                                 

 ختصاركفاية األخيار في حل غاية االالحصني، ك  ؛(ٕٙٔ/٘ج) نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،الرممي (ٔ)
 .(ٛٔ/ٚج) المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعيالفقو  ،، كآخرافالخف(؛ ك ٕٙٛص)

 (.ٖٕٗ/ٕ)ج الكافي في فقو اإلماـ أحمد، قدامة بفا (ٕ)
 .(ٕٗٚٔص) المعكنة عمى مذىب عالـ المدينةالثعمبي،  (ٖ)
 .ٕ٘ٚٔصالمرجع السابق،  (ٗ)
 (ٙٗ/ٗ)ج بداية المجتيد كنياية المقتصد ،بف رشدا ((٘

 .(ٕٗٚٔص) المعكنة عمى مذىب عالـ المدينةالثعمبي،  (ٙ)
 .ٕٗٚٔصالمرجع السابق،  (ٚ)
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 فيؤدؼ، ضرر عمى الشفيع، ألنو قد يعمـ كلـ يحصل الثمف المطالبة فكراً  كألف في إيجاب .٘
 .(ٔ)ذلؾ إلى تفكيتو إياه متى لـ يميل مدة يتمكف فييا مف ذلؾ

المطالبة عند الحاكـ لمشفيع بأف يحدد مكقفو، إما باألخذ بعد الشراء لكف يحق لممشترؼ  
ال أسقط الحاكـ شفعتو  .(ٕ)بالشفعة أك الترؾ، فإف أجاب بكاحد منيما فظاىر، كا 

 
 الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء كأدلتيا كالنظر فييا يمكف ترجيح رأؼ الجميكر القائل: أف عمى الشفيع 
أف يبادر في طمب الشفعة ساعة عممو بيا؛ لمحفاظ عمى المصمحة الحاضر ما لـ يمنعو مانع 

العامة، ألف الشفيع إف تراخى في الطمب يككف أسقط حقًا مف حقكقو التي ال يستساغ عقميًا أف 
فإف ذلؾ قد يؤدؼ لحدكث  رؼ حقو، كتصرفو في ما أصبح ممكو،بعد استيفاء المشت يطالب بو
إف أخر الشفيع طمب ف ف حقكؽ العباد مبنية عمى المشاحة،؛ ألبيف الناسالمنيي عنيا النزاعات 

كأف لـ يطمب الشفعة لما سمع عقد البيع في  المكاثبة بأف كاف في حاؿ يدؿ عمى اإلعراض مثبلً 
كاشتغالو بشغل آخر أك بحث آخر أك قاـ مف المجمس دكف أف يطمب الشفعة  ذلؾ المجمس أك

 يسقط حق شفعتو.
 

 الشفعة: كيفية طمب
طمب التقرير ثـ  ،كىي طمب المكاثبة -عند الحنفية –يمـز في الشفعة ثبلثة طمبات 

 .(ٖ)طمب الخصكمة كالتممؾ، ثـ كاإلشياد
كسيتـ الحديث عف الطمبيف اآلخريف كسيتـ الحديث عف الطمب األكؿ في ىذا المطمب، 

 في المطمبيف التالييف.
 

 تعريف المواثبة:
كاالستعجاؿ  ةبادر ، مف الم(ٗ)، فيك مكاثب، كالمفعكؿ مكاثبكاثب يكاثب، مكاثبة ككثاباً  مف لغة:

 .(٘)ثب عميوإذا ك  ءبادر الشي كمنيا ،االستعارةسبيل مفاعمة مف الكثكب عمى ، كالمسارعة
                                                 

 .(ٕٗٚٔص) المعكنة عمى مذىب عالـ المدينةالثعمبي،  (ٔ)
مناني ك  ؛(ٚٛٗ/ٖج) حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،الدسكقي( (ٕ  ركضة القضاة كطريق النجاةابف السِّ
 (.ٖٓٛ/ٕج)

 .(ٜٜٔص) مجمة األحكاـ العدلية، عمماءلجنة  (ٖ)
 (.ٕٙ٘ٔ/ٕج) ة المعاصرةمعجـ المغة العربي ،عمر (ٗ)
 (.ٚ/ٕج) تفسير غريب ألفاظ الميذب في المستعذب النظـ ،الركبي (٘)
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في  اً الشفيع بطمب الشفعة فكر  ةبادر م تعريف طمب المواثبة في الشفعة بأنو: اصطالحًا: يمكن
مجمس عممو بالبيع كالمشترؼ كالثمف، حتى كلك كاف عممو بذلؾ بعد حيف، طالما أنو لـ يصدر 

 .(ٔ)يفيـ منو طمبيا ماب منو ما يدؿ عمى اإلعراض
 

 وقت طمب المواثبة:
 .، ما لـ يمنعو مانعالفكر مف حيف عممو بالبيعمف خبلؿ التعريف يتبيف أف كقتو عمى 

  
 اإلشياد عمى طمب المواثبة:

إليو اختمفكا في حكـ اإلشياد  بعد أف اتفق الجميكر عمى فكرية طمب الشفعة، كالمبادرة
 ىذا الطمب عمى رأييف: عمى

بيف اإلشياد ليس بشرط لصحة طمب المكاثبة فمك لـ يشيد صح طمبو فيما بينو ك  الرأي األول:
  .(ٖ)كالشافعية (ٕ)ىذا عند الحنفية ،هللا

 .(ٗ)الحنابمة ، ىذا عنداإلشياد لصحة الطمب يشترط  الرأي الثاني:
 

 األدلة:
  أدلة الرأي األول:

؛ ألف مف الجائز أف المشترؼ ال ر عند الخصكمة عمى تقدير اإلنكاراإلشياد لئلظيا
القكؿ قكلو فيحتاج إلى اإلظيار بالبينة  يصدؽ الشفيع في الطمب أك ال يصدقو في الفكر كيككف 

 .(٘)، ال أنو شرط صحة الطمبند القاضي عمى تقدير عدـ التصديقع
 

 أدلة الرأي الثاني:
كتارؾ الطمب مع ، إلى المشترؼ في طمبيا ببل إشياد الشفيع قط الشفعة بسيرتس

 .(ٙ)مثبلً  بالتزامو كمفتو ألف عميو في السفر ضرراً  ؛تسقط إف أخر طمبو بعد اإلشياد كال ،حضكره
                                                 

لية كاالقتصادية في لغة حماد، معجـ المصطمحات الما(؛ ك ٜٜٔص) مجمة األحكاـ العدلية، عمماءلجنة (ٔ) 
 .(ٜٗٗص) الفقياء
 (.ٚٔ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٕ) 
 (.ٕٙٔ/٘ج) المنياجنياية المحتاج إلى شرح  ،الرممي(ٖ) 
 (.ٖٖٛ/ٕ)ج شرح منتيى اإلرادات ،البيكتى ((ٗ
 (.ٚٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ((٘

 (.ٖٖٛ/ٕ)ج شرح منتيى اإلرادات ،البيكتى(ٙ) 
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 الرأي الراجح:
تكثيق الحقكؽ، كىذا ىك ك ، إلظيار الطمب عند الحاجةبل  ،اإلشياد ليس شرطًا لمصحة

 في العقكد. مقصد الشيادة أصبلً 
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 المطمب الثاني
 طمب التقرير واإلشيادالتراخي في 

كلبياف أثر التراخي فيو،  ،كيطمب التقريريجب عمى الشفيع بعد طمب المكاثبة أف يشيد 
 سيتـ تعريف التقرير لغة كاصطبلحًا.

 التقرير: 
 .(ٔ)تثبيت الشيء في مقره لغة:

ائع إف ىك أف يشيد الشفيع عمى الب :في كتب الحنفية عمى أنو طمب التقريرذكر  اصطالحًا:و 
ف لـ يكف العقار في، أك عمى اكاف العقار المبيع في يده بأنو طمب  ، أك عند المبيعيده لمشترؼ كا 
 .(ٕ)كيطمب فيو الشفعة اآلف

 
 كيفية طمب التقرير:

 : كالتالي بياف كيفيتويمكف ك  ،الشفيع محتاج إلى اإلشياد إلثباتو عند القاضي
ما أف يككف في يد المشترؼ المبيع إما أف يككف في يد ال ، فإف كاف في يد البائع بائع كا 

ف شاء طمب مف المشترؼ ك مف البائعيع بالخيار إف شاء طمب فالشف ف شاء طمب عند المبيع، كا   ،ا 
كالمشترؼ فؤلف كل كاحد منيما خصـ، البائع باليد كالمشترؼ بالممؾ، فصح أما الطمب مف البائع 

 .الطمب مف كل كاحد منيما
، فإف سكت عف الطمب مف أحد المتبايعيف بو كأما الطمب عند المبيع فؤلف الحق متعمق

 .يو بطمت شفعتو ألنو فرط في الطمبع مع القدرة عمكعند المبي
ف كاف في يد المشترؼ فإف شاء طم ف شاء عند المبيعكا  ، كال يطمب مف ب مف المشترؼ كا 

 .(ٖ)البائع ألنو خرج مف أف يككف خصما لزكاؿ يده كال ممؾ لو فصار بمنزلة األجنبي
 
 التقرير:حكم طمب 

) طمب المكاثبة كطمب  إذا أتى بطمبيف صحيحيفعند الحنفية ىك استقرار الحق، فالشفيع 
 .(ٗ)وحقاستقر  (التقرير

 :اإلشياد عمى طمب التقرير
                                                 

 .(ٙٓٔص) التكقيف عمى ميمات التعاريفالمناكؼ،  ((ٔ
 .(ٜٜٔص)لعدلية ، مجمة األحكاـ اعمماء لجنةك  (؛ٕٓص) الحيراف إلى معرفة أحكاؿ اإلنساف، مرشد باشا(ٕ) 
 (.ٖٗٛ/ٜج) العناية شرح اليداية ،البابرتي ((ٖ

 (.ٜٔ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني (ٗ)
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نما ىك لتكثيقو عمى تق    .دير اإلنكار كما في طمب المكاثبةليس بشرط لصحتو كا 
  

 :مدة طمب اإلشياد
كلـ يطمب كىك  ،عمى طمب التقرير كاإلشياد مقيدة بالتمكف منو، فإذا كاف مقتدراً المدة   

مقتدر، أؼ تأخر، كانت الشفعة باطمة نفيا لمضرر عف المشترؼ بالتمكف مف اإلشياد؛ ألنو لك 
سمع الشراء حاؿ غيبتو  أك ،يككف مقتدرا عمى الخركج لئلشياد فبلمثبًل عمـ الشفيع بالشفعة ليبل 
 .(ٔ)عف المشترؼ كالبائع كالدار

  
 اإلشياد: قيام طمب المواثبة مقام طمب التقرير و 

عمى طمب المكاثبة، ككاف اإلشياد المذككر في محضر المبيع أك البائع الشفيع إذا أشيد 
مقاـ الطمبيف، أما  كيككف الطمب الكاحد قائماً ، يبقى لزـك لطمب التقرير كاإلشيادأك المشترؼ، فبل 

مجرد اإلشياد عمى طمب المكاثبة بدكف أف يككف في حضكر البائع أك المشترؼ أك العقار المبيع 
 .(ٕ)فبل يقـك مقاـ طمب التقرير كاإلشياد

 ،في المجمس الذؼ سمع فيو عقد البيع لك أجرػ الشفيع طمب التقرير كاإلشياد فكراً ك 
فيذا الطمب يقكـ مقاـ طمب المكاثبة  ،المشترؼ أك البائع في يدال يزاؿ ك  ،المبيع حاضراً ككاف 

 .كطمب التقرير كاإلشياد معاً 
عند المبيع باإلشارة إليو: اشترػ ىذا الشاىديف كعميو فيجب أف يقكؿ الشفيع في حضكر 

كقد أجريت طمب المكاثبة في  ،فأنا شفيعو ،كبما أنني شريؾ في نفس المبيع مثبلً  ،العقار فبلف
 .(ٖ)كاآلف أطمبيا أيضا فككنا شاىديف ،ذؼ سمعت فيو عقد البيع فكراً المجمس ال
المشفكع أـ كاف غير قابض، في  لممشترؼ، سكاء أكاف المشترؼ قابضاً  أك يقكؿ خطاباً  
: إنؾ اشتريت العقار المحدكد بالحدكد الفبلنية كبما أنني خميط في حق المبيع الشاىديفحضكر 

نني أطمبيا اآلف أيضاً  مثبلً   .(ٗ)أييا الشاىداف اشيدا ا، كأنتمفأنا شفيعو كقد طمبت المكاثبة كا 
لمبائع في  أك يقكؿ كالمبيع ال يزاؿ في يد البائع، يعني قبل أف يسمـ لممشترؼ، خطاباً  

كقد  ،كبما أنني جار مبلصق فأنا شفيعو ،الفبلني مف فبلف حضكر الشاىديف: إنؾ بعت عقارؾ
 .(٘)كيقكؿ بعد ذلؾ اشيدكا أييا الشيكد عمى ىذا أيضاً أطمبيا مب المكاثبة كأنا اآلف طمبت ط

                                                 

 (.ٖٜٚ/ٕ)ج درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،حيدر (ٔ)
 (.ٖٜٚ/ٕ)ج مجمة األحكاـ درر الحكاـ في شرح ،حيدرك  (؛ٕٕٙص) الدر المختارالحصكفي،  ((ٕ

 (.ٜٗٚ/ٕ)ج درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،حيدر (ٖ)
 .ٜٗٚالمرجع السابق، ص (ٗ)
 (.ٜٗٚ/ٕ)ج درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،حيدر (٘)
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 التراخي في طمب التقرير:

إذا لـ يشيد الشفيع أثناء طمب المكاثبة فيجب عميو أف يطمب التقرير كقت تمكنو كقدرتو ببل 
يمكف إجراؤه فييا كلك  مدة مك أخر الشفيع طمب التقرير كاإلشياد، ف(ٔ)تأخير حتى تستقر الشفعة

 .(ٕ)بإرساؿ كتاب يسقط حق شفعتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 المطمب الثالث  

 التراخي في طمب الخصومة والتممك
أماـ أف يطالب بحقو  مزموبعد قياـ الشفيع بطمب المكاثبة، كطمب التقرير كاإلشياد، ي 

 الخصكمة لغة كاصطبلحًا.كلمتعرؼ عمى التراخي في ىذا الطمب يمـز تعريف ، (ٔ)اضيقال
                                                 

 .ٖٜٚص المرجع السابق، (ٔ)
 .(ٕٓٓ-ٜٜٔص) مجمة األحكاـ العدلية، عمماءلجنة (؛ ك ٕٕٙ)صالدر المختار ، الحصكفي(ٕ) 
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خاصمو ك  ،الجدؿ ، كىيكالخصكمة االسـ مف التخاصـ كاالختصاـ، خصـمف  الخصومة لغة:
  .(ٕ)ة فخصمو يخصمو خصما: غمبو بالحجةخصاما كمخاصم
يطمب فيو  بعد التقرير كاإلشياد  كىك أف يقدـ الشفيع طمبًا لمقضاء :اصطالحاً  طمب الخصومة

  .(ٖ)الحكـ بالشفعة كتسميـ المبيع
 كيككف طمب الخصكمة سببًا لمتممؾ فيما بعد إف حكـ القاضي لمشفيع. 

 
 أثر التراخي عمى طمب الخصومة:

في البمد قاض ال تبطل شفعتو بالتأخير ليس عمـ أنو ك السفر،  إذا كاف الشفيع في
ذا كاف في الحضرالقاضي فكاف عذراً يتمكف مف الخصكمة إال عند  ألنو ال ؛باالتفاؽ ترؾ لك  ، كا 

المخاصمة في مجمس مف مجالس القاضي تبطل شفعتو؛ ألنو إذا مضى مجمس مف مجالسو كلـ 
لك ك كلك ترؾ الطمب لعذر ال تبطل شفعتو، ، دؿ ذلؾ عمى إعراضو كتسميمو يخاصـ فيو اختياراً 

فمدة الشير ، (ٗ)تسقط شفعتو باالتفاؽقدـ لمقضاء طمبًا بالخصكمة كالتممؾ في غضكف شير ال 
لكف الفقياء اختمفكا بعد مركر الشير ال تعد تراخيًا مانعًا مف طمب الشفعة ميما كانت األسباب، 

   ىل تسقط شفعتو؟ ككاف اختبلفيـ عمى رأييف:
كىك ظاىر المذىب  عند أبي حنيفة،كىذا ال تسقط الشفعة حتى يسقطيا بمسانو،  الرأي األول:

 .(٘)ركاية عف أبي يكسفك  ،الفتكػ كعميو 
ركاية عف ك  ،دمحم كزفرقكؿ  ، كىكبطمت مف غير عذر بعد اإلشياد إف تركيا شيراً  الرأي الثاني:
 .(ٙ) أبي يكسف

 
 األدلة:

 أدلة القول األول:
، الحق لمشفيع قد ثبت بالطمبيف كاألصل أف الحق متى ثبت إلنساف ال يبطل إال بإبطالو

، خير المطالبة منو ال يككف إبطاالً كلـ يكجد ألف تأ ،كما في سائر الحقكؽ  كىك التصريح بمسانو
 .(ٔ)كتأخير استيفاء القصاص كسائر الديكف 

                                                                                                                                            

 .(ٕٓٓ-ٜٜٔص) مجمة األحكاـ العدلية، عمماءلجنة  (ٔ)
 (.ٓٛٔ/ٕٔج) لساف العرب ،ابف منظكر (ٕ)
 (.ٕٕٙص) الدر المختارالحصكفي،  (ٖ)
 (.ٖ٘ٛ/ٜج) العناية شرح اليداية ،البابرتي (ٗ)
 .(ٜٔ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني (٘)
 .ٜٔالمرجع السابق، ص (ٙ)
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 أدلة القول الثاني:

اإلنساف عمى  أف حق الشفعة ثبت لدفع الضرر عف الشفيع كال يجكز دفع الضرر عف
الخصكمة أبدا إضرار بالمشترؼ ؛ كجو يتضمف اإلضرار بغيره ، كفي إبقاء ىذا الحق بعد تأخير 

خكفا مف النقض كالقمع فيتضرر بو، فبل بد مف التقدير بزماف، كقدر  ألنو ال يبني كال يغرس
فقد فرط في الطمب فتبطل  ، فإذا مضى شير كلـ يطمب مف غير عذربالشير ألنو أدنى اآلجاؿ

 .(ٕ)شفعتو
إذا كاف  يككف ذكر مف الضرر  ما؛ ألف قكلو " يتضرر المشترؼ " ممنكعيرد عميو: أف  
فإنو إذا عمـ أف لمشفيع أف يأخذ بالشفعة فالظاىر أف يمتنع مف البناء كالغرس خكفا ، غائباالشفيع 

مف النقض كالقمع، فمئف فعل فيك الذؼ أضر بنفسو فبل يضاؼ ذلؾ إلى األخذ بالشفعة؛ كليذا لـ 
متناع مف البناء كالغرس لما لمشترؼ باالكال يقاؿ أف فيو ضررا با، يبطل حق الشفعة بغيبة الشفيع

 .(ٖ)ذكر
 كيرد عمى ىذا الرد أنو لـ يتـ تحديد مدة لمحاضر أيضًا. 

 
 الرأي الراجح:

 ض اآلراء كأدلتيا، يمكف ترجيح ما يمي:ر بعد ع
إذا ترؾ المخاصمة إلى القاضي في زماف يقدر فيو عمى المخاصمة بطمت أف الشفيع 

، فكما أف لو حق فمآلخريف حقكؽ، ككما أف ىذا الحق يراه القاضيكعميو أف يمتـز بما  شفعتو،
، فالغالب مف أحكاؿ الناس أف مف إلحاؽ الضرر باآلخريف وشرع دفعًا لمضرر عنو، فبل يمكن

يشترؼ قطعة أرض يستخدميا إما لمبناء أك الغرس أك لمصالح أخرػ، فبل يعقل أف ينتظر 
 .نياية المشترؼ إلى ما ال

                                                                                                                                            

 .(ٖ٘ٛ/ٜج) العناية شرح اليداية ،البابرتي(ٔ) 
 .(ٜٔ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (ٕ)
 .ٜٔص ،المرجع السابق (ٖ)



 
 
 
 

 الفصل الثاني
 التراخي في التسميم والرد 
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 المبحث األول
 في العقود المالية التراخي في التسميم

، كقد تـ معقكد عميو كصيغةك عاقد أركاف العقد ثبلثة كما تبيف في الفصل السابق، كىي: 
ل السابق أيضًا، كعنكاف ىذا المبحث التراخي في التسميـ، الفصفي بشقييا الحديث عف الصيغة 

 كالتسميـ إنما يختص بالمعقكد عميو.
 ، فقد يككف المحل عيناً كيختمف المحل باختبلؼ العقكدكالمعقكد عميو ىك محل العقد، 

 عمبلً ، كقد يككف مالية، كالمبيع في عقد البيع، كالمكىكب في عقد اليبة، كالمرىكف في عقد الرىف
مف األعماؿ، كعمل األجير في اإلجارة، كعمل الزارع في المزارعة، كقد يككف منفعة شيء معيف، 

 .كمنفعة المستعار في عقد اإلعارة ،كمنفعة المأجكر في عقد اإلجارة
كسيتـ في ىذا البحث الحديث عف المقصكد بمحل العقد، كشركطو، كأثر التراخي عمى 

 حيف العقد، كالتي ال يشترط. كقبضو د التي يشترط فييا تسميموتسميـ المعقكد عميو في العقك 
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 المطمب األول
 التراخي في تسميم المعقود عميو في 

 يشترط فييا قبضو حين العقدال العقود التي 
 

التي يشترط المالية التراخي في تسميـ المعقكد عميو في العقكد قبل الشركع في بياف أثر 
البد مف تعريف المعقكد عميو لغة كاصطبلحًا، ثـ بياف شركطو، ثـ بياف ، حيف العقد فييا قبضو

 أقساـ العقكد باعتبار اشتراط فكرية التسميـ فييا.
 

 :أواًل: تعريف المعقود عميو
 لغة:  

ىك ك ، كمكضعو عميو ىك محل العقدمف خبلؿ تعريف العقد في الفصل األكؿ يتبيف أف المعقكد 
 .(ٔ)عقد، كبالتالي يككف ما كقع عميو العقد اسـ المفعكؿ مف

 اصطالحًا:  
  .(ٕ)آثاره ما يقع عميو العقد كتظير فيو

 ثاره كاضحة مف نفاذ كلزكـ.مكتمل األركاف كالشركط، تككف آ عقدإف كاف الف
فالممكية التي  ،(ٖ)أثر التصرؼ في الحاؿفيو ترتب ، كيبيع ال يتعمق بو حق الغير: النافذ عقدال

 . مثبلً  بيع بمجرد عقد البيعملم ىي أثر لمبيع تثبت في الحاؿ كيصبح المشترؼ مالكاً 
 .مف جية مصمحة المتعاقديف كىك ينقسـ إلى الـز كغير الـز

:  .النافذ العارؼ عف الخيارات عقدىك ال فالبلـز
فالبيع الذؼ يككف فيو أحد الخيارات يحق  ،ىك النافذ الذؼ فيو أحد الخيارات :غير البلـزك 

 .(ٗ)لصاحب الخيار فسخو
 
 : شروط المعقود عميو:نياً ثا

 اشترط الفقياء أربعة شركط في محل العقد، كىي ما يأتي:
 

                                                 

 (.ٖٓٓ)ص القامكس المحيط، الفيركزآبادػ ((ٔ
 (.ٕٕٔ/ٖٓ)ج ية الككيتيةالمكسكعة الفقي، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ((ٕ

 (.ٜٓٔ/ٔج) األحكاـدرر الحكاـ في شرح مجمة  ،حيدر (ٖ)
 .ٜٓٔصالمرجع السابق،  ((ٗ



  51 

 

 أن يكون موجودًا وقت التعاقد:  - 8
يجكز ، فبل كجكد المحل ال بد مفففي عقد البيع   ،يختمف اشتراط ىذا الشرط باختبلؼ العقكد

كجيالة فيمنع،  يع ما لـ يكجد غرراً ؛ كألف في ب(ٔ)"ال تبع ما ليس عندؾ": بيع ما لـ يكجد لقكلو ملسو هيلع هللا ىلص
  .(ٕ) نيى عف بيع الغرر: " أف النبي ملسو هيلع هللا ىلصلحديث

مع  ،ـ كاإلجارةالسمَ منيا مف ىذه القاعدة العامة في منع التصرؼ بالمعدـك عقكد كا كاستثن
مراعاة لحاجة الناس إلييا، ك  ،استحساناً  ل المعقكد عميو حيف إنشاء العقد،عدـ كجكد المح

قرار الشرع صح  .(ٖ)تياكتعارفيـ عمييا، كا 
كاكتفى المالكية باشتراط ىذا الشرط في المعاكضات المالية، أما في عقكد التبرعات 

نما يكفي أف يككف كاليبة كالكقف كالرىف فأجازكا أال يككف محل العقد مكجكد ًا حيف التعاقد، كا 
 .(ٗ)محتمل الكجكد في المستقبل

 
 معمومية المحل لمعاقدين: _  7

، بحيث ال يككف فيو جيالة تؤدؼ إلى لمعاقديف كمعركفاً  أف يككف معيناً  يشترط في المحل
 .؛ لؤلحاديث السابقةالنزاع كالغرر

رؤيتو أك رؤية بعضو عند العقد، مف كيحصل العمـ بمحل العقد بكل ما يميزه عف الغير 
كال  ،بلمف القطيع مث فبل يجكز بيع شاة، أك بكصفو كصفا يكشف عنو تماما، أك باإلشارة إليو

 .تسبب الغرر كتفضي إلى النزاع كذلؾ ألف الجيالة في محل العقد؛ إجارة إحدػ ىاتيف الداريف
المحل، ففي عقد السمـ مثبًل  كفي العقكد المستثناة في البند السابق اشترط الشرع معمكمية

يشترط في المحل: أف يككف معمكـ الجنس كالنكع كالصفة كالقدر، كيبل أك كزنا أك عدا أك ذرعا، 
كذلؾ ألف الجيالة في كل منيا تفضي إلى المنازعة، كقد كرد في الحديث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 

 .(٘)"ككزف معمـك إلى أجل معمكـمف أسمف في تمر فميسمف في كيل معمـك " 
 

                                                 

، ٖٖٓ٘ديث حال : رقـٕٖٙ/٘ج ،في الرجل يبيع ما ليس عنده باب/البيكع كتاب ،سنف أبي داكد: أبك داكد] (ٔ)
 .(ٕٖٔ/٘)ج إركاء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل، قاؿ األلباني: صحيح

رقـ  :ٖ٘ٔٔ/ٖج ،ُبْطبَلِف َبْيِع اْلَحَصاِة، َكاْلَبْيِع الَِّذؼ ِفيِو َغَرر   باب/البيكع كتاب صحيح مسمـ، مسمـ:] (ٕ)
 .[ٖٔ٘ٔديث حال

بداية المجتيد كنياية  ،ابف رشد(؛ ٕٚٔ/ٗ)ج(، ٖ،ٕ/٘جتيب الشرائع: )بدائع الصنائع في تر  ،الكاساني(ٖ) 
 .(٘/ٗجالمقتصد )

 (.ٗٔٔ/ٗج) بداية المجتيد كنياية المقتصد ،ابف رشد(ٗ) 
 .[ٗٓٙٔ رقـ الحديث :ٕٕٙٔ/ٖجالسمـ،  ببا/البيكع كتاب مسمـ: صحيح مسمـ،](٘) 



  53 

 

 : قابمية المحل لحكم العقد_  4
، يو: األثر المترتب عمكالمراد بحكـ العقديشترط أف يككف محل العقد قاببًل لحكمو شرعًا، 

، ففي عقد البيع مثبل أثر العقد ىك انتقاؿ ممكية المبيع مف العقكد كيختمف ىذا حسب اختبلؼ
، فإف لـ يكف كذلؾ، كاف العقد مااًل ممموكًا متقوماً البائع إلى المشترؼ ، كيشترط فيو أف يككف 

العقد  ال يصح  -كقد تقدـ تعريفو عند الفقياء– بالمعنى الشرعي ، فما لـ يكف ماالً (ٔ)عميو باطبلً 
 ؛ ألف غير الماؿ ال يقبل التمميؾ أصبًل.أك رىنيا أك كقفيا ،، أك ىبتياكالدـ الميتةبيع ك ،عميو

كيبطل بيع غير المممكؾ أك ىبتو: كىك المباح لمناس غير المحرز كالسمؾ في الماء 
كالطير في اليكاء كالكؤل كالحطب كالتراب كالحيكانات البرية أك الشيء المخصص لمنفع العاـ 

 .(ٕ)اطر العامة؛ ألنيا غير مممككة لشخص أك ال تقبل التممؾ الشخصيكالطرقات كالجسكر كالقن
كالتصرؼ بغير المتقـك باطل أيضًا: كىك ما ال يمكف ادخاره كال االنتفاع بو شرعًا، 

 .(ٖ)كالخمر كالخنزير بيف المسمميف
أؼ المنفعة  -ا يشترط أف يككف محل العقد كنحكى كفي عقكد المنفعة كعقد اإلجارة

، فبل تجكز اإلجارة عمى المنافع المحرمة كالزنا كالنكح منفعة مقصكدة مباحة -عمييا عقكد الم
 .(ٗ)كنحكىما

 أن يكون مقدور التسميم وقت التعاقد: - 3
يشترط تكافر القدرة عمى التسميـ كقت التعاقد، فبل ينعقد العقد إذا لـ يكف العاقد قادرًا عمى 

ف   .(٘)كيككف العقد باطبلً  ،مممككًا لمعاقدكاف مكجكدًا ك تسميـ المعقكد عميو، كا 
كنحكىا، كال يصح التعاقد بيعًا  فبل يصح بيع الحيكاف الشارد كال إجارتو كرىنو كىبتو ككقفو

 كالمغصكب في يد  ،كالصيد بعد فراره ،كالسمؾ في البحر ،أك إجارة أك ىبة عمى الطير في اليكاء
 .(ٙ)لعدـ القدرة عمى التسميـ ؛كالدار في األرض المحتمة مف العدك ،الغاصب

                                                 

 (.ٔٓ٘/ٗ)ج رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف (ٔ)
 (.ٙٓٗ/٘)جنياية المطمب في دراية المذىب  ،الجكيني(؛ ك ٖٔ/ٕ)جالميذب  ،الشيرازؼ  (ٕ)
 (.ٚٚٔ/ٕ)ج حاشية العدكؼ  العدكؼ، (ٖ)
 (.ٚٓٗ/٘)جالمغني ، ابف قدامة (ٗ)
التاج كاإلكميل لمختصر  ،المكاؽ(؛ ك ٚٛٔ/ٗ، )ج(ٚٗٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني (٘)
 المغني، ابف قدامة(؛ ك ٖٗٗ/ٕ)ج مغني المحتاج ،الخطيب الشربينيك  ؛(ٖ/ٚج(، )ٙٚٗ/ٙج)(، ٔٚ/ٔ)ج خميل
 (.ٔ٘ٔ/ٗ)ج
(؛ كالمكاؽ، التاج كاإلكميل لمختصر ٚٛٔ/ٗ(، )جٚٗٔ/٘الشرائع )جالكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب (ٙ)

(؛ كابف قدامة، المغني ٖٗٗ/ٕ(؛ كالخطيب الشربيني، مغني المحتاج )جٖ/ٚ(، )جٙٚٗ/ٙ(، )جٔٚ/ٔخميل )ج
 (.ٔ٘ٔ/ٗ)ج
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 :، وعدموأقسام العقود باعتبار اشتراط فورية التسميم فييا: ثالثاً 
، كبينكا خكاصيا كأحكاميا الفقيية بحيث تشمل الفقياء العقكد باعتبارات مختمفةقسـ 

في ىذا المطمب ىك التقسيـ الذؼ  ، كما يمـزمجمكعة مف العقكد، كتميزىا عف مجمكعة أخرػ 
  .باعتبار اشتراط القبض فييا أك عدموسيتبيف فيو أثر التراخي، كىك التقسيـ 

 :(ٔ)إلى نكعيفبيذا االعتبار  قسـ الفقياء العقكدحيث 
 عقكد ال يشترط فييا قبض المعقكد عميو حيف العقد. :األول
 .العقدفييا قبض المعقكد عميو حيف عقكد يشترط : الثاني

قبل الشركع في الحديث ك كسيتـ الحديث عف النكع الثاني في المطمب الثاني مف ىذا المبحث. 
 كبياف العبلقة بينيما.عف النكع األكؿ سيتـ تعريف القبض، كالتسميـ، 

كمنو قيل سمـ الدعكػ  ،سمـ الكديعة لصاحبيا بالتثقيل أكصميا فتسمـ ذلؾمف سمـ، ك التسميـ لغة: 
كسمـ األجير نفسو لممستأجر مكنو مف نفسو حيث ال  ،إذا اعترؼ بصحتيا فيك إيصاؿ معنكؼ 

 .(ٖ)أخذه كقبضو :الشيء تسمـك  ،(ٕ)مانع
 ،كقبضو الماؿ: أعطاه إياه ،: أخذهكقبض الشيء قبضاً ، : األخذ بجميع الكفلغة القبض

 .(ٗ)كتصرفؾ أؼ في ممكؾ :صار الشيء في قبضتؾكيقاؿ: ، كتقبيض الماؿ: إعطاؤه لمف يأخذه
كعمى ذلؾ نتيجة القبض كالتسميـ كاحدة، كىي أخذ العاقد ما يجب لو مف العاقد اآلخر  

 بالطرؽ المناسبة، فيما يستخدماف لمعنى كاحد، كال مشاحة في االصطبلح.
 

 :العقدال يشترط فييا قبض المعقود عميو حين التي المالية عقود الاألول: النوع 
 كفيما يمي أثر التراخي عمى كل منيا: ،واإلجارة ،البيعك المعاوضات دو عق بعضكمف ىذا النكع 

 :بيعالأواًل: عقد 
 البيع:
 .(٘)أيضاً  ضد الشراءك الشراء  ، فيطمق عمىكىك مف األضداد، مقابمة شيء بشيء لغة:

 .(ٙ)مقابمة ماؿ بماؿ عمى كجو مخصكص اصطالحًا:
 

                                                 

 (.ٖٕٓ/ٖٓ) المكسكعة الفقيية الككيتية ،كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية (ٔ)
 (.ٕٙٛ/ٔج) لمنيرالمصباح ا ،الفيكمي ((ٕ

 (.ٙٗٗ/ٔج) المعجـ الكسيط ،مصطفى، كآخركف  (ٖ)
 (.ٕٗٔ/ٚج) لساف العرب ،ابف منظكر (ٗ)
 .(ٜٜٖ/ٔ)ج قييةمعجـ المصطمحات كاأللفاظ الف ،عبد المنعـ؛ ك (ٖٕ/ٛج) لساف العرب ،ابف منظكر (٘)
 (.ٖٕٚ/ٕج) اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،الخطيب الشربيني (ٙ)
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 قبض المعقود عميو في البيع:حكم التراخي في 
انتقاؿ ممكية : مف كتترتب عميو آثارهأك ما يقـك مقاميما، ، ينعقد باإليجاب كالقبكؿالبيع   

إال أف الممؾ  ،سكاء أحصل التقابض بينيما أـ ال ،المبيع إلى المشترؼ، كممكية الثمف إلى البائع
ف كاف ينتقل في البيع بمجرد  مزكـ الضماف يتكقف عمى ف، بالقبض ، لكف ال يستقر إالالعقدكا 

 .(ٔ)القبض
عمى بيعو فبل  كل منيماندـ كعمى ذلؾ إف تراخى العاقداف في تسميـ المعقكد عميو، ك 

 .(ٕ)نتوكأف مجمس البيع لـ ي ،لـ يقبض عقكد عميوفسخ البيع بعمة أف الم ؼ منيمايحق أل
دعي بياف حكـ كىذا يستكيمكف أف يترتب عمى التراخي في تسميـ المبيع كقبضو ىبلكو، 

 بض.ىبلؾ المبيع قبل الق
 

 ىالك المبيع قبل القبض:
إذا ىمؾ البيع كمو أك بعضو قبل القبض بفعل المشترؼ، فإف البيع ال ينفسخ، كيبقى العقد  - ٔ
كل  ألنو باإلتبلؼ صار قابضاً ك ؛ نو ىك المتسبب في اليبلؾا ىك، كعميو أف يدفع الثمف كمو ألكم

المبيع؛ ألنو ال يمكنو إتبلفو إال بعد إثبات يده عميو، كىك معنى القبض فيتقرر عميو الثمف، 
أك بشرط الخيار لممشترؼ؛ ألف خيار المشترؼ ال يمنع زكاؿ البيع عف ممؾ  كسكاء كاف البيع باتاً 

 .(ٖ)البائع ببل خبلؼ فبل يمنع صحة القبض فبل يمنع تقرر الثمف
ذا ىمؾ بفعل - ٕ أجنبي فإف المشترؼ بالخيار بيف الرجكع عمى ىذا االجنبي كبيف فسخ  كا 

 .(ٗ)العقد
أك بآفة  ،كيفسخ البيع إذا ىمؾ المبيع كمو قبل القبض بفعل البائع أك بفعل المبيع نفسو - ٖ

 .(٘)سماكية
ذا ىمؾ بعض المبيع بفعل البائع سقط عف المشترؼ مف الثمف بقدر اك  - ٗ كيخير ، لجزء اليالؾا 

 .(ٙ)، أك بالترؾفي الباقي بأخذه بحصتو مف الثمف

                                                 

 (.ٜٕٗ/ٔج) درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،حيدر( (ٔ
 .ٜٕٗص المرجع السابق، (ٕ)

 ذىب الشافعيالبياف في م ،العمرانيك  (؛ٖٕٛ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٖ) 
 (.ٜٖٚ/٘ج)

 (.ٜٖٕ-ٖٕٛ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٗ) 
البياف في مذىب الشافعي  ،العمراني؛ ك (ٖٕٛ/٘ج) ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في ، الكاساني(٘) 
 .(ٜٖٚ/٘)ج

 (.ٕٓٗ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٙ) 
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مف ثمنو، كالمشترؼ مخير  يءالمبيع بفعل نفسو فإنو ال يسقط شأما إذا كاف ىبلؾ بعض  - ٘
 .(ٔ)بيف فسخ العقد كبيف أف يأخذ ما بقي بجميع الثمف

ذا كاف اليبلؾ بآفة سماكية ترتب عمييا نقصاف قدره، فيسقط مف الثمف بقدر الن - ٙ قصاف كا 
؛ ألف الحادث، ثـ يككف المشترؼ بالخيار بيف فسخ العقد كبيف أخذ الباقي بحصتو مف الثمف

 .(ٕ)الصفقة قد تفرقت عميو
في حالة األخذ باليد، أك الكيل أك الكزف في الطعاـ،  كىذا كمو في القبض الحسي؛ كيككف  

معتبرة كىي  اً حكميالقبض معاصرة يككف فييا صكر كىناؾ  ،أك النقل كالتحكيل إلى حكزة القابض
 :(ٖ)، كمنياشرعًا كعرفاً 

 القيد المصرفي لمبمغ مف الماؿ في حساب العميل في الحاالت التالية:
 إذا أكدع في حساب العميل مبمغ مف الماؿ مباشرة أك بحكالة مصرفية. .ٔ
إذا عقد العميل عقد صرؼ ناجز بينو كبيف المصرؼ في حاؿ شراء عممة بعممة أخرػ  .ٕ

 العميل.لحساب 
 مبمغًا مف حساب لو إلى حساب آخر بعممة -بأمر العميل  -إذا اقتطع المصرؼ  .ٖ

، كعمى المصارؼ ه ، لصالح العميل أك لمستفيد آخر، في المصرؼ نفسو أك غير أخرػ 
 .عقد الصرؼ في الشريعة اإلسبلمية مراعاة قكاعد

، لممدد ف التسمـ الفعميف المستفيد بيا مكيغتفر تأخير القيد المصرفي بالصكرة التي يتمك
، عمى أنو ال يجكز لممستفيد أف يتصرؼ في العممة خبلؿ المتعارؼ عمييا في أسكاؽ التعامل

 .(ٗ)يد المصرفي بإمكاف التسمـ الفعميالمدة المغتفرة إال بعد أف يحصل أثر الق
 

 ثانيًا: عقد اإلجارة:
كيقاؿ:  ،كمنو األجير ،كاألجر بدؿ المنفعة ،الثكاب، ك األجر: الجزاء عمى العمل اإلجارة لغة:
 .(٘): الكراءاألجرة بالضـك  ،: عاممتو معاممة كعاقدتو معاقدةآجرتو مؤاجرة
 .(ٙ)عقد معاكضة عمى تمميؾ منفعة بعكضاصطالحًا: 

                                                 

 (.ٕٓٗ/٘ج) في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع ،الكاساني(ٔ) 
 .ٜٖٕالمرجع السابق، ص (ٕ)
التابع  قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسبلمي، نقبًل عف (٘ٚٔ٘/ٗج) الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،الزحيمي (ٖ)

 .(ٙ/ٗ) ٖ٘قرار رقـ: ، لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي
 .ٙٚٔ٘المرجع السابق، ص  (ٗ)

 (.ٕٚ-ٕٙ/ٓٔج) تاج العركس ،الزَّبيدؼ(٘) 
 (.ٕٖٔ/ٕج) أسيل المدارؾ ،الكشناكؼ (ٙ) 
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  اإلجارة:في قبض المعقود عميو التراخي في 
 عمى رأييف:ترتب آثارىا اختمف الفقياء في كقت اإلجارة تنعقد بمجرد اإليجاب كالقبكؿ، ك 

  .(ٔ)الشافعية كالحنابمةبالعقد دكف الحاجة إلى االستيفاء عند تترتب  الرأي األول:
نما يممكيا : ال يممؾ المؤجر األجرة بنفس حيث قالكاكالمالكية لمحنفية  الرأي الثاني: شيئًا العقد، كا 

 .(ٕ)التعجيل، أك بشرط التعجيلو أك ب، أك التمكف منباالستيفاء فشيئاً 
 

 األدلة:
  أدلة القول األول:

عكض في معاكضة تتعجل بشرط التعجيل. فتتعجل عند اإلطبلؽ؛ كالثمف أف اإلجارة 
فيرد في البيع، فإف قيل: المستأجر ال يممؾ المنفعة إال شيئًا فشيئًا؛ كذلؾ اآلجر: ال يممؾ األجرة، 

ف كانت معدكمة، فنجعميا كالمكجكدة في الحكـ؛ بل يممؾ المستأجر المنفعة عميو:  بنفس العقد، كا 
 .(ٖ)كما جعمناىا مكجكدة في جكاز العقد عمييا

كالدليل عمى أنو يممؾ األجرة بنفس العقد: أف االعتياض عنيا: يجكز، كيصح ضمانيا، كال يجكز 
 .(ٗ)ياتأجيم

  :لثانيأدلة القول ا
ذلؾ حث عمى تعجيميا كقت في ك  ،(٘)"األجير أجره قبل أف يجف عرقو كاأعط" قكلو ملسو هيلع هللا ىلص: . ٔ

بتأخيرىا، كذلؾ  أمراً الحديث استحقاقيا، كمنع تأخيرىا عنو، فمك كانت مستحقة بمجرد العقد لكاف 
ينافي المقصكد بالخبر، كألنو عكض في عقد معاكضة محضة، فمـ يمـز تسميمو بمجرد العقد دكف 

 .(ٙ)األثماف بالبيكعاتتسميـ المعقكد عميو، ك

                                                 

 .(ٜٕٖ/٘)ج المغني، ابف قدامة؛ ك (ٖٓٗ/ٗج) التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،البغكؼ (ٔ) 
الخبلؼ اإلشراؼ عمى نكت مسائل  ،البغدادؼ؛ (ٙٓٔ/٘ج) تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيمعي(ٕ) 

 .(ٖ٘ٙ/ٕج)
 (.ٖٓٗ/ٗج) التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،البغكؼ  (ٖ)
 .ٖٓٗص المرجع السابق، (ٗ)
: رقـ ٚٔٛ/ٕ، جأجر األجراء /بابالرىكف  األلباني، كتابو كبو حاشية حكـ ابف ماج سنف: ابف ماجو( ](٘

 .صحيح: األلباني[، قاؿ ٖٕٗٗالحديث 
 (.ٖ٘ٙ/ٕج) اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼ ،البغدادؼ (ٙ)



  64 

 

كىذا دليل أنو ال يجب تسميـ األجر بنفس العقد؛  ،(ٔ)"فميعممو أجره كمف استأجر أجيراً . حديث: "ٕ
 .(ٕ)ألنو أمر باإلعبلـ كلك كاف التسميـ يجب بنفس العقد لكاف األكلى أف يقكؿ فميؤتو أجره

، فشيئاً  بالعقد؛ ألنيا تحدث شيئاً ال يممؾ المستأجر المنافع كما . القياس عمى المستأجر، فٖ
 .(ٖ)فيكماً  كيممكيا باالستيفاء أك يكماً 

كالراجح أف األفضل عدـ التراخي فييا؛ حفظًا الستقرار المعامبلت بيف الناس، 
، فالمستأجر عندما يسمـ األجرة لممؤجر حيف إجراء العقد، فيككف ذلؾ مدعاة عمى تبادؿ الثقة

بدكف عمـ  –كتكفر اإلرادة العقدية التامة لمسير في تمؾ المعاممة، لكف لك تمكأ المستأجر في الدفع 
فقد يشعر المؤجر بعدـ الجدية كالمصداقية في تمؾ المعاممة، األمر الذؼ قد -اً مسبقالمؤجر 

  يفضي لمنزاع المنيي عنو.
 .دجارة، ال يفسد العقفي اإل (األجرة) عقكد عميوالتراخي في تسميـ المكبيذا يتضح أف  

  .فكرية تسميميا األفضللكف ك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

مف كره أف يستعمل األجير ، كتاب البيكع كاألقضية/باب المصنف في األحاديث كاآلثار :بف أبي شيبة]ا (ٔ)
إركاء الغميل في تخريج أحاديث [، قاؿ األلباني: ضعيف، ٜٕٓٔٔ، رقـ الحديثٖٙٙ/ٗ، جحتى يبيف لو أجره

 (.ٖٔٔ/٘)ج منار السبيل
 (ٙٚ/٘ٔ)جالمبسكط  ،السرخسي (ٕ)
 (ٙٓٔ/٘ج) تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيمعي (ٖ)
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 المطمب الثاني
 التراخي في تسميم المعقود عميو في العقود التي يشترط فييا قبضو حين العقد

 
كاف عمى نكعيف،  القبض فييا أك عدموباعتبار اشتراط العقكد المالية تقسيـ كما تبيف أف 

كاف الحديث عف النكع األكؿ في المطمب السابق، كسيتـ الحديث في ىذا المطمب عف النكع 
 :أقساـثبلثة نقسـ إلى ي اكىذالثاني، 

 :(اليبة والقرض ومنيا عقود التبرعات )ك :ممكيةعقود يشترط فييا القبض لنقل ال -أ 
 عمى كل منيا:كفيما يأتي بياف أثر التراخي 

 :اليبة أواًل:
 .(ٔ)لغة: عطية ببل عكض كىي 
اختمف الفقياء في انتقاؿ الممكية فييا بمجرد العقد ك  ،الحياة بغير عكض تمميؾ فياصطبلحًا: ك 

 عمى رأييف:
يحتاج ذلؾ إلى القبض بإذف ، بل اإليجاب كالقبكؿ ال تنتقل الممكية فييا بمجردالرأي األول:

  .(ٗ)، كالحنابمة(ٖ)، كالشافعية(ٕ): الحنفيةجميكر الفقياء، ذىب إليو الكاىب
، بل تثبت لممكىكب لو ممكية تقاؿ الممكية في عقد اليبة القبضال يشترط الن الرأي الثاني:

 .(٘)المالكية بو قاؿ، القبض عمىالكاىب  يجبرالعقد، ك المكىكب ب
 األدلة:

 أدلة القول األول:
، كىك نص في في حديث ىبتو لعائشة -هللا عنو  رضي -أف ذلؾ مركؼ عف أبي بكر  .ٔ

ض َقاَؿ: لك أف أباىا نحميا جادَّ عشريف َكْسًقا بالغابة، فمما مر عائشة  ركت ، فقداشتراط القبض
نما ىك اليكـ ماؿ الكارثكنت حزتيو كاف لؾ  .(ٙ)، كا 

                                                 

      (.ٖٚٙ/ٕ)ج المصباح المنير ،الفيكمي(ٔ) 
 (.ٕٕٔ-ٕٓٔ/ٙج) ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في  ،الكاساني(ٕ) 
 (٘ٙ٘/ٖج) مغني المحتاج ،الخطيب الشربيني(ٖ) 
 (.ٗٗ/ٙج) المغني ،ابف قدامة(ٗ) 
 (.ٗٔٔ/ٗج) بداية المجتيد كنياية المقتصد ،ابف رشد(٘) 
، رقـ ٙٛٔ/ٚٔ، جباب أف يترؾ كرثتو أغنياء/كتاب الكصايا التكضيح لشرح الجامع الصحيح: ابف الممقف] ((ٙ

 .ٕٕٗٚاألثر 
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" ما باؿ رجاؿ ينحمكف أبناءىـ نحبل ثـ يمسككنيا، فإف مات أنو قاؿ:  كما ركػ عف عمر. ٕ 
ف مات ىك قاؿ: قد كنت أعطيتو إياه، مف نحل  ابف أحدىـ قاؿ: مالي بيدؼ لـ أعطو أحدا، كا 

مي، عك  عثماف كىك قكؿ (ٔ)نحمة لـ يحزىا الذؼ نحميا حتى تككف إف مات لكارثو فيي باطل "
 .(ٕ)عنيـ في ذلؾ خبلؼ؛ ألنو لـ ينقل إجماع مف الصحابة فيككف 

 .(ٖ)تماـ اإلعطاء بالدفع كالتسميـ، ك عطيةكألنيا . ٖ
 أدلة القول الثاني:

مف لـ يشترط القبض في اليبة تشبيييا بالبيع، كأف األصل في العقكد أف ال قبض مشترط دليل 
 .(ٗ)حتى يقـك الدليل عمى اشتراط القبض

 .كتماـ اإلعطاء بالدفع كالتسميـألنيا عطية، ؛ القبض يشترط في اليبةكالراجح أف 
 أثر التراخي في قبض اليبة:

بطمت  و،س الكاىب أك مرضفبلفات بإالمكىكب لو عف طمب القبض حتى  راخىإف ت
ذا باع ك  ،سقط حقوك اليبة،  ف قاـ في الكاىب ا  تفصيل: إف عمـ فتكانى لـ يكف لو إال الثمف، كا 

 .(٘)الفكر كاف لو المكىكب
 

 ثانيًا: القرض:
 .(ٙ)لغة: ىك الديفكىك 

اختمف الفقياء في مدػ اشتراط القبض ، ك (ٚ)لمف ينتفع بو كيرد بدلو دفع ماؿ إرفاقاً كاصطبلحًا: 
 :رأييفية إلى المستقرض عمى في القرض لنقل الممك

  ،(ٛ)الحنفيةالجميكر مف إليو ذىب ، المقترض إنما يممؾ الماؿ المقرض بالقبض الرأي األول:
 
 

                                                 

 [.ٜٜٗٔٔ : رقـ األثرٕٓٛ/ٙ، جباب شرط القبض في اليبة /كتاب اليبات، السنف الكبرػ  :البييقي] (ٔ)
 [.ٔٗٗٔ: رقـ األثرٖٕٔ/ٚ، جباب ما ال يجكز مف النحل، كتاب األقضية/االستذكار: بف عبد البر]ا(ٕ) 
 االختيار لتعميل المختار، مكدكدبف ؛ كا(ٕٔٔ،ٕٓٔ/ٙج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني( (ٖ
 .(ٛٗ/ٖ)ج
 (.٘ٔٔ/ٗج) بداية المجتيد كنياية المقتصد ،ابف رشد (ٗ)
 .ٗٔٔص المرجع السابق، (٘)
 .ٕٛٔ، صمختار الصحاح ،الرازؼ  (ٙ)

 (.ٕٖٔ/ٕج) كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،البيكتي(ٚ) 
 (.ٜٖٙ/ٚج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني (ٛ)
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 .(ٕ)كالحنابمة ،(ٔ)كالشافعية
ف لـ يقبضو، كيصير ماالً  تاماً  ض ممكاً المقترض يممؾ الماؿ المقر  الرأي الثاني: مف  بالعقد كا 

 .(ٖ)لمالكية، ذىب إليو اأمكالو، كيقضى لو بو
 األدلة:

استدلكا بأف المستقرض بنفس القبض صار بسبيل مف التصرؼ في القرض مف  دليل الجميور:
ذا تصرؼ فيو نفذ تصرفو غير إذف المقرض ، كال يتكقف بيعا كىبة كصدقة كسائر التصرفات، كا 

 .(ٗ)لما جاز لو التصرؼ فيوبالقبض لـ يممكو  ، إذ لكعمى إجازة المقرض، كتمؾ أمارات الممؾ
 .(٘)التراضي ىك المناط في نقل األمكاؿ مف بعض العباد إلي بعض دليل المالكية:

في تراخي  ، كما ذىب إليو جميكر الفقياءإليو المالكيةالخبلؼ بيف ما ذىب كتظير ثمرة 
، ففي ىذه الحالة يككف يف المقرضة بعد العقد كقبل القبضإذا ىمكت العف القبض عف العقد،

عمى المقرض، كيككف ىبلكيا في عيدتو، ألنيا لـ تزؿ في ممكو، ضمانيا عند جميكر الفقياء 
، بينما يككف ضمانيا عند المالكية كضيا أصبلً كلـ يممكيا المقترض بعد، فبل تنشغل ذمتو بع

 .(ٙ)ميو رد بدليا ألنيا ىمكت في ممكو، كع، كىك الذؼ يتحمل تبعة ىبلكيارضعمى المقت
كالقرض باتجاىيف: األكؿ: القرض الجائز، كىك القرض الذؼ ليس فيو ربا، أك شبية ربا. 

مبلحع أف البنكؾ تعتمد االتجاه ، كىك ما فيو ربا، أك شبية ربا، كالكالثاني: القرض المحـر
الثاني؛ لتحصيل األرباح، كىك ما جعل بعض المستثمريف يفكر في طرؽ لمتخمص مف ىذا 
االتجاه، فقامت فكرة البنكؾ اإلسبلمية عمى االتجاه الثاني لمقرض، كطرحت بدائل متنكعة ىدفت 

 ، كمنيا:مف خبلليا إلى تحقيق األرباح بطرؽ أفتى بمشركعيتيا عدد مف العمماء
قياـ البنؾ بتنفيذ طمب المتعاقد " د. سامي حمكد كما عرفو : كىك المرابحة لآلمر بالشراء .ٔ

 -كميِّا أك جزئيِّا  -معو عمى أساس شراء األكؿ ما يطمبو الثاني بالنقد الذؼ يدفعو البنؾ 
 . (ٚ)بشراء ما أمر بو كحسب الربح المتفق عند االبتداءكذلؾ في مقابل التزاـ الطالب 

                                                 

 (.ٕٖٕ/ٗج) نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،الرممي(ٔ) 
 (.ٖٗٔ/ٕج) كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،البيكتي (ٕ)

 (٘ٛٔ/ٖج) كؼ حاشية الصا ،الصاكؼ (ٖ) 
 (.ٜٖٙ/ٚج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٗ) 
 (.ٓ٘٘)ص السيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار، الشككاني(٘) 
 (.ٕٕٛ/ٕٖ)ج المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية(ٙ) 
 .ٕٓ، صبيع المرابحة لآلمر بالشراء ،عفانة (ٚ)
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عقد شركة بيف طرفيف في عيف معينة )كعقار أك مصنع( يتفق : المشاركة المتناقصة .ٕ
بعقكد  في نياية مدة معينة الطرفاف فيو عمى أف تؤكؿ ممكية العيف ألحد الطرفيف تدريجياً 

 .(ٔ)جميعيا في نياية المدةلممشترؼ  بيع مستقمة متعاقبة، لتصبح العيف ممكاً 
بيع بثمف مؤجل يدفع إلى البائع في أقساط متفق عمييا، فيدفع البائع : كىك بالتقسيطالبيع  .ٖ

 .(ٕ)البضاعة المبيعة إلى المشترؼ حاّلة، كيدفع المشترؼ الثمف في أقساط مؤجمة
كالقاسـ المشترؾ بيف العقكد الثبلثة السابقة ىك األجل، فالمشترؼ يدفع ثمف المبيع بأقساط 

 االتفاؽ السابق بيف البنؾ كالمشترؼ.معينة في أكقات معمكمة، كتككف حسب 
كالكقت المعمكـ الذؼ اتفق عميو العاقداف ىك الحد الفاصل بيف التراخي كالتأخير، كذلؾ مثل     

أذاف العصر الذؼ ىك الحد الفاصل بيف التراخي في أداء صبلة الظير كالتأخير فييا، لذلؾ ال 
ككنو ألمر الذؼ بحثو الفقياء كتكسعكا فيو؛ يؤثر التراخي عمى العقد ما لـ يصل لحد التأخير، ا

 متعمقًا بمكضكع الربا؛ فاألصل فيو الزيادة مقابل التأخير.
   
 (:، وبيع األموال الربوية، والسممكالصرف: ) عقود يشترط فييا القبض لصحتيا - ب

 أواًل: الصرف:
 .(ٖ)القيمةك الجكدة عمى بعض في  نقكدال فضل بعض كىك لغة:

كىك بيع الذىب بالذىب كالفضة بالفضة  ،اسـ لبيع األثماف المطمقة بعضيا ببعضكاصطبلحًا: 
، فمـ يعد الذىب كالفضة بيع النقد بالنقدفي زماننا  أك بصكرة أخرػ  ،(ٗ)كأحد الجنسيف باآلخر

 عممة كحدىما.
اتفق الفقياء عمى أنو يشترط في صحتو التقابض في البدليف قبل التفرؽ عف مجمس كقد 

بعض، كال  بمثل كال تشفكا بعضيا عمى ال تبيعكا الذىب بالذىب إال مثبلً " لقكلو ملسو هيلع هللا ىلص:  ؛(٘)العقد
 . (ٙ)"بناجز ، كال تبيعكا منيا غائباً بمثل، كال تشفكا بعضيا عمى بعض تبيعكا الكرؽ بالكرؽ إال مثبلً 

                                                 

المشاركة ، الشاذلي(؛ ك ٕٜٛ/ٖٔ) في ضكء ضكابط العقكد المستجدة المشاركة المتناقصة كأحكاميا، حماد ((ٔ
 (.٘ٚٛ/ٖٔ) المتناقصة كصكرىا في ضكء ضكابط العقكد المستجدة

 .ٔٔ، صبحكث في قضايا فقيية معاصرة ،العثماني (ٕ)
 (.ٕٚٗ/ٔ)ج المغرب في ترتيب المعرب ،المطرزؼ  ((ٖ
 (.ٕ٘ٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ((ٗ
(؛ ٖٕٕ/ٕ)ج أسيل المدارؾ ،الكشناكؼ و ؛(ٕ٘ٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني( (٘
 .(ٜٕٖ/ٔ)ج منار السبيل في شرح الدليل، ابف ضكياف(؛ ك ٜٖٕ)ص كفاية األخيار، الحصنيك 

 [.ٕٚٚٔ: رقـ الحديث ٗٚ/ٖ، جبيع الفضة بالفضةالبخارؼ، كتاب البيكع/باب  صحيح: البخارؼ ] (ٙ)
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ككذلؾ بيع األمكاؿ الربكية كالبر كالشعير كنحكىما فيشترط في بيعيا بمثميا التقابض، لما 
الذىب بالذىب ربا إال " : مف النيي عف بيع النسيئة في ذلؾ، منيا قكلو ملسو هيلع هللا ىلص كرد في األحاديث

كالتمر بالتمر ربا إال  ،ءالشعير بالشعير ربا إال ىاء كىا، ك ، كالبر بالبر ربا إال ىاء كىاءىاء كىاء
 .(ٔ)"ىاء كىاء
بض كالتسميـ؛ فمك حصل يبطل العقد، مع ذلؾ كعمى ذلؾ ال مجاؿ لمتراخي في الق 

 اختمف الفقياء في مسألة تفرعت عف الصرؼ، كىي:
 بيع الحمي من الذىب أو الفضة بالورق النقدي نسيئة.

فالذىب غير المصنكع ال يجكز بيعو بالنقد نسيئة  ؛ع الذىب بالكرؽ النقدؼ فيو تفصيلبيف
. كلذا ال (ٕ)"كال تبيعكا غائبا بناجز ...الذىب بالذىب إال مثبل بمثل ال تبيعكا" ؛ لحديث: كاحداً  قكالً 

يا ألف األكراؽ النقدية التي يتعامل ب؛ بد مف التقابض فيو بمجمس العقد كال يصح بيعو مقسطاً 
اختمفت آراء الفقياء في  –الذىب المصنكع  كىك –الحمي ، أما (ٖ)الثمنيةتأخذ حكـ الذىب بجامع 

 سكاء كاف بالتقسيط أك بغيره، عمى رأييف:بالكرؽ النقدؼ نسيئة بيعو 
 .(ٗ)جميكر العمماء ، قاؿ بومنعال الرأي األول:
ليو ذىب ابف تيميةجكاز ذلؾ الرأي الثاني:  .(٘)كابف القيـ  ، كا 

 
 األدلة:

 األول:أدلة القول 
الذىب  ال تبيعكا "لحديث: ؛ المصكغ منو كغير المصكغالذىب بيف  الجميكر ال يفرؽ 
يا تأخذ حكـ األكراؽ النقدية التي يتعامل بف ؛(ٙ)"بناجز كال تبيعكا غائباً  ...بمثل بالذىب إال مثبلً 

أك نسيئة  كلذا ال بد مف التقابض فيو بمجمس العقد كال يصح بيعو مقسطاً  ،الذىب بجامع الثمنية
 .(ٚ) بشكل عاـ

                                                 

 [.ٕٗٚٔ: رقـ الحديث ٗٚ/ٖ، جبيع الشعير بالشعيرالبخارؼ، كتاب البيكع/باب  صحيح: البخارؼ ](ٔ) 
 .ٛٙصسبق تخريجو (ٕ) 
 ( مكقع فتكػ، مذاىب العمماء في شراء الذىب بالكرؽ النقدؼ بالتقسيط ) مكقع الكتركني(.(ٖ
(؛ ٖٕٕ/ٕ)ج أسيل المدارؾ ،الكشناكؼ و ؛(ٕ٘ٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ((ٗ
 .(ٜٕٖ/ٔ)ج الدليلمنار السبيل في شرح ، ابف ضكياف(؛ ك ٜٖٕ)ص كفاية األخيار، الحصنيك 

إعبلـ المكقعيف عف رب  ،ابف القيـ؛ ك (ٚٔ/ٗج) درؾ عمى مجمكع فتاكػ شيخ اإلسبلـالمست ،ابف تيمية(٘) 
 (.ٛٓٔ/ٕجالعالميف: )

 .ٛٙسبق تخريجو ص (ٙ)
 مكقع فتكػ، مذاىب العمماء في شراء الذىب بالكرؽ النقدؼ بالتقسيط ) مكقع الكتركني(. ((ٚ
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 أدلة القول الثاني:

ف الصناعة أخرجت الذىب عف النقدية، كصارت سمعة  تباع كتشترػ بالعاجل كاآلجل. إ
  بالتقسيط.نسيئة أك كعمى ىذا القكؿ يجكز شراء الذىب المصنكع 

المباحة مف جنس الثياب كالسمع ال  الحمية المباحة صارت بالصنعة" يقكؿ ابف القيـ: 
مف جنس األثماف، كليذا لـ تجب فييا الزكاة، فبل يجرؼ الربا بينيا كبيف األثماف كما ال يجرؼ 

 . (ٔ)"بيف األثماف كفي سائر السمع
كيجكز بيع المصكغ مف الذىب كالفضة بجنسو مف غير اشتراط "ابف تيمية: كيقكؿ 

ما لـ يقصد ككنيا  أك مؤجبلً  التماثل، كيجعل الزائد في مقابمة الصنعة سكاء كاف البيع حاالً 
 . (ٕ)"ثمنا

 كىذا كاضح كصريح في جكاز البيع باآلجل في الحمية لخركجيا عف الثمنية.
األحكط عدـ إف ف ،بيع الحمي بالنقد نسيئة اختبلؼ أىل العمـ فيبعد معرفة الراجح: ك 

 .(ٖ)شديدةحاجة  تكف ىناؾبالتقسيط ما لـ  شراء الذىب كلك كاف مصكغاً 
 

 :السممثانيًا: 
 .(ٗ)في سمعة إلى أجل معمكـ بزيادة في السعر المكجكد عند السمف ىك أف يعطى ماالً كىك لغة: 

 القبض في السمـ، لذلؾ عرؼ عمى النحكاشتراط  اختمفت آراء الفقياء قميبًل فيكاصطبلحًا: 
 التالي:

، عرفكه حتو قبض رأس الماؿ في مجمس العقدكالحنابمة الذيف شرطكا في صكالشافعية فالحنفية 
 :بما يتضمف ذلؾ

  .(٘): " ىك شراء آجل بعاجل "عند الحنفية
 .(ٙ)"كصكؼ في الذمة ببدؿ يعطى عاجبلً " عقد عمى م عند الشافعية:

 .(ٚ)عقد عمى مكصكؼ في الذمة مؤجل بثمف مقبكض في مجمس العقد "عند الحنابمة: " 
                                                 

 (.ٛٓٔ/ٕ)ج المكقعيف عف رب العالميفإعبلـ ، قيـالابف  (ٔ)
 (.ٚٔ/ٗ)ج المستدرؾ عمى مجمكع فتاكػ شيخ اإلسبلـ، بف تيميةا (ٕ)

 مكقع فتكػ، مذاىب العمماء في شراء الذىب بالكرؽ النقدؼ بالتقسيط ) مكقع الكتركني(.(ٖ) 

 (.ٜ٘ٔ/ٜ) ابف منظكر لساف العرب ((ٗ
 (.ٜٕٓ/٘ج) رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف (٘)
 (ٜٙ٘/ٖج) التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي ،البغكؼ  (ٙ)
 (.ٗٛ/٘ج) الخبلؼاإلنصاؼ في معرفة الراجح مف  ،المرداكؼ  (ٚ)
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أما المالكية الذيف لـ يشترطكا تسميـ رأس الماؿ في مجمس العقد، كأجازكا تأجيمو اليكميف كالثبلثة 
أك ما ىك في لخفة األمر، فقد عرفكه بأنو " بيع معمكـ في الذمة محصكر بالصفة بعيف حاضرة 

 .(ٔ)"ا إلى أجل معمكـحكمي
، حيث إنو رأس ماؿ السمـ اليكميف كالثبلثة يشير إلى جكاز تأخير ":أك ما ىك في حكميا " فقكلو 

 .(ٕ)يعتبر في حكـ التعجيل بناء عمى أف ما قارب الشيء يعطى حكمو
ط قبض رأس الماؿ قبل االفتراؽ اشتر ا كالشافعية، كالحنابمة ،الحنفيةمف ذىب جميكر الفقياء مف

مف أسمف في تمر فميسمف في كيل معمكـ ككزف معمكـ إلى أجل ": لقكلو ملسو هيلع هللا ىلصلصحة العقد؛ 
سمفو قبل أف يفارؽ أكال يقع اسـ التسميف فيو حتى يعطيو ما ؛ كالتسميف ىك اإلعطاء ،(ٖ)"معمكـ
 .(ٗ)سمفوأمف 

ا بجكاز تأخيره ، كقالك أس الماؿ في السمـ في مجمس العقد: عدـ اشتراط قبض ر المالكيةكمذىب 
 ؛ ألف ما قارب الشيء يعطى حكمو.اليكميف كالثبلثة

ليكميف أك ثبلثة يبطل العقد عند قبض رأس الماؿ كثمرة خبلفيـ أف التراخي في 
 الجميكر، لكف يبقى صحيحًا عند المالكية.

 
 :لمزوميا: كالرىنالقبض عقود يشترط  -ج 

 .(٘)ما كضع عند اإلنساف مما ينكب مناب ما أخذ منو لغة:الرىن 
 .(ٙ)جعل عيف مالية كثيقة بديف يستكفى منيا عند تعذر كفائو اصطالحًا:

 اشتراط القبض في الرىن:
 :عمى رأييفاختمف الفقياء فيما يمـز بو الرىف الرىف مف عقكد التكثيقات، لكف 

 ؼ، كلمراىف الرجكع عنو عقد الرىف ال يمـز إال بالقبض كاإلقباض مف جائز التصر  الرأي األول:
 .(ٜ)كالحنابمة (ٛ)كالشافعية ،(ٚ)الحنفيةإليو ذىب ، قبل القبض

                                                 

 (.ٖٛٚ/ٖج) الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي (ٔ)
 .ٖٛٚص المرجع السابق،(ٕ) 
 .[ٗٓٙٔ ديثحرقـ ال :ٕٕٙٔ/ٖجالسمـ،  باب/البيكع كتاب مسمـ: صحيح مسمـ،](ٖ) 
 (.ٜ٘/ٖ)ج األـ ،الشافعي(ٗ) 
 (.ٛٛٔ/ٖٔج) لساف العرب ،ابف منظكر(٘) 
 (.ٜٕٚ/ٕج) ألفاظ أبي شجاعاإلقناع في حل  ،الخطيب الشربيني(ٙ) 
 (.ٕٗٔ)ص الحيراف إلى معرفة أحكاؿ اإلنسافمرشد ، باشا ((ٚ

 (.ٜٕٛ/ٕج) أبي شجاعاإلقناع في حل ألفاظ  ،الخطيب الشربيني(ٛ) 
 (.ٖٖٔ/ٖ)ج كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،البيكتي(ٜ) 
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  .(ٔ)المالكيةبو قاؿ ، يمـز عقد الرىف بالعقد، ثـ يجبر الراىف عمى التسميـ لممرتيف الرأي الثاني:
 

 األدلة:
 دليل القول األول:

فمك لـز عقد الرىف ، (ٕ)}ًَإِى مُنتُنْ عَلََ سَفَشٍ ًَلَنْ تَجِذًُاْ مَبتِجًب فَشِىَبىٌ هَّقْجٌُضَخٌ{ قكلو تعالى:
  .(ٖ)بدكف قبض لما كاف لمتقييد بو فائدة؛ كألنو عقد إرفاؽ يفتقر إلى القبكؿ فافتقر إلى القبض

 
  دليل القول الثاني:

 .(ٗ)، فيمـز بالعقد كالبيعالبلزمة بالقكؿقياس الرىف عمى سائر العقكد 
 

 أثر التراخي في قبض الرىن:
؛ ألف الرىف ال يمـز عمى الرأؼ األكؿ ال يؤثر ذلؾ عميو المرتيف إف تراخى في طمب حقو

العقد كيجبر الراىف عمى بيمـز إال بالقبض، كلمراىف الرجكع فيو قبل القبض، لكف مف قاؿ 
تراخى المرتيف عف المطالبة حتى يفمس الراىف، أك يمرض، إف حاليف  فيفرؽ بي، فإنو اإلقباض
، أما إف تراخى عف المطالبة، ثـ رجع ليطالب قبل حدكث اإلفبلس أك ، يسقط حقوأك يمكت

  .(٘)المرض، أك المكت ال يسقط حقو، كيجبر الراىف عمى اإلقباض
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 

 (.ٚ٘/ٗج) بداية المجتيد كنياية المقتصد ،ابف رشد(ٔ) 
 [.ٖٕٛالبقرة: ] ((ٕ
 (.ٗٛٔ/ٖٔ)جالمجمكع شرح الميذب  ،النككؼ  ((ٖ

 (.ٚ٘/ٗج) بداية المجتيد كنياية المقتصد ،ابف رشد (ٗ)
 (.ٚ٘/ٗج) المجتيد كنياية المقتصدبداية  ،ابف رشد(٘) 
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 المبحث الثاني
 ــــردالتـــراخي في الـ

الحديث عف أثر التراخي في تسميـ المعقكد عميو، سيتـ الحديث عف أثر التراخي في بعد 
، كمناسبة ذكر الرد بعد التسميـ، ارتباطو القكؼ بو، إذ إنو في الغالب ما يقابل التسميـ، فمثبًل الرد

يـ لسبب ما، كىذا يحدث بعد التسمالعقكد مكتممة األركاف كالشركط قد يطرأ عمييا ما يكجب الرد 
 غالبًا، فما تـ تسميمو كجب رده.

جب ردىا إف ثبت المكجكدة في حكزة إنساف ما يكمف ناحية أخرػ فإف حقكؽ اآلخريف 
 مكجبيا، كرد ماؿ المحجكر عميو، كرد الماؿ المغصكب كالمسركؽ.

كسيتـ التعرؼ عمى حقيقة الرد، كمكجباتو، كمسقطاتو، كأنكاعو، كأثر التراخي فييا، كفي 
 غير.رد ماؿ ال
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 المطمب األول
 حقيقة الرد، وموجباتو، ومسقطاتو

 أواًل: حقيقة الرد:
كفي  ،(ٔ)كرد عميو الشيء إذا لـ يقبمو ،صرؼ الشيء كرجعو، كىك مصدر رددت الشيء :لغة
أؼ مردكد عميو. يقاؿ: أمر رد إذا كاف ، (ٕ)"مف عمل عمبل ليس عميو أمرنا فيك رد" حديث: ال

 .(ٖ)مخالفا لما عميو السنة
لـ يخرج  بتعريف مستقل، إما ألنوالرد  يـ لـ يفردكامف خبلؿ تتبع كبلـ الفقياء تبيف أن اصطالحًا:

 ، كمف تمؾ التعريفات:، أك أنو كاضحعف معناه المغكؼ 
 .(ٗ)رد المعير بمعنى رجكعو

، الشيء كارتده: طمب رده عميوترد : اسرداد في المغة: طمب الرد، يقاؿاالست األلفاظ ذات الصمة:
 .(٘)سترده الشيء: سألو أف يرده عميو، كاكىب ىبة ثـ ارتدىا أؼ: استردىا :كيقاؿ

 .كلـ يخرج الفقياء في استعماليـ عف المعنى المغكؼ 
 .، كقد يحصل الرد ببل استردادفالرد قد يككف أثرا لبلسترداد

رد المبيع المعيب، كقد يككف في غير كالرد في العقكد المالية يرد عمى المعقكد عميو؛ ك 
 ذلؾ؛ كرد المغصكب كالمسركؽ.

 موجبات الرد:ثانيًا: 
 :لمرد مكجبات كثيرة منيا ما يمي

إلى ه كجب رد ،(ٙ)، أؼ حقًا كاجبًا لوا لمغيرمستحق فإذا ظير ككف الشيء االستحقاق: .ٔ
الجنايات ، أك في كاف ذلؾ في العقكد كالبيع كاليبة، سكاء عمى األصل مستحقو

 .(ٛ)"وعمى اليد ما أخذت حتى تؤدي" : لقكلو ملسو هيلع هللا ىلص ؛(ٚ)السرقةكالغصب ك 
                                                 

 (.ٖٚٔ/ٖج) لساف العرب ،ابف منظكر (ٔ)
رقـ ، ٖٖٗٔ/ٖجنقض األحكاـ الباطمة، كرد محدثات األمكر،  باب/األقضية كتاب مسمـ: صحيح مسمـ،] (ٕ)
 .[ٛٔٚٔ ديثحال

 (.ٖٚٔ/ٖج) لساف العرب ،ابف منظكر (ٖ)
 (.ٕٖٗ/ٖ)ج مغني المحتاج، الخطيب الشربيني ((ٗ

 (.ٗٚٔ-ٖٚٔ/ٖج) لساف العرب ،ابف منظكر (٘)
 (.ٜٔٔ/٘ج) رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف (ٙ)
 (.ٜٕٔ/ٙ)جنياية المحتاج إلى شرح المنياج ، الرممي(؛ ك ٜٙٔ/ٕ)ج الشافعي والميذب في فق ،الشيرازؼ  ((ٚ

، قاؿ [ٖٙٔ٘ ديثحال : رقـٗٔٗ/٘جفي تضميف العارية،  باب/البيكع كتاب ،سنف أبي داكد :أبك داكد] (ٛ)
 .(ٖٛٗ/٘)ج إركاء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل، األلباني: ضعيف
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، إلى طبيعتيا، كالكديعة كالشركة اف عدـ لزكميا عائداً سكاء ك :فسخ العقود غير الالزمة .ٕ
كالبيع كاإلجارة، كحينئذ يككف لكبل الطرفيف، أك  ،عمييا –بأنكاعو  -أك إلى دخكؿ الخيار 

 .(ٔ)، كيرد كل ما في يده إلى صاحبولمف ثبت لو الخيار الفسخ
فإذا ظير أف العقد باطل كجب عمى كل مف المتعاقديف رد ما  :وفساده بطالن العقد .ٖ

 .(ٕ)ف العقد الباطل ال كجكد لو شرعا، كال ينتج أؼ أثرأخذه مف اآلخر كذلؾ أل
 ، إال أنوحنفية مستحق لمفسخ حقا هلل تعالى، كىك يفيد الممؾ بالقبضكالعقد الفاسد عند ال

فاسد يستمـز رد المبيع عمى بائعو، كرد الثمف عمى ، كالفسخ في البيع الممؾ غير الـز
 .(ٖ)المشترؼ 

قد أك المتضمنة لمخيار لكف مدتو  ،الخالية مف الخيارات كمحميا العقكد البلزمة اإلقالة: .ٗ
تتكقف عمى رضا المتعاقديف، في حيف تتكقف العقكد غير  انتيت؛ حينيا فإّف اإلقالة

كمقتضى اإلقالة رد األمر البلزمة عمى عمـ مف ليس لو الخيار، كال يشترط فييا الرضا، 
 .(ٗ)إلى البائع، كالثمف إلى المشترؼ إلى ما كاف عميو، أؼ رد المبيع 

معقكد عميو، ففي يرد ال العقد في العقكد المقيدة بمدةإذا انتيت مدة  انتياء مدة العقد: .٘
كاختمف الفقياء  ،، فإف اإلجارة تنتييمحددة المدة كانتيت ىذه المدةإذا كانت  اإلجارة
 عند انتيائيا عمى رأييف:المستأجر  يمـزفيما 

 .(٘)عند جميكر الفقياءالمؤجر مطالبة قبل  رفع يده كليس عميو الرديمزمو  الرأي األول:
 .(ٙ)، ذىب إليو بعض الشافعيةر بعد انقضاء اإلجارةالمستأجَ  رد يمزمو الرأي الثاني:

 
 
 
 

                                                 

 ،المازرؼ ك  ؛(ٕٔٚ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاسانيك  ؛(ٛٗ/ٖٔج) المبسكط ،السرخسي( (ٔ
 (.ٖٔٙ/ٕج) شرح التمقيف

مغني المحتاج إلى معرفة ، الخطيب الشربيني ؛(ٛٓ٘/ٗج) ختاررد المحتار عمى الدر الم ،ابف عابديف(ٕ) 
 .(ٜٓٗ/ٖ)ج معاني ألفاظ المنياج

 (.٘ٔ/ٛٔج) المبسكط ،السرخسي ((ٖ
 .(ٕٕٕ/ٗ)ج بدائع الصنائع، الكاساني؛ ك (ٓٔٔ/ٙج) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابف نجيـ(ٗ) 
 المغني، ابف قدامةك  (؛ٛٗ/٘ٔ)جالنككؼ المجمكع شرح الميذب ك  (؛ٖٔ٘/ٕ)ج تحفة الفقياء، السمرقندؼ(٘) 
 (.ٜٖٙ/٘)ج
 .(ٛٗ/٘ٔج) المجمكع شرح الميذب ،النككؼ  ((ٙ
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 األدلة:
 أدلة القول األول:
أمانة فبل يمزمو ردىا قبل كىك ضي رده كمؤنتو، عقد ال يقتضي الضماف فبل يقت اإلجارة

متى انقضت المدة  ، كعمى ىذاالعارية، فإف ضمانيا يجب، فكذلؾ ردىا بخبلؼكالكديعة، الطمب 
 .(ٔ)كانت العيف في يد المستأجر أمانة كالكديعة إف تمفت مف غير تفريط فبل ضماف عميو

 أدلة القول الثاني:
لعارية فمزمو الرد كا ا،غير مأذكف لو في إمساكييككف المستأجر بعد انقضاء اإلجارة 

 .(ٕ)المؤقتة بعد انقضاء كقتيا
 

 ثمرة اختالفيم:
ف قمنا يمزمو لزمو مؤنة الرد لرد لـ يمزمو مؤنة الرد كالكديعةيمزمو اإف قمنا ال    ، كا 

 .(ٖ)كالعارية
كيمكف مبلحظة أف مف قاؿ بالرد كأنو يقكؿ بالفكرية، كمف قاؿ أف عميو رفع اليد فقط  

 إلى حيف المطالبة كأنو يقكؿ  بالتراخي.
فالرد القيرؼ كرد الشيء  في ضكء ما سبق يمكف تقسيـ الرد إلى رد قيرؼ، كرد اختيارؼ؛ 

باالستحقاؽ كرد المغصكب، كرد المبيع المعيب كالقير فيو كاقع عمى البائع، كالرد االختيارؼ 
 كاإلقالة حيث يككف مرجعو إلى رضا العاقديف.

 
 مسقطات الرد في العقود:

 :عدة منيا ما يميألمكر في العقكد يسقط الرد 
 تصحيح العقد:. ٔ

، فيصح عندىـ أف ينقمب بيف العقد الباطل كالعقد الفاسد فرقكا ، فيـالحنفيةكذلؾ عند 
ذا انقمب العقد الفاسد كال يصح ذلؾ في العقد الباطل ،العقد الفاسد صحيحا كذلؾ برفع المفسد ، كا 

بشرط خيار لـ يكقت أك كقت إلى كقت مجيكؿ  باع، فمثبًل إذا (ٗ)صحيحا سقط الرد لزكاؿ مكجبو

                                                 

 (.ٜٖٙ/٘ج) المغني ،ابف قدامةك  ؛(ٛٗ/٘ٔج) لمجمكع شرح الميذب، االنككؼ (ٔ) 
 (.ٛٗ/٘ٔج) المجمكع شرح الميذب ،النككؼ (ٕ) 
 .ٛٗص ،المرجع السابق (ٖ)

 (.ٙ/ٙج) ز الدقائقالبحر الرائق شرح كن ،ابف نجيـ(ٗ) 



  55 

 

صحيحًا، العقد انقمب  ألجل األجلأبطل صاحب ا، يفسد العقد، كيثبت الرد، لكف إف كالحصاد
 .(ٔ)كامتنع الرد
ناىما لفظاف مترادفاف مع فيما ،قد الفاسدجميكر الفقياء بيف العقد الباطل كالع يفرؽ  كلـ

 .(ٕ)ككف الشيء لـ يستتبع غايتو
 
 : تجديد العقد. 7

، فإذا اتفق العاقداف عمى تجديد العقد لمدة كاإلجارةفي العقكد المقيدة بمدة كيتأتى ذلؾ 
 .(ٖ)؛ كلزكاؿ ما يكجبو كىك انتياء فترة العقدالعيف المؤجرة لكركد العقد عميياأخرػ سقط رد 

 
 :سقوط الخيار .4

ح ، فإذا سقط الخيار أصبعمييا كيككف ذلؾ في العقكد غير البلزمة بسبب دخكؿ الخيار
 .(ٗ) حينئذالعقد الزما كامتنع الرد 

 
 أو قود عميوىالك المع ؛ ومنياما يمنع الرد بالعيب ويسقط بو الخيار بعد ثبوتوحدوث . 3

 .(5)لفوات محل الرد ؛نقصانو
ف طرأ عميو تغيير امتنع الرد؛ بسبب تغير العيف المعقكد عمييافإف ىمؾ المبيع أك   ، كا 

نسبتو إليو نسبة ما نقص العيب مف رجع باألرش كىك جزء مف ثمنو كاف المبيع عند المشترؼ 
 .(ٙ)اعتبار أقل قيمة مف يـك البيع إلى القبض يمكفك  ،القيمة لك كاف سميماً 

 
عند مف قاؿ بفكرية الرد كما سيتضح في  . التراخي في الرد؛ كالتراخي في رد المبيع المعيب5

  المبحث الثاني مف الفصل القادـ. 
 
 
 

                                                 

 (.ٙ/ٙ)ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابف نجيـ(ٔ) 
 .(ٕٛص) نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿاإلسنكؼ، (ٕ) 
 (.ٙٚٔ/ٕٕج) المكسكعة الفقيية الككيتية ،كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية(ٖ) 
 (.ٜٗٗ/ٖج) المغني ،ابف قدامة(ٗ) 
 (ٖٕٛ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(٘) 
 (.ٔٓٔ)ص منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في الفقو، النككؼ (ٙ) 
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 المطمب الثاني
 الغير التراخي في رد مال

ماؿ الغير عندما يككف في حكزة اإلنساف إما أف تككف حيازتو لو بطريق مشركع، أك 
، كفيما يمي شيء متى تحقق مكجبو ، كعمى األحكاؿ كميا يجب رد ماؿ الغيربطريق غير مشركع

 .مف التفصيل لكل منيما عمى حدة
 

 :د مال الغير المحفوظ بطريق مشروعر أواًل: 
 سبباف:  لدػ الغير كىذا الماؿ لحيازتو  

 .الذؼ يجريو اإلنساف بكامل إرادتو كىك العقد سبب اختيارؼ: .ٔ
 كىك الكالية عمى المحجكر عميو. سبب إجبارؼ: .ٕ
 

 :(الناتج عن العقداختياري )المحفوظ بطريق السبب األول: رد مال الغير 
يمي فمتى كجدت كجب الرد، كفيما تـ الحديث في المطمب السابق عف مكجبات الرد،  

  سيتـ الحديث عف كقت الرد في نكعيو القيرؼ، كاالختيارؼ.
 

 التراخي في الرد القيري:
 :منيامكجبات الرد القيرؼ إذا كجدت كيككف 

 كمثالو رد ،(ٔ)رفع ممؾ شيء بثبكت ممؾ قبمو بغير عكضاالستحقاؽ ىك : االستحقاق. 8
بناء عمى ذلؾ التعريف ال يتصكر فيو تراخي؛ ألنو متعمق بحقكؽ العباد،  :ووقتو، المغصكب

 كحقكؽ العباد األصل ردىا عمى الفكر.
 .كقد اختمف الفقياء في فكرية الرد بعد انتيائيا، كقد سبقت مناقشتيا :انتياء مدة العقد. 7
 فييا أك نماء، أكالبيكع الفاسدة إذا كقعت كلـ تفت بإحداث عقد  :بطالن العقد وفساده. 4

 .(ٕ)البائع الثمف، كالمشترؼ المثمكف(يرد  ؼأ نقصاف، أك حكالة حكميا الرد )
الرد في ىذه الحالة عمى الفكر؛ ألف الممكية محرمة، كيجب التخمص مف الحراـ بأسرع  ووقتو:

 كقت، كرد كل شيء لصاحبو.
خيار التركؼ كخيار الشرط، ، كمنو خيارالإذا كاف سبب الفسخ  فسخ العقود غير الالزمة. ٗ

 ، كسيتـ الحديث ، كىك خيار يثبت لدفع الضرر عف العاقديفكخيار الرد بالعيب نقيصةال كخيار
                                                 

 (.ٖٖٓ/ٚج) المختصر الفقيي ،ابف عرفة (ٔ)
 (.ٕٛٓ/ٖ)ج بداية المجتيد كنياية المقتصد، بف رشدا (ٕ)
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 .في الفصل الثالثعنيما 
 

  التراخي في الرد الختياري:
إذا كاف عدـ المزكـ عائد  كفسخ العقكد غير البلزمة ،اإلقالةكيككف الرد االختيارؼ في 

 .لطبيعة العقد
  وقت الرد في اإلقالة:

لغاء حكمو كآثاره بتراضي الطرفيفرفع العقد اإلقالة ندكبا إلييا إذا ندـ أحد تككف مك  ،، كا 
 .(ٕ)"أقاؿ هللا عثرتو مف أقاؿ مسمماً " ، لحديث رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: (ٔ)الطرفيف

، المقيميف بالثكابعد ، لك د دؿ الحديث عمى مشركعية اإلقالة، كعمى أنيا مندكب إليياقف
لما فييا مف التيسير عمى الناس، كتخميصيـ مما يظنكف أنو كرطة يندمكف عمى الكقكع فييا، فقد ك 

ّـِ ككرب، كيككف  يعقد أحدىـ عقدًا ثـ يرػ أنو مغبكف فيو، أك أنو ليس بحاجة إليو، فيبقى في غ
 .(ٖ)وكفي ذلؾ مف األجر ما في ،في إقالتو منو تنفيس لكربو كتفريج لغّمو

الطرؼ تككف في العقكد البلزمة، أؼ التي إذا تّمت لـ يكف لممتعاقد فسخيا إال بمكافقة ك 
ؼ كىي التي لكلِّ مف العاقديف فسخيا متى شاء، كلك لـ يرض الطر  -أما العقكد الجائزة  ،اآلخر
  :(ٗ)يشترط لصحة اإلقالة ما يميك  ،فبل داعي فييا لئلقالة -اآلخر 

، فبل بد مف رضى الطرفيف فيي: عاقديفرضى المت -أ   .رفع عقد الـز
 .معنى البيع مكجكد فييا، فيشترط ليا المجمس، كما يشترط لمبيعف: اتحاد المجمس -ب 
 زكاج،كاف التصرؼ ال يقبل الفسخ كال، فإف سخ كالبيع كاإلجارةفصرؼ قاببل لمأف يككف الت -ج 

 فبل تصح اإلقالة.
، فأما قياـ الثمف كقت اإلقالة كقت اإلقالة لـ تصح كاف ىالكاً إف ، فبقاء المحل كقت اإلقالة -د 

 فميس بشرط.
 قالة.اإلتقابض بدلي الصرؼ في  -ىػ 

ذكركه  عف كقت اإلقالة، بل كاف مجمل ما -عمميحدكد في  -لـ يتحدث الفقياء صراحة وقتيا: 
أنو إذا عقد العقد، كندـ أحد التعاقديف أك كبلىما عمى العقد، يككف ليما اإلقالة بشركطيا، كيمكف 

                                                 

 (.ٓٚ/ٗ)ج تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيمعي ((ٔ
، قاؿ [ٖٓٙٗديث حرقـ ال :ٕٖٛ/٘ج ،في فضل اإلقالة باب/البيكع كتاب ،سنف أبي داكد :أبك داكد](ٕ) 

 .(ٕٛٔ/٘)ج إركاء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل، األلباني: صحيح
 (.ٚٗ/ٙ)جالفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ، كآخراف، الخف(ٖ) 
 (.ٓٔٔ/ٙ)ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابف نجيـ(ٗ) 



  12 

 

قائمة  كانت المدة طكيمة، فالمعامبلت بيف الناس ميما، جائزاستخبلص حكـ التراخي فييا بأنو 
  بيف الطرفيف.لتراضي عمى ا

   
 بطبيعتيا:وقت الرد في فسخ العقود غير الالزمة 

سخ، مثل العارية يجكز ألحد العاقديف أك لكمييما بحسب العقد المسمى أف يستقل بالف
بشرط  كميا عقكد غير الزمة يجكز فسخيا متى شاء أحد الطرفيف المتعاقديفف، كالقرض كالكديعة

 .(ٔ)إعبلـ الطرؼ اآلخر بالفسخ
إذا طمب الكديعة صاحبيا لـز فمثبًل ، أؼ عمى الفكر الرد يككف بمجرد الفسخ وقت الرد فييا:
 .ردىا كتسميميا لو

ذا طمبيا المكدع كلـ يعطيا  ،عمؤنة الرد كالتسميـ عمى المكدِ تعكد  أثر التراخي في الرد: كا 
بيد أنو إذا لـ يمكنو إعطاؤىا لعذر ككجكدىا في  ،المستكدع كىمكت الكديعة أك ضاعت يضمف

  .(ٕ)محل بعيد حيف الطمب كىمكت أك ضاعت ال يمـز الضماف كالحالة ىذه
 

  :(رد مال المحجور عميوإجباري ) رد مال الغير المحفوظ بطريق السبب الثاني: 
يبمغ الصغير الذؼ لـ فلمحجر أسباب كثيرة، لعل أقربيا إلى مكضكع البحث الصغر، 

: لقكلو تعالى؛ ـ يستمر الحجر عميو إلى أف يرشدث ،الحمـ محجكر عميو بحكـ الشرع حتى يبمغ
لعدـ أىمية  كذلؾ، (ٖ)الَيُنْ{}ًَاثْتَلٌُاْ الَْْتَبهََ حَتَََّ إِرَا ثَلَغٌُاْ النِّنَبحَ فَئِىْ آًَسْتُن هِّنْيُنْ سُشْذًا فَبدْفَعٌُاْ إِلَْْيِنْ أَهٌَْ

 .التصرؼ لقصكر إدراكو
: أؼ، (ٗ){ئِىْ آًَسْتُن هِّنْيُنْ سُشْذًا}فَ: لقكلو تعالى رشيداً  الصغير كينتيي الحجر ببمكغ

 . (٘)اصبلحيا  ألمكاليـ ك  أبصرتـ كعممتـ منيـ حفظاً 
 

  دفع المال إلى الصغير: وقت
تبعا لتربية الشخص كاستعداده ، أك كثيراً  الرشد قد يأتي مع البمكغ، كقد يتأخر عنو قميبلً 

كممت أك بمغ غير رشيد ثـ رشد  ،إذا بمغ الشخص رشيداً ، فقد الحياة االجتماعية أك بساطتياكتع
                                                 

 (.ٚٔٔ)ص القكاعد في الفقو اإلسبلمي، بف رجبا ((ٔ
 .(ٕ٘ٔص) العدلية ، مجمة األحكاـعمماءلجنة (ٕ) 
 .[ٙسكرة النساء: ] (ٖ)
 .[ٙسكرة النساء: ] (ٗ)

 (.ٖٚ/٘ج) الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي(٘) 
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كلقكلو صمى  لآلية السابقة، ؛كسممت إليو أمكالو ،كفؾ الحجر عنو ،ت الكالية عنو، كارتفعأىميتو
، ألف الحجر عميو ثبت كال يحتاج في ىذا إلى حكـ حاكـ ،(ٔ)"ال يتـ بعد احتبلـ" : ميو كسمـهللا ع
   .(ٕ)فيزكؿ مف غير حكـ بدكنو،

 ؟ اختمف الفقياء عمى رأييف:ستمر الحجر عميوىل يفإف لـ يرشد بعد بمكغو 
عند جميكر  حتى كلك صار شيخاً  ،إف لـ يرشد بعد بمكغو استمر الحجر عميو الرأي األول:

، فالدفع كالرد عندىـ عمى التراخي حتى تحقق (٘)كالحنابمة ،(ٗ)كالشافعية، (ٖ)مف المالكية الفقياء
 .الشرط

فإف بمغ  ،كعشريف سنة الصبي إف بمغ غير رشيد لـ يدفع إليو مالو حتى يبمغ خمساً  الرأي الثاني:
كالرد ، فالدفع (ٙ)أبك حنيفةإليو ذىب  ،كعشريف سنة، كلـ يؤنس منو الرشد دفع الماؿ إليو خمساً 

  .عنده عمى الفكر
 

 األدلة:
 أدلة القول األول:

عمق فقد  ،(ٚ)الَيُنْ{}ًَاثْتَلٌُاْ الَْْتَبهََ حَتَََّ إِرَا ثَلَغٌُاْ النِّنَبحَ فَئِىْ آًَسْتُن هِّنْيُنْ سُشْذًا فَبدْفَعٌُاْ إِلَْْيِنْ أَهٌَْ :قكلو تعالى

}ًَالَ تُؤْتٌُاْ : قكلو تعالىك ، (ٛ)بدكنيماالدفع عمى شرطيف، كالحكـ المعمق عمى شرطيف ال يثبت 

كأمرنا بالدفع إف كجد منو الرشد إذ ، عف الدفع إليو ما داـ سفيياً هللا نيانا  ، فقد(ٜ)السُّفَيَبء أَهٌَْالَنُنُ{
يجكز الدفع إليو قبل كجكده كألف منع مالو لعمة السفو فيبقى المنع ما بقيت العمة؛ ألف الحكـ  ال

 .(ٓٔ)يدكر معيا
 

                                                 

، قاؿ [ٖٕٚٛديث حال : رقـٜٙٗ/ٗج باب متى ينقطع اليتـ؟،/الكصايا كتاب، سنف أبي داكد :أبك داكد] (ٔ)
 .(ٜٚ/٘)ج إركاء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل، األلباني: صحيح

 (.ٖٖٙ/ٙج) و مذىب اإلماـ الشافعيالحاكؼ الكبير في فق ،الماكردؼ (ٕ)
 (.ٜٜٔ/ٖ)جشرح التمقيف  ،المازرؼ  (ٖ)
 (.ٕٕٗ/ٙ)ج البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني (ٗ)
 (.ٖٗٗ/ٗ)ج المغني، قدامة ابف (٘)
 (.ٔٙٔ/ٕٗ)ج المبسكط ،السرخسي (ٙ)
 .[ٙالنساء: ] (ٚ)
 (.ٖٗٗ/ٗج) المغني ،ابف قدامة (ٛ)
 .[٘النساء: ] (ٜ)

 (.ٖٗٗ/ٗج) لمغنيا ،ابف قدامة(ٓٔ) 



  12 

 

 أدلة القول الثاني:
كيدفع إليو  ،الصبي إف بمغ غير رشيد لـ يدفع إليو مالو حتى يبمغ خمسا كعشريف سنة

 ؛ لؤلدلة التالية:الو متى بمغ المدة كلك كاف مفسداً م
، كالمراد باليتيـ ىنا مف بمغ ،(ٔ)}ًَآتٌُاْ الَْْتَبهََ أَهٌَْالَيُنْ ًَالَ تَتَجَذَّلٌُاْ الْخَجِْثَ ثِبلطَِّّْتِ{: قكلو تعالى. ٔ

، كألنو في أكؿ أحكاؿ البمكغ قد ال يفارقو السفو باعتبار أثر مف البمكغ كسمي في اآلية يتيما لقربو
 .(ٕ)، ألنو حاؿ كماؿ لبوفقدره أبك حنيفة بخمس كعشريف سنةالصبا 

 .(ٖ)نةب الرجل إذا بمغ خمسا كعشريف س: ينتيي لركؼ عف عمر رضي هللا عنو أنو قاؿ. ٕ
بمغ  : مف بمغ خمسا كعشريف سنة فقد بمغ رشده ، أال ترػ أنو قدقاؿ أىل الطبائع ) األطباء (. ٖ

يبمغ فييا الغبلـ اثنتا عشرة سنة، فيكلد لو كلد ، ألف أدنى مدة سنا يتصكر أف يصير فييا جدا
، صار بذلؾ جداً ثـ الكلد يبمغ في اثنتي عشرة سنة، فيكلد لو كلد لستة أشير، فقد ، لستة أشير

ثر الصبا فبل يعتبر في منع ألف ىذا ليس بأ ؛منو مالو حتى لك بمغ رشيدا ثـ صار مبذرا لـ يمنع
، كاالشتغاؿ بالتأديب عند رجاء ى سبيل التأديب عقكبة عميو، كألف منع الماؿ عنو عمالماؿ

  .(ٗ)عدهالتأدب ، فإذا بمغ ىذه السف فقد انقطع رجاء التأدب فبل معنى لمنع الماؿ ب
بعد الخامسة كالعشريف فإف تصرفاتو نافذة عند أبي  كعمى ذلؾ إف دفع لمسفيو أمكالو 

 حنيفة، كغير نافذة عند الجميكر.
 

 القول الراجح:
يمكف ترجيح ما ذىب إليو الجميكر كىك إف لـ يرشد السفيو بعد بمكغو استمر الحجر  

 عميو ؛ حفاظًا عمى مصمحتو.
 

 : المحوز بطريق غير مشروعرد مال الغير ثانيًا: 
 إنو يجب عميو رده إلى صاحبو فكراً مف أخذ ماؿ الغير بطريق غير شرعي كالغصب ف

 ،(٘)"وعمى اليد ما أخذت حتى تؤدي" : النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛ لقكؿ ككجكدىا بذاتيا العيف المغصكبة حاؿ قياـ
  .بقاءىا بيده ظمـ آخر؛ ألف المظالـ يجب التخمص منيا فكراً  كألف

                                                 

 [.ٕالنساء: ] ((ٔ
 (.ٜ٘ٔ/٘ج) تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،الزيمعي (ٕ)
 .ٜ٘ٔص ،المرجع السابق (ٖ)
 .ٜ٘ٔص ،المرجع نفسو (ٗ)
 . ٗٚصبق تخريجو س (٘)
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ف ك   ف المغصكب قد فات، كأف كلك كالزاؿ الممؾ تحت يده، تراخى الغاصب في الرد، ا 
، بأف كاف نو مثمو إف كاف لو مثلرد إلى المغصكب مالغاصب يجب عمى  ،ىمؾ أك فقد أك ىرب

 يكف لو مثل ، أك قيمتو إف لـعاـ كالدنانير كالدراىـ كغير ذلؾمكيبل أك مكزكنا أك معدكدا مف الط

 .(ٔ)كالعركض كالحيكاف كالعقار ؛أكثر ما كانت مف يـك الغصب إلى يـك التمفب
كمؤنة الرد عمى الغاصب؛ ألنيا مف ضركرات الرد، فإذا كجب عميو الرد، كجب عميو ما 

 .(ٕ)ىك مف ضركراتو، كما في رد العارية
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 

 (.ٖٕٛ)صختصار اال كفاية األخيار في حل غاية، الحصني ((ٔ
 (.ٖٕٛ/ٚ)ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابف نجيـ(ٕ) 



 
 
 
 
 
 

 الثالثالفصل 
 المالية المعاصرة التراخي في خيارات العقود
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 المبحث األول
 تروي لا خيارالتراخي في 

 ،طو الشرعيةك (، كشر كمعقكد عميو عناصره األساسية مف )صيغة كعاقدالعقد استكمل إذا 
البيع مثبًل ثبكت أثره في الحاؿ، فبحكـ يك  ًا،صحيحعقد ، كينآثاره عميو صبح صالحًا لترتبأ

الصادر مف كامل األىمية عمى ماؿ متقكـ شرعًا، كلغاية مشركعة، يترتب عميو ثبكت ممؾ المبيع 
 .ثمة مانع يمنع لزكمومبائع فكر انتياء اإليجاب كالقبكؿ إذا لـ يكف للممشترؼ كالثمف 

: ينقسـنافذًا ثـ إف العقد لك انعقد صحيحًا   إلى الـز كغير الـز
: ىك ما ليس ف  .(ٔ)ألحد عاقديو فسخو دكف رضا اآلخر، كالبيع كاإلجارةالبلـز

}َّبأَُّّيَب الَّزِّيَ آهَنٌُاْ أًَْفٌُاْ كاألصل في العقكد المزكـ؛ ألف الكفاء بالعقكد كاجب شرعًا لقكلو تعالى: 

 .(ٖ)، كالخيار عارض(ٕ)ثِبلْعُقٌُدِ{
كل مف طرفيو أك : ىك ما يممؾ -كما يسميو بعض الفقياء -كغير البلـز أك الجائز 

اإلعارة كاإليداع، أك لمصمحة ، إما عمبًل بطبيعة العقد نفسو كأحدىما فقط فسخو دكف رضا اآلخر
 .(ٗ)العاقد كالعقد المشتمل عمى الخيار

 :أنكاع ثبلثة كقابمية الفسخ كعدموبالنسبة إلى المزكـ المالية كالعقكد 
اإلقالة أؼ باتفاؽ العاقديف. كىي عقكد عقكد الزمة تقبل الفسخ: أؼ تقبل اإللغاء بطريق  (ٔ

؛ كخيار (٘)كىذه العقكد تقبل الفسخ بالخيار أيضاً  ة،جار ات المالية كالبيع كاإلالمعاكض
 العيب.

بالنسبة  ، كغير الـزبالنسبة إلى الراىف : فإنو الـزعقكد الزمة ألحد الطرفيف: كالرىف (ٕ
 .(ٙ)ليس فييا خيار، ك التنازؿ عنو مو؛ ألف العقد لمصمحتو تكثيقًا لمحق، فلمدائف المرتيف

 عقكد غير الزمة لمطرفيف: كىي التي يممؾ كل مف العاقديف فييا حق الفسخ كالرجكع،  (ٖ
 

                                                 

 (.ٕٖٖ/٘ج) المغني ،ابف قدامة ((ٔ
 .[ٔالمائدة: آية ] (ٕ)
 .(ٜ٘ٔ/ٗ)ج العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير ،الرافعي (ٖ)
 (.ٖ٘ٗ/ٖج) عمدة المفتيفركضة الطالبيف ك  ،النككؼ  (ٗ)
 رح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبيالعزيز شر  ،الرافعيك  (؛ٖ٘ٗ/ٖ)ج ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف ،النككؼ  (٘)
 .(ٓٚٔ/ٗج)

 الكبيرح الكجيز المعركؼ بالشرح العزيز شر  ،الرافعي(؛ ك ٘ٚٔ/ٜ) المجمكع شرح الميذب، لنككؼ ا(ٙ) 
 .(ٓٚٔ/ٗج)
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 .(ٔ)يجكز لكل مف العاقديف فسخ العقد متى شاءف ،فييا خيار ليس ،كاإليداع كاإلعارة
 

 :الحكمة من مشروعية الخيار
شرع لدفع الضرر عف العاقد، كىذا الضرر يككف األصل أف الخيار بأنكاعو المختمفة إنما 

 متكقًعا تارة، كيككف كاقًعا تارة أخرػ.
أما دفع الضرر المتكقع، فشرع هللا لو خيار المجمس كخيار الشرط، كذلؾ لدفع ضرر 
يتكقع العاقد حصكلو، فيستدركو في مجمس العقد، أك في مدة الخيار، كيتخمص منو، كذلؾ 

ف غير ترك كال نظر في القيمة، فاقتضت محاسف الشريعة أف ُيْجَعل أف العقد قد يقع بغتة م
 لمعقد خيار يتركػ فيو العاقداف، كيعيداف النظر، كيستدرؾ كل كاحد منيما ما فاتو.

ما دفع الضرر الكاقع، كخيار العيب، كالتدليس، كنحكىا، فإف اإلنساف بطبيعتو البشرية أك 
 أحد العاقديف عمى يد اآلخر لمغش كالتدليس أك ظمكـ جيكؿ، فقد يتعرض -كما كصفو هللا-

غيرىما مف أنكاع الظمـ، فأباح الشرع لمعاقد الذؼ كقع تحت تأثير الغش كالتدليس أف يدفع 
عنة ىذا الضرر بثبكت الخيار لو في ىذه الحالة، فكاف ثبكت الخيار مف محاسف التشريع 

 .(ٕ)التي ال بد منيا لدفع الضرر
حث ىك أثر التراخي في تنفيذ خيار التركؼ بشطريو: خيار المجمس، في ىذا المب كما ييـ

كخيار الشرط، في العقكد البلزمة التي تطرأ عمييا الخيارات فتغير مجراىا، كتسمب لزكميا 
  خبلؿ مدتيا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .(ٙٔ٘/ٙ)جالبياف في مذىب الشافعي  ،العمراني؛ ك (ٖٛٔ/ٜج) الذخيرة ،القرافي(ٔ) 
 (.ٚٔ/ٙج) المالية أصالة كمعاصرة المعامبلت ،الذبياف ((ٕ
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 المطمب األول
 التراخي في خيار المجمس

إلى  التراضي مف الشكائب تكصبلً الغاية مف الخيارات تمحيص اإلرادتيف كتنقية عنصر 
باعتبارات مختمفة، كأقربيا إلى مكضكع قسـ الفقياء الخيارات  كمف ىنا ،دفع الضرر عف العاقد

خيارات التركؼ، كخيارات : إلى شطريفالبحث تقسيميا باعتبار الغاية مف الخيار، كىي تنقسـ 
 كفيما يمي تعريف كل منيما: ،النقيصة

 .(ٔ)كالثاني: الشرط ،: المجمسأحدىما ،، كلو سببافكقف عمى فكات كصفما ال يت خيار التروي:
ي، أك قضاء طزاـ شر : ما يثبت بفكات أمر مظنكف نشأ الظف فيو مف التىك ار النقيصةأما خي

 ، كىك يشمل خيار العيب، كخيار فكات الشرط كالكصف. (ٕ)عرفي، أك تغرير فعمي
 تيدؼ لدفع الضرر عف العاقد في حيف تيدؼكمرادىـ بخيارات النقيصة الخيارات التي 

 .خيارات التركؼ إلى جمب النفع لو
 :كالتركؼ سبيمو أمراف

 .لمكصكؿ إلى الرأؼ الحميد ؛المشكرة .ٔ
، قاؿ ابف رشد: " كالخيار يككف لكجييف: بار كىك تبيف خبر الشيء بالتجربةاالخت .ٕ

يار كحاجة الناس العمة في إجازة البيع عمى الخ: كيقكؿ ،، أك ألحد الكجييفلمشكرة كاختبار المبيع
 .(ٖ)"إلى المشكرة فيو، أك االختيار

قبل الحديث ك كسيتـ الحديث عف خيار المجمس أحد خيارات التركؼ في ىذا المطمب، 
 كبياف مشركعيتو عند الفقياء.مـز تعريف خيار المجمس، يعف أثر التراخي في خيار المجمس، 

 
 المجمس:أواًل: تعريف خيار 

 :الخيار. تعريف 8
، (ٗ): فكض إليو اختيار أحدىماكخيره بيف الشيئيف معناهكىك االصطفاء،  مف االختيار اسـ لغة:
 .(٘)اآلخر عمى أحدىمال يفضكت
 

                                                 

 (.ٜ٘ٔ/ٗج) رح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبيرالعزيز ش ،الرافعي (ٔ)
 (.ٜٔٔ/ٖج) المذىبالكسيط في  ،الغزالي (ٕ)
 (.ٚٛ/ٕج) المقدمات المميدات ،رشد ابف (ٖ)
 .(ٜٙٔص) مختار الصحاحالرازؼ،  (ٗ)
 (.ٕٗٙ/ٔج) المعجـ الكسيط ،مصطفى، كآخراف (٘)
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 .(ٔ)وفسخك العقد إمضاء طمب خير األمريف مف  اصطالحًا:
 . تعريف المجمس:7

 .(ٕ)الجمكس: القعكد، ك مكضع الجمكس لغة:
فيي ليست لمطمق مجمس، بل  ،أف كممة المجمس تحمل معنى مجمس العقدالكاضح ك 

كالمراد  ،( فيي لمداللة عمى المعيكد في الذىفلمجمس العقد خاصة، كىذا التقييد تشير إليو )أؿ
في إمضاء ، فميما الخيار كاف الذؼ يضـ كبل العاقديف كاحدافما داـ الم ،مكاف التبايع أك التعاقد

 .(ٖ)كف لكل كاحد منيما مجمسو المستقللى أف يتفرقا كيك، إالعقد أك فسخو
، كتستمر طكاؿ ة التي تبدأ مف كقت صدكر اإليجاب: ىك الكحدة الزمنيكمجمس العقد

، ظيكر إعراض مف أحدىما عف التعاقددكف  ،يا العاقداف منصرفيف إلى التعاقدالمدة التي يظل في
 .(ٗ)كاف الذؼ حصل فيو العقداقديف لمم، كىك مغادرة أحد العؽ كتنتيي بالتفر 

 .ىما اآلخر في إمضاء العقد أك ردهكىك أف يخير أحد، كفي حكـ التفرؽ حصكؿ التخاير
، أما بل مف لحاؽ القبكؿ بو مطابقا لو لكف خيار المجمس ال يبدأ مف صدكر اإليجاب

يدعى خيار اف خيارا في إجراء العقد أك عدمو، لكنو خيار قبل كقكع القبكؿ فإف العاقديف يممك
 . (٘)، كىك يسبق تماـ التعاقدالقبكؿ

، ألف المعتبر ىك الفترة الزمنية التي خيار المجمس كحقيقة الجمكس ليست مقصكدة في
 ، كالالجمكس ذاتو ليس معتبرا في ثبكتوف ،تعقب عممية التعاقد دكف طركء التفرؽ مف مكاف التعاقد

 .(ٙ)يتمبس بيا العاقداف، كىي االنيماؾ في التعاقدة لمحاؿ التي ، بل العبر معتبر في انقضائوو ترك
 
 :خيار المجمستعريف 
 .(ٚ)أك التخايرباألبداف ، منذ التعاقد إلى التفرؽ حق العاقد في إمضاء العقد أك ردهىك : 

 
 

                                                 

 (.ٕٖٖ/ٗج) تحفة المحتاج في شرح المنياج ،الييتمي (ٔ)

 (.ٕٔٚ/ٚج) المحكـ كالمحيط األعظـ ،المرسي (ٕ)
 (.ٜٙٔ/ٕٓ)ج الفقيية الككيتيةكسكعة الم، كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية(ٖ) 
 .ٜٙٔ/ٕٓالمرجع السابق ج (ٗ)
 (.ٕٛ٘/ٕ)ج شرح التمقيف ،المازرؼ (٘) 
 (.ٜٙٔ/ٕٓج) المكسكعة الفقيية الككيتية ،كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية(ٙ) 
 (.ٜٚٔ/ٜج) المجمكع شرح الميذب ،النككؼ  (ٚ)
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 مشروعية خيار المجمس:

كقبل كجكد إيجاب بات بيف المتبايعيف، فإف المتبايعيف بالخيار، ألف  ،في مرحمة المساكمة. ٔ
كل عاقل يعمـ أف الخيار ف ،األمر في ىذه الحالة ال يتعدػ أف يككف مجرد دعكة إلى التفاكض
 .(ٔ)حاصل لكل مف البائع كالمشترؼ ضركرة قبل حصكؿ اإليجاب كالقبكؿ

ذا انتيت مرحمة المفاكضات، كعرض صاحب السك . ٕ معة إيجاًبا جازًما، كلـ يصدر القبكؿ مف ا 
 المشترؼ فما حكـ رجكع البائع كالمشترؼ عف البيع؟

، كما إذا قاؿ البائع: بعتؾ ىذا البيت بكذا ككذا، فالمشترؼ بالخيار فمو خيار القبكؿ أما المشتري 
كلـ يتفرقا ، كلك أقاما فيو اليكـ كاليكميف بيف القبكؿ كبيف الرد، ما داـ العاقداف في مجمس العقد، 

 .(ٕ)بأبدانيما، كلـ يتشاغبل عف العقد بما يبطمو

: "خيار المشترؼ بعد بذؿ البائع كقبل قبكلو معمكـ باإلجماع، إذ لك سقط خياره ببذؿ الركيانيقاؿ 
 .(ٖ)كألفضى األمر فييا إلى ضرر كفساد" ،البائع لكجبت البياعات جبًرا بغير اختيار

  (ٗ)كأما البائع فيل لو أف يرجع عف إيجابو قبل صدكر القبكؿ مف الطرؼ اآلخر؟

ذا تـ اإليجاب كالقبكؿ بيف المتبايعيف، كتفرقا بأبدانيما عف مجمس العقد دكف فسخ، كلـ يكف ك . ٖ ا 
في البيع خيار شرط، فإنو ال خبلؼ أف البيع يصبح الزًما ال يستقل أحد العاقديف بالرجكع عنو 

 رضا الطرؼ اآلخر.دكف 

ذا تفرقا مف غير فسخ لـ يكف ألحدىما رده إال بعيب أك خيار قاؿ ابف قدامة: " ال خبلؼ في  ،كا 
صمى  -قكؿ النبي ، كقد دؿ عميو (٘)"أف البيع يمـز بعد التفرؽ، ما لـ يكف سبب يقتضي جكازه

ف تفرقا بعد أف تبايعا كلـ يترؾ " :هللا عميو كسمـ  .(ٙ)"البيع فقد كجب البيع ،كاحد منيماكا 

ذا تـ اإليجاب كالقبكؿ بيف المتبايعيف، كتكفرت الشركط، كانتفت المكانع، ككاف العاقداف في ك . ٗ ا 
جائًزا، كيممؾ كل كاحد مجمس العقد فيل يمـز البيع بمجرد اإليجاب كالقبكؿ، أـ أف العقد ما زاؿ 

منيما لو حق  كالمراد بو أف المتعاقديف كبلِّ  - عيف الرجكع عنو بمكجب خيار المجمسيمف المتبا

                                                 

 (.ٖٚٙ/ٚج) أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،الشنقيطي(ٔ) 
 (.ٕٛ٘/ٕج)شرح التمقيف  ،المازرؼ (ٕ) 
 (.ٕٖٙ/ٗ)ج بحر المذىب )في فركع المذىب الشافعي( ،الركياني(ٖ) 
 مف ىذا البحث. ٖٗ،ٖٖتـ عرض اختبلؼ اآلراء مقركنة بأدلتيا ص (ٗ)

 (.ٜٗٗ/ٖ)ج المغني، ابف قدامة(٘) 
 [.ٖٔ٘ٔ: رقـ الحديث ٖٙٔٔ/ٖ، جلممتبايعيفثبكت خيار المجمس /باب البيكع]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب (ٙ) 
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ما داما في المجمس الذؼ حصل فيو عقد البيع، كلـ  الرجكع عف البيع بعدما تـ كانعقد صحيحاً 
 دكف رضا الطرؼ اآلخر. -يتفّرقا عنو بأبدانيما
 :عمى رأييف بلؼ بيف الفقياءتخافي ىذه المسألة 

، كال يممؾ أحد العاقديف الرجكع عف العقد إال برضا صاحبو، كال يشرع  :الرأي األول البيع الـز
 .(ٕ)، كالمالكية(ٔ)خيار المجمس، كىذا مذىب الحنفية

، (ٖ)كىذا مذىب الشافعية، ل كاحد مف المتابعيف خيار المجمسالعقد جائز، كيممؾ ك :الرأي الثاني
 .(ٗ)كمذىب الحنابمة

 
  األدلة:

 األول:أدلة القول 
بل يؤدؼ إلى  ،كال بالشرط إذا شرطاه أك أحدىما، ال يثبت خيار المجمس بمقتضى العقد

، كاستدلكا (٘)يشترطاه إذا انعقد البيع فبل خيار لكاحد مف المتبايعيف إال أفففساد العقد إذا شرطاه، 
 بما يمي: 

  (ٙ)الَّزِّيَ آهَنٌُاْ الَ تَأْمُلٌُاْ أَهٌَْالَنُنْ ثَْْنَنُنْ ثِبلْجَبطِلِ إِالَّ أَى تَنٌُىَ تِجَبسَحً عَي تَشَاضٍ هِّننُنْ { }َّبأَُّّيَبقكلو تعالى: . ٔ
ظاىر اآلية يقتضي حل األكل عند حصكؿ التجارة عف تراض مف غير تقييد بالتفرؽ 

 .(ٚ)كمخصص ليا بغير دليلعف مكاف العقد، فتقييد حل األكل بالتفرؽ زيادة عمى النص 
 .(ٛ)}َّبأَُّّيَب الَّزِّيَ آهَنٌُاْ أًَْفٌُاْ ثِبلْعُقٌُدِ {قكلو تعالى: . ٕ

كفي إثبات الخيار نفي  ،كل عاقد الكفاء بما عقد عمى نفسو، فيمزمو الكفاء بوهللا ألـز فقد 
 .(ٜ)الكفاء بو كذلؾ خبلؼ مقتضى اآليةلمزـك 

                                                 

 (.ٕٚ٘/ٙ)ج العناية شرح اليداية ،البابرتي (ٔ)
 (.ٖٔٓ/ٙ)ج التاج كاإلكميل لمختصر خميل ،المكاؽ (ٕ)
 (.ٜ٘ٔ/ٗج)المعركؼ بالشرح الكبير العزيز شرح الكجيز  ،الرافعي (ٖ)
 (.٘ٓ٘/ٖ)ج المغني، ابف قدامة (ٗ)
 مكاىب الجميل لشرح مختصر الخميل ،الحطاب(؛ ك ٗٓٚ/ٕ)ج فقو أىل المدينةالكافي في ، بف عبد البرا (٘)
 (.ٖٖٓ/ٙ)ج
 .[ٜٕالنساء: ] (ٙ)
 (.ٕٖ٘/ٔ)ج مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ،النسفي (ٚ)
 [.ٔالمائدة:] (ٛ)
 (.ٛ٘/ٓٔ)ج مفاتيح الغيب ،الرازؼ  (ٜ)
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}ًَلُْْوْلِلِ إلى قكلو تعالى:  الَّزِّيَ آهَنٌُاْ إِرَا تَذَاَّنتُن ثِذَّْيٍ إِلََ أَجَلٍ هُّسَوًَّ فَبمْتُجٌُهُ{ }َّبأَُّّيَبقكلو تعالى: . ٖ

 .(ٔ){ًاَلَ َّجْخَسْ هِنْوُ شَْْئًب الَّزُِ عَلَْْوِ الْحَقُّ ًَلَْْتَّقِ اللّوَ سَثَّوُ

}ًَلُْْوْلِلِ الَّزُِ عَلَْْوِ  االفتراؽ لما قاؿ:لك لـ يكف عقد المداينة مكجًبا لمحق عمى المديف قبل 

كلما كعظو بترؾ البخس كىك ال شيء عميو؛ ألف ثبكت ، {ًَالَ َّجْخَسْ هِنْوُ شَْْئًب الْحَقُّ ًَلَْْتَّقِ اللّوَ سَثَّوُ
و بعقد المداينة في الخيار لو يمنع ثبكت الديف لمبائع في ذمتو، كفي إيجاب هللا تعالى الحق عمي

دليل عمى نفي الخيار، ، {ًاَلَ َّجْخَسْ هِنْوُ شَْْئًب }ًَلُْْوْلِلِ الَّزُِ عَلَْْوِ الْحَقُّ ًَلَْْتَّقِ اللّوَ سَثَّوُلو تعالى: قك 
يجاب البتات  .(ٕ)كا 

 .(ٖ)} ًَأَشْيِذًُْاْ إِرَا تَجَبَّعْتُنْ {قكلو تعالى: . ٗ

ير الشيادة عند كقكع التبايع مف غ"إذا" ىي لمكقت، فاقتضى ذلؾ األمر ب: كجو الداللة
لخمت ك ، (ٗ)ذكر الفرقة، كندب إلى اإلشياد عمى التبايع عند كقكعو، كلـ يقل: إذا تبايعتـ كتفرقتـ

ف كقع بعد التفرؽ لـ يطابق  اآلية مف الفائدة إذ لك كقع االشياد قبل التفرؽ لـ يصادؼ محبًل كا 
 .(٘)األمر

 .(ٙ)"مف ابتاع طعاًما فبل يبعو حتى يقبضو" : ؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلصك ق. ٘
الحديث أجاز بيع المبيع بعد القبض، كلـ يشرط فيو االفتراؽ، فكجب بنص الخبر أنو إذا 
قبضو في المجمس أنو يجكز لو بيعو، كذلؾ ينفي خيار البائع ألف ما لمبائع فيو خيار ال يجكز 

 .(ٚ)تصرؼ المشترؼ فيو
الرضا، كال عمى  لمممؾ، كليس الفرقة، فميس في الفرقة داللة عمىالرضا بالعقد ىك المكجب . ٙ 

نفيو؛ ألف حكـ الفرقة كالبقاء في المجمس سكاء في نفي داللتو عمى الرضا، فعممنا أف الممؾ إنما 
 .(ٛ)كقع بالرضا مف ابتداء العقد ال مف الفرقة

                                                 

 [.ٕٕٛالبقرة: ] ((ٔ
 (.ٚٔ/ٙج) كمعاصرةأصالة  المالية المعامبلت ،الذبياف ((ٕ

 [.ٕٕٛالبقرة: ] (ٖ)
 المالية المعامبلت ،الذبيافك  (؛ٜٗ/ٖ)ج التعميقة الكبيرة في مسائل الخبلؼ عمي مذىب أحمد، ابف الفراء(ٗ) 

 (.ٚٔ/ٙج) أصالة كمعاصرة
 (.ٖٗ/ٖ)ج سبل السبلـ ،الصنعاني ((٘

: رقـ الحديث ٛٙ/ٖ، جالطعاـ كالحكرةما يذكر في بيع ، كتاب البيكع/باب صحيح البخارؼ : البخارؼ ](ٙ) 
ٕٖٖٔ.] 
 (.ٖ/ٗ)جالشمبي تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق كحاشية ،الزيمعي(ٚ) 
 (.ٕٖ/ٙج) المالية أصالة كمعاصرة المعامبلت ،الذبياف(ٛ) 
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بإرادة  كقد يقصر ركؼ رغبتيما في زيادة التبخيار المجمس ليس لو حد معركؼ، فقد يطكؿ . ٚ
، فكيف شرط أحد  الخيار مدة مجيكلة لبطل، كلك  منيما حيف يخاير صاحبو أك يفارقوالمستعجل 

يثبت عف طريق الشرع حكـ ال يجكز اشتراطو بالعقد، كأيًضا فإف القكؿ بخيار المجمس يعتبر مف 
ككبلىما غير  ،غير منضبط الرتباطو بأحد أمريف: التفرؽ أك التخايرانتياء الخيار  ألفالغرر؛ 

 . (ٔ)كمييما ال يدرؼ ما يحصل لو مف الثمف كالمثمفك  ،كؼ زمف حصكلومعر 
، فجاز أف شرعاً  بتاكىذا الخيار ث، زماف يسير، فعفي عف الجيالة فيو أنوكرد عمييـ ب

 .(ٕ)يثبت مع الجيالة
كيبيف صحة ىذا، كأنو فرؽ بيف المدة التي تثبت بالشرط، كالتي تثبت باإلطبلؽ في باب 
الجيالة: أف مدة قبض المسمـ فيو لما استفيدت بالشرط، لـ يصح أف تككف مجيكلة، كمدة قبض 

 .(ٖ)األعياف المبيعة لما لـ تكف متعمقة بالشرط، صح أف تككف مجيكلة
 

 :أدلة القول الثاني
البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا، أك قاؿ: حتى يتفرقا. فإف صدقا كبينا " : -ملسو هيلع هللا ىلص  -ؿ رسكؿ هللا ك ق. ٔ

ف كتما ككذبا محقت بركة بيعيما   .(ٗ)"بكرؾ ليما في بيعيما، كا 
لو، كثبكتو عنده، كقاؿ  مخالفتو لمحديث، مع ركايتو عاب كثير مف أىل العمـ عمى مالؾك 
: ال أدرؼ ىل اتيـ مالؾ نفسو أك نافعا؟ كأعظـ أف أقكؿ: عبد هللا بف -هللا رحمو  -الشافعي
، أحد أئمة فقياء المدينة في زمف مالؾ عمى مالؾ في ىذه المسألة ابف أبي ذئبقد أنكر عمر. ك 

 .(٘): يستتاب مالؾ في تركو ليذا الحديثكأغمع في القكؿ بعبارات مشيكرة حتى قاؿ
المتبايعاف كل كاحد منيما بالخيار عمى صاحبو، ما لـ يتفرقا، إال " : - ملسو هيلع هللا ىلص -رسكؿ هللا ؿ ك ق. ٕ

 .(ٙ)"بيع الخيار
إذا تبايع الرجبلف فكل كاحد منيما بالخيار ما لـ يتفرقا، ككانا جميًعا، أك يخير " : ملسو هيلع هللا ىلص كقكلو. ٖ

ف   بعد أف  تفرقاأحدىما اآلخر، فإف خير أحدىما اآلخر، فتبايعا عمى ذلؾ، فقد كجب البيع، كا 
 

                                                 

 (.ٖٚ/ٙ) كمعاصرةالمالية أصالة  المعامبلت ،الذبياف(ٔ) 
 .(ٖ٘/ٖج) الخبلؼ عمي مذىب أحمدة في مسائل التعميقة الكبير  ،ابف الفراء(ٕ) 
 .ٖ٘المرجع السابق، ص(ٖ) 
ديث ح: رقـ الٛ٘/ٖ، جنصحاك لـ يكتما ك إذا بيف البيعاف  باب/عك البي كتاب البخارؼ: صحيح البخارؼ،](ٗ) 

ٕٜٓٚ]. 
 (.ٖٛٗ/ٖ) المغني، ابف قدامة(٘) 
 [.ٕٔٔٔ: رقـ الحديث ٗٙ/ٖ، جيتفرقاالبيعاف بالخيار ما لـ  باب/عك البي كتاب البخارؼ: صحيح البخارؼ،](ٙ) 
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 .(ٔ)"تبايعا، كلـ يترؾ كاحد منيما البيع، فقد كجب البيع
إذا بايع رجبًل، فأراد أال يقيمو، ، كأنو (ٕ)فارؽ صاحبوابف عمر إذا اشترػ شيًئا يعجبو كاف . ٗ

  .(ٖ)قاـ، فمشى ىنيية، ثـ رجع
بخيبر، فمما تبايعنا  قاؿ: بعت مف أمير المؤمنيف عثماف مااًل بالكادؼ بماؿ لو كعنو أيضًا أنو. ٘

البيع، ككانت السنة أف المتبايعيف  رجعت عمى عقبي حتى خرجت مف بيتو خشية أف يرادني
بيعي كبيعو رأيت أني قد غبنتو بأني سقتو إلى  بالخيار حتى يتفرقا، قاؿ عبد هللا: فمما كجب

 .(ٗ)إلى المدينة بثبلث لياؿ أرض ثمكد بثبلث لياؿ، كساقني
  :داللةوجو ال

أثبت لممتبايعيف بعد انعقاد البيع باإليجاب كالقبكؿ الخيار في فسخ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أف النبي 
البيع أك إمضائو دكف رضا الطرؼ اآلخر، ما داما في مجمس العقد، كلـ يتفرقا باألبداف، أك لـ 

اآلخر فاختار يخير أحدىما اآلخر، فإف خير أحدىما اآلخر، بأف قاؿ لو: اختر البيع أك فسخو، 
إمضاء البيع، أك تفرقا عف مجمس العقد بأبدانيما، فقد لـز العقد، كال يممؾ أحدىما الرجكع إال 

  برضا الطرؼ اآلخر.
رضي هللا  -كمما يدعـ أف ىذا ىك الفيـ الصحيح لمحديث أف ىذا ما فيمو ابف عمر 

إذا اشترػ شيًئا، كتـ ، كىك راكؼ الحديث، كىك مف أىل الفقو كأىل المساف، فكاف - ماعني
 اإليجاب كالقبكؿ، قاـ عف المجمس، كمشى قميبًل، ثـ رجع، كذلؾ ليمـز العقد.

فحيف باع بل إف نقل ابف عمر يدؿ عمى أف ىذا ىك فيـ الصحابة رضكاف هللا عمييـ، 
رجع ، خشية أف يراده البيع، كلـ يكف ىذا مذىًبا البف عمر؛ ألف ابف  -رضي هللا عنو  -عثماف 

 ر قاؿ بعده، ككانت السنة أف المتبايعيف بالخيار حتى يتفرقا.عم
 

 الراجح:القول 
التي قكؿ الشافعية الحنابمة، فاألحاديث يترجح بعد استعراض األدلة في ىذه المسألة، 

كما استدؿ بو الفريق اآلخر مف عمـك صحيحة كصريحة في ثبكت خيار المجمس، استدلكا بيا 
بككنو لـ يأخذ بالحديث  -رضي هللا عنو  -كيعتذر عف مالؾ اآليات غير كاؼ إلثبات النقيض، 

                                                 

 [.ٖٔ٘ٔ: رقـ الحديث ٖٙٔٔ/ٖ، جت خيار المجمس لممتبايعيفك ثب]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب البيكع/باب (ٔ) 
 [.ٕٚٓٔ: رقـ الحديثٗٙ/ٖ، جز الخيارك كـ يج باب/كتاب البيكع البخارؼ: صحيح البخارؼ،](ٕ) 
باب الخبر المبيف أف المتبايعيف إذا تبايعا كاف ليما الخيار /عك البي، كتاب انةك مستخرج أبي ع: انةك ع كأب](ٖ) 

 [.ٖٜٔٗ: رقـ الحديث ٕ٘ٙ/ٖ، جحتى يتفرقا بأبدانيما
، ٘ٙ/ٖ، جئا، فكىب مف ساعتو قبل أف يتفرقاإذا اشترػ شي: باب/عك البي كتاب البخارؼ: صحيح البخارؼ،](ٗ) 

 [.ٕٙٔٔرقـ الحديث 
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مع عممو بو كاطبلعو عمى صحتو: بأنو ما مف عالـ إال ترؾ جممة مف أدلة الكتاب أك السنة 
كىك مأجكر عمى اجتياده،  ،-رضي هللا عنو  -لمعارض راجح عنده، كليس ىذا خاًصا بمالؾ 

كىك دليل عمى أف العالـ ميما بمغ مف العمـ إال كيقع لو في اجتياده ما يجانب الصكاب، كىذا ال 
يقدح في مكانة اإِلماـ، كال في عممو، كال يدعك ذلؾ إلى ترؾ االنتفاع بو ليذه المسألة أك لعشرات 

ذا كاف ىذا مع مالؾ، عالـ المدينة، كىك مف ى ك في الحفع كاإلتقاف، كرجكح العقل، مع مثميا، كا 
 .(ٔ)إمامة في الفقو، ككماؿ في الكرع، فكيف يككف الحاؿ مع صغار الطمبة

لكف مع األخذ بقكؿ الشافعية كالحنابمة لمتيسير عمى الناس، يجب مراعاة المدة الزمنية 
 .لمخيار، فبل يعقل أف تطكؿ المدة، كتتعطل مصالح الناس

 
  مجمس:التراخي في خيار ال

، بثبكت خيار المجمس القائميف ،بحث بناء عمى قكؿ الشافعية كالحنابمةتإنما  جزئيةىذا ال
  .-الحنفية، كالمالكية -مسخيار المجل النافيفعمى مذىب  ذلؾكال يتأتى 

بعد  ، أؼرة التي أكليا لحظة انبراـ العقد، ىك الفتالزمف الذؼ يثبت فيو خيار المجمس
 :(ٕ)في تحديد نياية الفترة عمى ثبلثة أقكاؿالشافعية  ، كاختمفصدكر القبكؿ مكافقا لئليجاب

كجو في ىذا حتى لك طالت المدة، أك التخاير، ، يمـز البيع بعد المفارقة باألبداف القول األول:
  .ىـعند

  .ال يزيد عف خيار الشرطكي  ىـ؛، في كجو ثاف عندثبلثة أياـبعد مركر يمـز البيع  القول الثاني:
ىذا ىـ، ك ، في كجو ثالث عندشركع أحد المتعاقديف في أمر آخريمـز البيع بعد  القول الثالث:

ة التعاقد الجادة كىي ألنو يحصره في حال ؛لخيار أكثر مف التفرؽ أك التخايريقصر مف أجل ا
؛ (ٖ)ت حتى التفرؽ أك التخاير. كالراجح لدػ الشافعية ىك الكجو األكؿ القائل بأنو ثاببرىة يسيرة
إذا تبايع الرجبلف فكل كاحد منيما بالخيار ما لـ يتفرقا، ككانا جميًعا، أك يخير أحدىما لمحديث " 

ف  بعد أف تبايعا، كلـ  تفرقااآلخر، فإف خير أحدىما اآلخر، فتبايعا عمى ذلؾ، فقد كجب البيع، كا 
 .(ٗ)"يترؾ كاحد منيما البيع، فقد كجب البيع

 
 

                                                 

 (.ٛ٘/ٙج) أصالة كمعاصرةالمالية  المعامبلت ،الذبياف (ٔ)
 (.ٓٛٔ/ٜ)ج المجمكع شرح الميذب ،ؼ كك الن (ٕ)
 .ٓٛٔالمرجع السابق، ص (ٖ)

 .ٜٔصسبق تخريجو (ٗ) 
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 المطمب الثاني
 التراخي في خيار الشرط

 خيار التركؼ يقسـ لقسميف: المجمس، كالشرط، كقد تـ الحديث عف األكؿ في المطمب
 ، ثـ بياف أثر التراخي عميو.السابق، كسيتـ الحديث عف الثاني

 
 تعريف خيار الشرط: 

 .(ٔ)إلزاـ الشيء كالتزامو في البيع كنحكه، كالجمع شركط :لغة الشرط
 خيار الشرط اصطالحًا: 

 باالشتراط : ما يثبتفي اصطبلح الفقياء عمى صار عمماً  خيار الشرط مركب إضافي
  .(ٕ)ألحد المتعاقديف مف االختيار بيف اإلمضاء كالفسخ

 :سماء أخرى دعاه بيا بعض المصنفين، منياولخيار الشرط أ
، كالغرض مف التسمية ظاىركالسبب في ىذه ؛ بالكصفية ال باإلضافة :الخيار الشرطي -أ 

لى اشتراط، كصفو بالشرطي تمييزه عف الخيار ) الحكمي ( الذؼ يثبت بحكـ الشرع دكف الحاجة إ
 .(ٖ) كخيار العيب

 .(ٗ)ي األمر كالتبصر فيو قبل إبراموألنو شرع لمتركؼ كىك النظر كالتفكر ف :خيار التركؼ  -ب 
 

 ة خيار الشرط:مشروعي
 .األخذ بخيار الشرط كاعتباره مشركعا ال ينافي العقدذىب جميكر الفقياء إلى 

 .كاستدلكا بالسنة كاإلجماع
  :السنةأواًل: 

فذكر ذلؾ لو،  -ملسو هيلع هللا ىلص - ، فأتى رسكؿ هللاكثيراً  في البيكع خدعي مف األنصار كاف أف رجبلً 
 كالخبلبة الخديعة. .(٘)فكاف الرجل إذا باع يقكؿ: ال خبلبة ،"إذا بعت فقل: ال خبلبة" فقاؿ: 

 

                                                 

 (.ٜٕٖ/ٚج) لساف العرب ،رك ابف منظ(ٔ) 
 (.ٚٙ٘/ٗج) المختار رد المحتار عمى الدر ،ابف عابديف(ٕ) 
 (.ٖٔٓ/ٙج) مكاىب الجميل لشرح مختصر الخميل ،الحطاب(ٖ) 
 (.ٖ٘/ٖج) لطالبيف عمى حل ألفاظ فتح المعيفإعانة ا ،الدمياطي(ٗ) 
[، قاؿ ٗٛٗٗ: رقـ الحديث ٕٕ٘/ٚج الخديعة في البيع، كتاب البيكع/باب السنف الصغرػ : لنسائي]ا(٘) 

 األلباني: صحيح.
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 : اإلجماع ثانيًا:
 .(ٕ)": " كشرط الخيار مجمع عميوليماـكقاؿ ابف ا، (ٔ): " كقد نقمكا فيو اإلجماع "قاؿ النككؼ 

 
 :، والتراخي فيومدة خيار الشرط

ما أف ال يحددا  المدة، فيككف  فخيار الشرط إما أف يحدد مدتو العاقداف بسقف زمني، كا 
الخيار المحدد بالزمف؛ ألنو يمكف تصكر التراخي فيو، كال يمكف مطمقًا، كفي يمي آراء العمماء في 

 .تصكر التراخي في المطمق
   بسقف زمني: لشرطتحديد مدة خيار اأواًل: 

د ، كليس لو قدر محدك أما الحد األدنى فبل تكقيت لو، حداف: حد أدنى، كحد أقصىلممدة 
، أما الحد (ٖ)ثر يدؿ باألكلكية عمى جكاز األقل، ألف جكاز األكيقل عنو فيجكز ميما قل بحيث ال
 :الفقياء عمى ثبلثة آراءفيو اختمف  ر فقدمدة الخيااألقصى ل

اختبلؼ المبيعات، كذلؾ يتفاكت بليس لو قدر محدكد في نفسو، كأنو إنما يتقدر  الرأي األول:
 ،، كالشير كنحكه في اختيار الدارار الثكبباليكـ كاليكميف في اخت بتفاكت المبيعات، فقاؿ: مثل

 .(ٗ)يةمالكالذىب إليو  كبالجممة: فبل يجكز األجل الطكيل الذؼ فيو فضل عف اختيار المبيع.
 .(ٙ)ةفيحنال، (٘)ةقاؿ الشافعيبو ك ، أجل الخيار ثبلثة أياـ ال يجكز أكثر مف ذلؾ الرأي الثاني:
 .(ٚ)الحنابمةقاؿ بو ك  ،اشترطتمعمكمة يجكز الخيار ألؼ مدة  الرأي الثالث:

  األدلة:
 الرأي األول: أدلة
ار ببزماف إمكاف اخت يككف ذلؾ محدكداً كجب أف فار المبيع، بالمفيكـ مف الخيار ىك اخت  
عمى ىذا المعنى، كىك  ، فكأف النص إنما كرد عندىـ تنبيياً مبيعاللمبيع، كذلؾ يختمف بحسب ا

  .(ٛ)عندىـ مف باب الخاص أريد بو العاـ
 

                                                 

 (.ٜٓٔ/ٜج) المجمكع شرح الميذب ،ؼ كك الن(ٔ) 
 (.ٖٓٓ/ٙج) شرح فتح القدير ،اسيك السي(ٕ) 
 (.ٖٕٔ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٖ) 
 (.ٕٕ٘/ٖ)ج نياية المقتصدك بداية المجتيد ، بف رشدا(ٗ) 
 (.ٖٛٛ/ٗ)ج ع المذىب الشافعي(ك بحر المذىب )في فر ، الركياني(٘) 
 (.ٜٕ/ٖ)ج اليداية في شرح بداية المبتدؼ ،المرغيناني(ٙ) 
 (.ٕٖٗ)ص المستقنعض المربع شرح زاد ك الر ، تىك البي(ٚ) 
 (.ٕٕ٘/ٖج) بداية المجتيد كنياية المقتصد ،ابف رشد ((ٛ
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 :أدلة الرأي الثاني
، شرط الخيار يخالف مقتضى نما  األصل ىك أف الخيار ال يجكزف العقد كىك المزـك كا 

ال يجكز منو إال ما كرد فيو النص ك  ،منص، فيقتصر عمى المدة المذككرةلبخبلؼ القياس أجيز 
"إذا أنت بايعت كاف يغبف في البياعات، فقاؿ لو النبي عميو الصبلة كالسبلـ:  الذؼاألنصارؼ في 

ف  فقل: ال خبلبة، ثـ أنت في كل سمعة ابتعتيا بالخيار ثبلث لياؿ، فإف رضيت فأمسؾ، كا 
كذلؾ كسائر الرخص ، مف باب الخاص أريد بو الخاصكىك ، (ٔ)سخطت فارددىا عمى صاحبيا"
ثبلث في حديث قالكا: كقد جاء تحديد الخيار بال. استثناء العراياالمستثناة مف األصكؿ، مثل 

 . (ٕ)"مف اشترػ مصراة فيك بالخيار ثبلثة أياـ" المصراة كىك قكلو: 
 

 أدلة الرأي الثالث )الحنابمة(:
 فمـ يحدد الحديث مدة لمخيار.، (ٖ)"المسممكف عمى شركطيـ" : ملسو هيلع هللا ىلص -قكلو 

 
 الرأي الراجح:

يترجح لدؼ قكؿ الحنفية، كالشافعية؛ كذلؾ لمحفاظ مف خبلؿ النظر في األقكاؿ كأدلتيا، 
ة مف أسباب الجيال يككف الخيار سبباً  بللكي، وعمى مصالح الناس باستقرار المعامبلت فيما بينيـ

 .الشريعة في أحكاميا ترفضومما ، كىك الفاحشة التي تؤدؼ إلى التنازع
عمى نحك اختبلفيـ إف حدث التراخي في الخيار فساد العقد  فيكتظير ثمرة اختبلفيـ 

  في تحديد المدة.
، فالعقد فاسد الحنفية، كالشافعيةإذا زادت مدة خيار الشرط عمى ثبلثة أياـ بميالييا لدػ ف

ما كاف يكفي الختباره ، كباطل عند مالؾ إف كاف العقد عمى ، كباطل عند الشافعيعند أبي حنيفة
 .(ٗ)كالثبلثةاليكميف 

 
 

                                                 

، الحجر عمى مف يفسد مالوو كبو حاشية حكـ األلباني عمييا، كتاب األحكاـ/باب ابف ماج سنف: ابف ماجو] (ٔ)
 [، قاؿ األلباني: حسف. ٖٕ٘٘: رقـ الحديث ٜٛٚ/ٕج

 [.ٕٗ٘ٔ: رقـ الحديث ٛ٘ٔٔ/ٖ، جحكـ بيع المصراة /بابالبيكع ]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب (ٕ)
[، قاؿ األلباني: ٜٖٗ٘: رقـ الحديث ٙٗٗ/٘، جفي الصمح/باب كتاب األقضية ،دك سنف أبي دا :دك دا كأب] (ٖ)

 (.ٕٗٔ/٘) اء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيلك إر  صحيح،
 (.٘ٛ/ٕٓ)ج الككيتيةالمكسكعة الفقيية ، ف اإلسبلميةك الشئك قاؼ ك زارة األك  (ٗ)
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 المبحث الثاني
 التراخي في خيار النقيصة

األصل أف الخيار بأنكاعو المختمفة إنما شرع لدفع الضرر عف العاقد، كىذا الضرر يككف 
 متكقًعا تارة، كيككف كاقًعا تارة أخرػ.

كسيتـ مناقشة الجزء كخيارات دفع الضرر المتكقع تمت مناقشتو في المبحث السابق، 
 الضرر في ىذا المبحث.الثاني مف 
ظمكـ جيكؿ، فقد يتعرض أحد العاقديف  -كما كصفو هللا-اإلنساف بطبيعتو البشرية ك 

عمى يد اآلخر لمغش كالتدليس أك غيرىما مف أنكاع الظمـ، فأباح الشرع لمعاقد الذؼ كقع تحت 
عيب، فكاف كخيار البطرؽ تكفل لو حقو،  الكاقعتأثير الغش كالتدليس أف يدفع عنة ىذا الضرر 

 .(ٔ)ثبكت الخيار مف محاسف التشريع التي ال بد منيا لدفع الضرر
الغاية مف الخيارات تمحيص اإلرادتيف كتنقية عنصر التراضي مف كعمى ذلؾ تككف 

ككما سبق بيانو في المطمب األكؿ مف المبحث  ،الشكائب تكصبل إلى دفع الضرر عف العاقد
أقربيا إلى مكضكع البحث تقسيميا كاف باعتبارات مختمفة، ك الخيارات  كاقسم قدالفقياء السابق أف 

كقد تـ  ،خيارات التركؼ، كخيارات النقيصة: إلى شطريفباعتبار الغاية مف الخيار، كىي تنقسـ 
 الحديث عف األكلى في المبحث السابق، كسيتـ الحديث عف الثانية في ىذا المبحث.

ي، أك طزاـ شر أمر مظنكف نشأ الظف فيو مف الت: ما يثبت بفكات ىك ار النقيصةخيف
 .(ٕ)قضاء عرفي، أك تغرير فعمي

تسرع فمثبًل إذا ، بخيارات النقيصة الخيارات التي تيدؼ لدفع الضرر عف العاقد مرادالك 
أك يككف مف يستشيره أك ذك  ،يقع عمى السمعة كأنما صادىا صيداً قد ف ،المشترؼ في الشراء

كل ىذه الحاالت كما  ،معاف كطكؿ المبلحظةالعيب ال يظير إال باإلأك يككف  الخبرة غائباً 
كلكف رحمة الشارع كعدلو لـ تتركو  ،يشابييا يفكت عمى المشترؼ بيا جزء مف مالو بدكف مقابل

ستدراؾ ظبلمتو فيك مخير بيف الرد بل جعل لو الخيار ال ،سجيف أفكاره يعض أصابعو عمى مالو
 . -كما سنرػ –ض العمماء عند بع أك اإلمساؾ مع األرش

كيمحق بو خيار  خيار العيبكسيتـ التحدث عف أىـ خياريف مف خيارات النقيصة كىما:  
 .امعمييالتراخي ثـ بياف أثر  ،خيار فكات الكصف أك الشرط، ك التصرية

 
 

                                                 

 (.ٚٔ/ٙج) المالية أصالة كمعاصرة المعامبلت ،الذبياف ((ٔ
 (.ٜٔٔ/ٖج) الكسيط في المذىب ،الغزالي (ٕ)
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 المطمب األول
 التراخي في خيار العيب

مف مت أحكاميا عمى أساس يأققد ف ،لحقكقيـ ةضامنرحيمة بأبنائيا  الشريعة اإلسبلمية
كلذا تكافرت النصكص عمى  ،حتاؿالـ كال خديعة غاش كال حيمة مظو ظمـ بك العدؿ الذؼ ال يش

، كسيتـ الحديث عف ، كالعيب صكرة منياتحريـ الغش كالخداع كالخيانة كأكل ماؿ الناس بالباطل
 .العيب بشكل عاـ، ثـ الحديث عف خيار التصرية

" كممة " خيار ىمعنقد سبق بياف ، ك مف الكممتيف خيار كعيبخيار العيب مركب إضافي 
 المغكؼ كاالصطبلحي عند تعريف الخيار بكجو عاـ.

: أؼ ل عاب، يقاؿ : عاب المتاع يعيب عيباً ، فيي في المغة مصدر الفعأما كممة عيب
 .(ٔ)صار ذا عيب، كجمعو عيكب

  :منيا كأما في االصطبلح فممفقياء تعاريف متعددة لمعيب
 .(ٕ)الفطرة السميمة مما يعد بو ناقصاما يخمك عنو أصل  :عند الحنفية
الخمقة الطبيعية أك عف الخمق الشرعي نقصانا لو تأثير في ثمف  ما نقص عف :عند المالكية

 .(ٖ)المبيع
 .(ٗ)كل كصف مذمـك اقتضى العرؼ سبلمة المبيع عنو غالبا :عند الشافعية

 في المبيع يقتضي األصل عدمو.مؤثر ككميا تدكر حكؿ المعنى نفسو مف نقص 
 

  :مشروعية خيار العيب
 ال خبلؼ بيف الفقياء في الرد بالعيب.

 :بأدلة مف الكتاب كالسنة كالقياس كاستدلكا
الَّزِّيَ آهَنٌُاْ الَ تَأْمُلٌُاْ أَهٌَْالَنُنْ ثَْْنَنُنْ ثِبلْجَبطِلِ إِالَّ أَى تَنٌُىَ  }َّبأَُّّيَب: استدلكا بعمكـ قكلو تعالى فمن الكتاب: 

يع مناؼ لمرضا المشركط في أف العمـ بالعيب في المب كجو الداللة: (٘)تِجَبسَحً عَي تَشَاضٍ هِّننُنْ {
 .(ٙ)تجارة عف غير تراض، فالعقد الممتبس بالعيب العقكد

                                                 

 (.ٜٖٗ/ٕج) باح المنير في غريب الشرح الكبيرالمص ،ميك الفي (ٔ)
 (.ٖ/٘ج) رد المحتار عمى الدر المختار ،ابف عابديف (ٕ)
 (.ٜٔٔ/ٖج)مجتيد كنياية المقتصد بداية ال ،ابف رشد (ٖ)
 (.ٜٔٔ/ٖج) المذىب سيط فيك ال ،الغزالي (ٗ)
 .[ٜٕ :رة النساءك س] (٘)
 (.ٖٔٔ/ٕٓ)ج يتيةك عة الفقيية الكك سك الم، ف اإلسبلميةك الشئك قاؼ ك زارة األك  (ٙ)
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، بقطع النظر ، بل لو رده كاالعتراضيو المعيبأف العاقد ال يمزمو المعقكد عم فاآلية تدؿ عمى
 .(ٔ)ةبلح لذلؾ الخمل في تكافؤ المبادلعف طريقة الرد كاإلص

 فرده مو، ثـ كجد بو عيباً ، فاستغي هللا عنيا أف رجبل ابتاع غبلماعف عائشة رض :ومن السنة
 .(ٕ)"الغمة بالضماف"  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ، فقاؿ، فقاؿ البائع: غمة عبدؼبالعيب

، ع بينيما عدـ حصكؿ المبيع السميـ، كالجاما بالقياس عمى الخيار في المصراةكاستدلك 
ثبات النبي الخيار بالتصرية تنبيو عمى ك  ،ألنو بذؿ الثمف ليسمـ لو مبيع سميـ كلـ يسمـ لو ذلؾ ا 

سبلمة البدليف في عقد المبادلة ، ف(ٖ)العيبكألف مطمق العقد يقتضي السبلمة مف ، عيبثبكتو بال
 .(ٗ)مطمكبة عادة فتككف بمنزلة المشركط صريحا

 
 أنواع العيوب:

 معيوب نوعان:ل
نحك العمى،  ما يكجب نقصاف جزء مف المبيع أك تغيره مف حيث الظاىر دكف الباطف األول:

لسف كا ،كاألصبع الناقصة كالعكر، كالَحَكؿ، كالشمل، كالقرع، كالزمانة )أؼ األمراض المزمنة(
كالخرس، كالبكـ، كالقركح،  ،كالظفر األسكد، كالصمـ الزائدة كالسف الساقطة كالسف ،السكداء

 .(٘)كالشجاج، كأثر الجراح، كالحميات كسائر األمراض التي تعـ البدف
في زماننا مثل ، ك (ٙ)نحك جماح الدابة، معنى، دكف الصكرةما يكجب النقصاف مف حيث ال الثاني:

  بطء غير معتاد في سيارة كنحكىا.
 

 :الشروط الواجب توافرىا في العيب ليثبت بو الخيار
 :منيايشترط في العيب الذؼ يثبت بو الخيار عدة شركط 

_ يجب أف يككف العيب مؤثرًا في قيمة المبيع كالقاعدة في ذلؾ أف يككف العيب مكجبًا لنقصاف ٔ
نقصانا فاحشا أك يسيرًا فالمعكؿ عميو ىك عرؼ التجار فما كاف مف شأنو الثمف في عادة التجار 

  .(ٚ)أف ينقص ثمف المبيع في عرفيـ فيك عيب يكجب الخيار
                                                 

 (.ٖٔٔ/ٕٓج) المكسكعة الفقيية الككيتية ،ف اإلسبلميةك الشئك قاؼ ك زارة األك  ((ٔ
 [.ٕٗٔ٘ٗ: رقـ الحديث ٜ٘/ٔٗمسند عائشة، ج ،مسندال :بف حنبل]ا (ٕ)
 (.ٜٓٔ/ٗج) المغني ،ابف قدامة (ٖ)
 (.ٖٜ/ٕ)ج تحفة الفقياء، السمرقندؼ (ٗ)
 .ٜٗصالمرجع السابق،  (٘)
 .ٜٗص المرجع نفسو، (ٙ)
 (.ٕ٘ٚ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لكاسانيا ((ٚ
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يجب أف يككف المشترؼ غير عالـ بكجكد العيب في كقت العقد ، ك أف يككف العيب قديماً  _ ٕ
ذلؾ أف  ؛فإف كاف عالمًا بو في أؼ كقت مف ىذيف الكقتيف فبل خيار لو ،كفي كقت القبض معاً 

ككذلؾ إذا لـ يعمـ بالعيب عند العقد ثـ  ،قدامو عمى الشراء مع العمـ بالعيب رضاء منو بو داللةإ
عمـ بو كقت القبض فقبضو لممبيع مع عممو بالعيب دليل عمى الرضا ألف تماـ الصفقة متعمق 

 .(ٔ) عند القبض كالعمـ عند العقدبالقبض فكاف العمـ 
_ كيجب أف يككف العيب ثابتًا كقت عقد البيع أك بعد ذلؾ كلكف قبل التسميـ حتى لك حدث بعد ٖ

كقد حصمت  ،ألف ثبكتو لفكات صفة السبلمة المشركطة في العقد داللة ؛التسميـ ال يثبت الخيار
السمعة سميمة في يد المشترؼ إذا العيب لـ يحدث إال بعد التسميـ، كال يكفي أف يككف العيب قد 
حدث قبل التسميـ بل يجب أيضًا أف يبقى ثابتًا بعد التسميـ ألف العيب إذا حدث قبل التسميـ كزاؿ 

 .(ٕ) أيضا قبمو فقد قبض المشترؼ المبيع سميما مف العيب فبل يككف لو الخيار
كذلؾ  ،_ أال يككف البائع قد اشترط البراءة مف العيب فقد يرضى المشترؼ بالعيب دكف أف يعمـٗ

إذا اشترط عميو البائع البراءة مف العيكب فقبل منو ىذا الشرط فإذا أبرأ المشترؼ البائع مف كل 
عيب أك مف عيب بالذات قائـ كقت العقد فإف االبراء ال يتناكؿ العيب الذؼ يحدث بعد البيع كقبل 

 .(ٖ) القبض
ا إذا كاف الغالب في مثمو _ أف يككف الغالب في مثمو أف يككف سميمًا مف ذلؾ العيب فخرج م٘

 .(ٗ) كجكد ذلؾ العيب
_ أف ال يمكف زكاؿ ذلؾ العيب إال بمشقة فإذا أمكف ازالتو بغير مشقة فإف المبيع ال يرد بو ٙ

كذلؾ كما إذا اشترػ ثكبًا متنجسًا ال تنقص قيمتو بالغسل فإف النجاسة حينئذ ال تككف عيبًا يرد بو 
 .(٘) ةالثكب ألنو يمكف ازالتيا ببل مشق

_ أف ال يزكؿ ذلؾ العيب قبل الفسخ فإذا اشترػ حيكانا مريضًا كلـ يفسخ البيع ثـ زاؿ المرض ٚ
 .(ٙ) فميس لو الفسخ بسبب ذلؾ المرض ألنو قد زاؿ قبل أف يرده

 .(ٚ) _ أال يحصل حاؿ تدؿ عمى رضاه بالمبيع بعد اطبلعو عمى العيبٛ
 

                                                 

 (.ٚ٘ٚ/ٕ)ج شرح التمقيف ،المازرؼ (ٔ) 
 (.ٙٙ/ٖ)ج ػ الينديةك الفتا ،لجنة عمماء(ٕ) 
 (.ٜٖ/ٙج) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابف نجيـ(ٖ) 
 (.ٖٓٙ٘/٘)ج الفقو اإلسبلمي كأدلتو ،الزحيمي(ٗ) 
 (.ٜٖ/ٙ)ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابف نجيـ(٘) 
 .ٜٖص ،المرجع السابق(ٙ) 
 (.ٖٖ٘/ٔ)ج ي شرح مجمة األحكاـدرر الحكاـ ف، حيدر(ٚ) 
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 .(ٔ)ةالسميم ة يككف ذلؾ العيب مف لكاـز الخمق_ أالٜ
 
 :الرد بالعيبية كيف

المبيع المعيب ال يخمك إما أف يككف في يد البائع أك في يد المشترؼ فإف كاف في يد 
كال إلى التراضي  ،كال يحتاج إلى قضاء القاضي ،البائع ينفسخ البيع بقكؿ المشترؼ رددت

ف كاف في يد المشترؼ ففيو  ،(ٕ)باإلجماع  رأييف:العمماء عل بلؼ بيف تخاكا 
 .(ٖ)الحنفية بو قاؿ ال ينفسخ إال بقضاء القاضي أك بالتراضي الرأي األول:
لى رضاء البائعارددت مف غير حاجة إلى القض المشترؼ  بقكؿينفسخ  الرأي الثاني: بو  قاؿ ،ء كا 

 .(ٗ) الشافعية
 

 األدلة:
 الحنفية:  أدلة

ف الصفقة تمت أل ؛البائعإذا كاف المبيع في يد المشترؼ يحتاج إلى القضاء أك رضاء 
كىذا ألف الفسخ يككف عمى  ؛قالةنفرد بفسخ الصفقة بعد تماميا كاإلكأحد المتعاقديف ال ي ،بالقبض

ىما مف غير رضا فبل ينفسخ بأحد ،د بأحد العاقديفثـ العقد ال ينعق ؛حسب العقد ألنو يرفع العقد
 اآلخر كمف غير قضاء القاضي.

ألف الصفقة قبل القبض ليست بتامة بل تماميا بالقبض ؛ يخالف ما قبمو ما بعد القبضف
 يصح مف غير قضاء كال رضاالذؼ  فكاف بمنزلة القبكؿ كأنو لـ يسترد بخبلؼ الرد بخيار الشرط

فكاف الرد في معنى  ،ألف الصفقة غير منعقدة في حق الحكـ مع بقاء الخيار ؛الطرؼ اآلخر
تمت بالقبض فبل تحتمل االنفساخ بنفس الرد مف غير الصفقة قد فالدفع كاالمتناع مف القبكؿ 

 .(٘)قرينة القضاء أك الرضاء
 أدلة الشافعية:

ف ىذا نكع فسخ فبل تفتقر صحتو أل ؛الرد بخيار العيب ال يحتاج إلى قضاء كال رضاء
 .(ٙ)كليذا لـ يفتقر إليو قبل القبض ككذا بعده ،ى الرضا كالفسخ بخيار الشرطإلى القضاء كال إل

                                                 

 (.ٖٖٛ/ٔج) درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ ،حيدر(ٔ) 
 (.ٕٔٛ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٕ) 
 .ٕٔٛص ،المرجع السابق (ٖ)

 (.ٕٚٛ/٘)ج البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(ٗ) 
 (.ٕٔٛ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(٘) 
 (.ٕٚٛ/٘)ج البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(ٙ) 



 121 

 

 في الرد بخيار العيب: التراخي
اختمف الفقياء  ، ىل لو أف يتراخى؟بعد العمـ بو كأراد الرد ،إذا كجد المشترػ بالمبيع عيباً 

 :ثبلثة آراءفي كقت الرد بالعيب عمى 
بل يصح عمى التراخي،  ،ال يشترط أف يككف رد البيع بعد العمـ بالعيب عمى الفكر الرأي األول:

كزعـ أف  كبعد ذلؾ رجع إلييا ،بالعيب كخاصمو في رد المبيع ثـ ترؾ المخاصمةفمك أعمـ البائع 
كيمتنع الرد بعد العمـ بالعيب إذا  ،فإف لو ذلؾالرد كطمب  ،الترؾ كاف لينظر ىل ىك عيب أـ ال

، كالحنابمة في ركاية (ٔ)الحنفية ، ذىب إليوإمساؾ المبيع كالتصرؼ فيوك ،فعل ما يدؿ عمى الرضا
 .(ٕ)عنيـ

السككت عف الرد بعد االطبلع عمى العيب أكثر مف يكميف يعتبر رضا إذا كاف مف  الرأي الثاني:
 غير عذر، فإف طمب الرد بعد اليكميف فبل يجاب، كلك أقسـ أنو لـ يرض.

ف كاف سككتو لعذر، كغياب البائع خارج البمد فمو الرد مطمًقا مف غير يميف، كلك طاؿ  كا 
يشيد أنو غير راض، كأف الذؼ منعو مف رد المبيع ىك غياب البائع، فإف الزمف، كيستحب لو أف 

ف لـ يكف لو  ف شاء انتظر حضكر األصيل، كا  كاف لمبائع ككيل فإف شاء رد المبيع عمى ككيمو، كا 
ف شاء رفع األمر إلى  ككيل، فيك بالخيار إف شاء انتظر حضكره، كرد عميو إذا حضر، كا 

 .(ٖ)إليو المالكية ، ذىبالقاضي
نو خيار ثبت بالشرع لدفع ف أخره مف غير عذر سقط الخيار ألإفالرد عمى الفكر،  الرأي الثالث:

كالحنابمة في ركاية ، (ٗ)الشافعيةإليو ، ذىب الضرر عف الماؿ فكاف عمى الفكر كخيار الشفعة
 .(٘)عنيـ

الرد عمى مقتضى مذىب المالكية أنيم يرون أن يالحع عمى الرأيين الثاني والثالث أن 
 .ما قارب الشيء يعطى حكموف، في الغالب ثًراؤ الفور؛ ألن اليوم واليومين ال تعتبر فاصاًل م

 
 األدلة:

 :أدلة الرأي األول
 .(ٙ)، فكاف عمى التراخي كخيار القصاصأف ىذا الخيار شرع لدفع الضرر المتحقق. ٔ

                                                 

 (.ٔٗ/ٙ)ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابف نجيـ(ٔ) 
 (.ٔ٘/ٕ)ج الكافي في فقو اإلماـ أحمد، بف قدامةا(ٕ) 
 (.ٛ٘ٗ/٘)ج التكضيح في شرح المختصر الفرعي، ابف الحاجب(ٖ) 
 (.ٖٛٔ/ٕٔ)ج المجمكع شرح الميذب ،ؼ كك الن(ٗ) 
 (.ٕ٘/ٕج) الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،ابف قدامة(٘) 
 .ٕ٘ص ،المرجع السابق (ٙ)
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كجب لو باإلجماع ال يسقطو كجكد العيب في السمعة أثبت لممشترؼ حق الرد باالتفاؽ، كما . ٕ
 .(ٔ)إال نص، أك إجماع متيقف، كال سبيل إلى كجكدىما ىنا

كألنو قد يحتاج إلى التركؼ لمنظر، ىل مف مصمحتو قبكؿ المبيع بعيبو، أك رده كأخذ الثمف، . ٖ
ال لزمو المبيع لكاف ذلؾ إضر   .(ٕ)ًرا بوافمك طمب منو أف يرده فكًرا كا 

جعل الخيار ثبلثة أياـ في بيع المصراة، كلك كاف عمى الفكر لـ يجعل لو  - ملسو هيلع هللا ىلص -أف الرسكؿ . ٗ
 .، كسيتـ الحديث عف التصرية بعد االنتياء مف العيب(ٖ)الخيار تمؾ المدة

 
 :الثالثو  ين الثانيأدلة الرأي

 بككف الرد عمى الفكر بدليميف: كااستدل
الذؼ شرع الرد ألجمو يندفع بالبدار كىك ممكف األكؿ: أف األصل في البيع المزكـ كالضرر 

 .(ٗ)فيجرػ عميو حكـ المزكـ الذؼ ىك األصل ، كيدؿ عمى الرضا،فالتأخير تقصير
 ،ألنو خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عف الماؿعند الشافعية الثاني: قياسًا عمى خيار الشفعة 

 .(٘)فكاف عمى الفكر
كلك كاف مشغكاًل  ،فبل يؤمر بالعدك كالركض ليردكالفكرية تعني المبادرة عمى العادة 

كىذا إنما يتأتى إذا كاف البائع حاضرًا  ،بصبلة أك أكل أك قضاء حاجة فمو الخيار إلى أف يفرغ
 أيضاً  يوكعم ،في بمد المشترؼ، أما إف كاف غائبًا فعمى المشترؼ أف يرفع أمره إلى الحاكـ كجكباً 

ـ، بيع بأنو فسخ البيع، سكاء كاف ذاىبًا ليرد لمبائع أك لمحاكأف يشيد كىك سائر في طريقو لرد ال
 :(ٙ)عند الشافعية ىي كالتالي ةد المبيع المعيب ليا مراتب متعددكمسألة الفكرية في ر 

 مع الحاكـ في مجمس االطبلع عمى العيب فيبادر كال يؤخر قطعًا. مشترؼ : أف يحضر الىاألكل
االطبلع عمى العيب فيمـز المشترؼ المبادرة بالرد كليس لو الثانية: أف يحضر البائع مجمس 
 التأخير إلى حضكر مجمس الحكـ.

مكاف االثبات بيـ عمى العيب فبل يعذر في التأخير إلالثالثة: حضكر الشيكد مجمس االطبلع 
 ألنو يجب االشياد قبل االنتياء إلى الحاكـ كالبائع أف أمكف.

                                                 

 (.ٜٖ٘/ٙ)ج المالية أصالة كمعاصرة المعامبلت ،الذبياف (ٔ)
 .ٜٖ٘ص ،المرجع السابق (ٕ)

 .ٜٖ٘ص ،المرجع نفسو(ٖ) 
 ختصر الفرعيضيح في شرح المك التابف الحاجب (؛ ك ٜٖٔ/ٕٔ)ج المجمكع شرح الميذب ،ؼ كك الن (ٗ)
 (.ٖٓٔ/٘)ج القرافي الذخيرة؛ ك (ٛ٘ٗ/٘ج)

 (.ٜٖٔ/ٕٔ)ج المجمكع شرح الميذب ،ؼ كك الن (٘)
 .ٜٗٔ-ٛٗٔص ،المرجع السابق (ٙ)
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 مد كاحدًا منيما إما الحاكـ أك البائع فبل شؾ في تعيينو.الرابعة: أف يككف المكجكد في الب
 الخامسة: إذا لـ يكف كاحد منيما في البمد تعيف االشياد.

 شياد.فيجب اإلبائع أك الحاكـ السادسة: إذا كاف الشيكد في البمد كتيسر االجتماع بيـ قبل ال
 الحاكـ فبل يجب المضي إلييـ. السابعة: إذا كاف الشيكد كلـ يتيسر بيـ االجتماع قبل البائع أك

قيل يجب أف يتمفع  (الحاكـ كالبائع كالشيكد) الثامنة: إذا لـ يكف في البمد شيء مف الثبلثة 
 بالفسخ كقيل بل ال يجب عميو التمفع كلو الرد بعد ذلؾ.

 
؛ لتستقر المعامبلت بيف الناس، ما لـ يكف ىناؾ عذر أف الرد بخيار العيب عمى الفكر: والراجح

، كيدعي أنو حدث عند المشترؼ، فيؤدؼ ذلؾ فمك تراخى في  الرد يمكف أف ينكر البائع العيب
فيو مصمحة لمبائع بحيث يمكنو مف رد المبيع يي عنو، كأيضًا بالقكؿ بالفكرية إلى التنازع المن

 المعيب لمبائع األكؿ. 
 

 مقتضى خيار العيب:
فما لـ يسمـ المبيع، ، ألف السبلمة شرط في العقد داللة ؛مع خيار العيب غير الـز عقدال

يتكامل انتفاعو إال بقيد ، كال االنتفاع بالمبيع المشترؼ  غرضف ،ال يمـز البيع فبل يمـز حكمو
، فكانت السبلمة مشركطة في العقد يسمـ لو جميع المبيع، كألنو لـ يدفع جميع الثمف إال لالسبلمة
 .كاف لو الخيار إذا فاتت المساكاةف، داللة

 :ثبت لممشترؼ عند قياـ خيار العيبكلمفقياء اتجاىات ثبلثة في تحديد ما ي
، أك أف يمضي كيرد المبيع المعيب كيسترد الثمف: أف يفسخ العقد التخيير بيف أمريف اثنيف - ٔ

 ،(نقصاف المعيبقيمة مى البائع باألرش ) دكف أف يرجع ع ،العقد كيمسؾ المعيب بجميع الثمف
، كىذا االتجاه ىك مذىب شترؼ أف يمسؾ المعيب كيأخذ األرشفعمى ىذا االتجاه ليس لمم

 . (ٖ)كالشافعية، (ٕ)، كالمالكية في العيب الكثير(ٔ)الحنفية
 ،أك اإلمساؾ مع األرش -كما سبق  -: الرد ، لكنيما ىناالتخيير بيف أمريف اثنيف أيضاً  - ٕ

كف ففي ىذا االتجاه الفقيي ال مكاف لئلمساؾ بد ،سكاء رضي البائع بدفع األرش أك سخط بو
  .(ٗ)كىك مذىب أحمد بف حنبل، أرش بل ىك مف لكازمو

                                                 

 (.ٕٛٛ/٘)ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني ((ٔ
 (.ٗٔٔ/ٖج) حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،قيك الدس(ٕ) 
 (.ٓ٘/ٕ)ج الشافعياإلماـ و الميذب في فق ،الشيرازؼ (ٖ) 
 (.ٕٛٔ/ٖ)ج كشاؼ القناع عف متف اإلقناع ،تيك البي(ٗ) 
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) بعد إخراج  -: القميل المتكسط كيسمكنو غالبا -التفرقة بيف العيب الكثير، كالعيب اليسير  - ٖ
 .(ٔ) لمبيع ألنو ال حكـ لو(العيب القميل جدا الذؼ ال ينفؾ عنو ا

ففي العيب الكثير ال يختمف مذىب المالكية عف مذىب الحنفية كالشافعية يخير المشترؼ 
  .(ٕ)ببل أرشبيف الرد كاإلمساؾ 

 ،(دكر كنحكىا العقارات مف) كسط فالمشيكر التفريق بيف األصكؿأما في العيب المت
 :يف العركض )كىي ما عدا العقار(كب

 أما في العركض، عيب المتكسط بل لو الرجكع باألرشالعقارات ال يككف لممشترؼ الرد بيذا الففي 
: إف العركض كاألصكؿ ال يجب الرد كقيل ،اف العيب متكسطا أك كثيرايجب فييا الرد سكاء ك

نما فيو الرجكع بالقيمة   .(ٖ)في العيب المتكسط كا 
؟ فعند أصل أك نقص كصف، ىل ىك نقص كسبب الخبلؼ النظر إلى نقص العيب

يخير بيف الرد كاإلمساؾ كلذا  ؛( ىك نقص كصفعية ) كالمالكية في العيب الكثيرالحنفية كالشاف
لرد كاإلمساؾ مع الرجكع ، كلذا يخير بيف ابدكف شيء، كعند الحنابمة ىك نقص أصل

 .(ٗ)بالنقصاف
 

 خيار التصرية:
. (٘)، فاجتمع لبنيا في ضرعياأياماً : إذا ترؾ حمبيا التصرية لغة: صر الناقة أك غيرىا تصرية

 .(ٙ)، ليكىـ المشترؼ كثرة المبفاقة أك غيرىا عمدا مدة قبل بيعيا: ترؾ البائع حمب الناً كاصطبلح

 حكم التصرية:
 لؤلدلة اآلتية: ؛ع بذلؾ إيياـ المشترؼ كثرة المبف، إذا قصد البائالتصرية حراـ

 .(ٚ)"مف غشنا فميس منا" حديث:  .ٔ
 
 

                                                 

 (.ٗٔٔ/ٖ)ج قي عمى الشرح الكبيرك حاشية الدس ،قيك الدس(ٔ) 
 .ٗٔٔص ،المرجع السابق (ٕ)

 .ٗٔٔص المرجع نفسو،(ٖ) 
 (.ٖٓٔ/ٕٓ)ج فقيية الككيتيةعة الك سك الم، ف اإلسبلميةك الشئك قاؼ ك زارة األك (ٗ) 
 (.ٛ٘ٗ/ٗٔج) لساف العرب ،رك ابف منظ(٘) 
 (.ٔٙ/ٕج) أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،األنصارؼ  ((ٙ

 [.ٜٜ/ٔ"، جمف غشنا فميس منا" قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  باب]مسمـ: صحيح مسمـ، كتاب اإليماف/(ٚ) 
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كالمحفبلت جمع المحفمة كىي  ،(ٔ)"بيع المحفبلت خبلبة، كال تحل الخبلبة لمسمـ"حديث:  .ٕ
  .(ٕ)المصراة

 .(ٖ)رمف التدليس كاإلضرا التصرية ما فيك  .ٖ
 

 أثر التصرية:
اختمف الفقياء في تكصيف التصرية، فمنيـ مف اعتبرىا عيبًا، كمنيـ لـ يعتبرىا كذلؾ، ككاف 

 اختبلفيـ عمى رأييف:
 (ٗ)األئمة مالؾإلى ذلؾ ذىب  ،تصرية الحيكاف عيب يثبت الخيار لممشترؼ  الرأي األول: 

؛ (ٛ)كالتغرير الفعمي كالتدليس الغشكذلؾ لما فيو مف  ؛(ٚ)كأبك يكسف (ٙ)كأحمد (٘)كالشافعي
إنو بخير النظريف بعد أف يحتمبيا: إف شاء ، فمف ابتاعيا بعد فال تصركا اإلبل كالغنـ" : كلحديث
ف شاء ردىا كصاعأمسؾ  .يرد معيا عكضا عف لبنيا إف احتمبك  ،(ٜ)"تمر ، كا 

 إلىذىب  ال يرد الحيكاف بالتصرية، كال يثبت الخيار بيا؛ ألف التصرية ليست بعيب الرأي الثاني:
، قل لبنا مف أمثاليا لـ يممؾ ردىا، بدليل أنو لك لـ تكف مصراة فكجدىا أ(ٓٔ)أبك حنيفةذلؾ 

 ،مشترؼ بأرش النقصاف عمى البائعال يرجع كال ،(ٔٔ)خيارليس بعيب ال يثبت الكالتدليس بما 
 .(ٕٔ)، كيرجع في ركاية أخرػ (: ىك التعكيض عف نقصاف المبيع)كاألرش ىنا

 
 

                                                 

رقـ  :ٖ٘ٚ/ٕج ،بيع المصراة و كبو حاشية حكـ األلباني، كتاب البيكع/بابابف ماج سنف: ابف ماجو] ((ٔ
 [، قاؿ األلباني: ضعيف.ٕٕٔٗالحديث

 (.٘ٓٗ/ٗ) تحفة األحكذؼ بشرح جامع الترمذؼ ،المباركفكرػ  (ٕ)
 (.ٔٙ/ٕج) أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،األنصارؼ (ٖ) 
 (.ٖٔ٘/ٚ)جالتحصيل ك البياف ، بف رشدا(ٗ) 
 (.ٕ٘ٙ/٘)ج البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(٘) 
 (.ٖٓٔ/ٗ)ج المغني، ابف قدامة(ٙ) 
 (.ٖٛ/ٖٔج) المبسكط ،السرخسي(ٚ) 
رقاني عمى مختصر خميل ،الزرقاني؛ ك (ٖٓٔ/ٗج) المغني ،ابف قدامة(ٛ)   .(ٖٕٛ/٘)ج شرح الزُّ
، كل محفمةك الغنـ ك البقر ك النيي لمبائع أف ال يحفل اإلبل،  ]البخارؼ: صحيح البخارؼ، كتاب البيكع/باب(ٜ) 

 [.ٕٛٗٔالحديث : رقـ ٓٚ/ٖج
 (.ٖٛ/ٖٔ)ج طك المبس ،السرخسي(ٓٔ) 
 (.ٖٓٔ/ٗج) المغني ،ابف قدامة(ٔٔ) 
 (.ٔ٘/ٙ)ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابف نجيـ (ٕٔ)
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 مدة الخيار:

اختمف المثبتكف ، كقد بعد االطبلع عمى مكجب الخيارالكبلـ في الفكر كالتراخي يككف 
 رأييف:لمخيار في مدة الخيار عمى 

 .(ٕ)في كجو الشافعية، ك (ٔ)المالكيةالرد يككف عمى الفكر عند  الرأي األول:
، كال إمساكيا ليس لو الرد قبل مضيياثبلثة أياـ الرد عمى التراخي، فالخيار يمتد  الرأي الثاني:

جاز لو  أنو متى ثبتت التصرية، كعندىـ (ٗ)الحنابمة في ركايةك  ،(ٖ)الشافعية في كجو عندبعدىا 
 .(٘)في ركاية أخرػ الرد قبل الثبلثة كبعدىا؛ 

 
 األدلة:

 الرأي األول: أدلة
ف شاء ردىا، كرد  حديث: "مف ابتاع شاة مصراة فيك فييا بالخيار ثبلثة أياـ، إف شاء أمسكيا، كا 

 .(ٙ)"معيا صاعا مف تمر
الثبلث؛ ألنو إذا ؛ ألنو ال يمكف معرفة التصرية بما دكف ثبلثة أياـقدر خيار التصرية ب  

حمبيا في اليـك األكؿ يجد لبنيا كثيًرا، فيظف أنو لبف عادة، كيجكز أف يككف ألجل التصرية، فإذا 
حمبيا في اليـك الثاني، فكاف أنقص يجكز أف يككف ىذا ألجل التصرية، كيجكز أف يككف 

اليـك الثالث زالت  الختبلؼ األيدؼ كالمكاف كالعمف، فإف المبف يختمف ألجل ذلؾ، فإذا حمبيا في
الريبة؛ ألنو إف كاف لبنيا مثل المبف في اليكـ األكؿ عمـ أف نقصانو في اليكـ الثاني إنما كاف 
ف كاف لبنيا مثل لبف اليـك  الختبلؼ اليد أك المكاف أك العمف، كأنو لـ يكف لعيب التصرية، كا 

استبانت التصرية، كثبت  الثبلثمتصرية، فإذا مضت أف النقصاف في الثاني كالثالث ل عمـ الثاني
 .(ٚ)قبل الثبلثيككف معرفة التصرية كاالطبلع عمييا مف جية التجربة ، فلو الخيار عمى الفكر

الثبلث المذككرة في الخبر إنما يثبت لو الخيار فييا بالشرط، فمتى شرط كمنيـ مف قاؿ 
كأما إذا لـ  ،ؼ كقت شاء منياخيار الثبلث في البيع، فكجدىا مصراة ثبت لو الخيار في الثبلث، أ

                                                 

رقاني عمى مختصر خميل ،الزرقاني ((ٔ  (.ٕٔٗ/٘ج) شرح الزُّ
 (.ٕٔٔ/٘ج) نياية المطمب في دراية المذىب ،ينيك الج(ٕ) 
 .ٕٔٔص المرجع السابق،(ٖ) 
 (.ٙٓٔ/ٗج) المغني ،ابف قدامة(ٗ) 
 .ٙٓٔص المرجع السابق، (٘)

 .[ٕٗ٘ٔديث حرقـ ال :ٛ٘ٔٔ/ٕجحكـ بيع المصراة،  باب/كتاب البيكع مسمـ: صحيح مسمـ،](ٙ) 
 (.ٕٙٙ/٘ج) البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(ٚ) 
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يشترط خيار الثبلث، كعمـ أنيا مصراة ثبت لو الخيار عمى الفكر؛ ألنو خيار ثبت لنقص، فكاف 
 . (ٔ)عمى الفكر، كسائر العيكب

 
 الرأي الثاني: أدلة
ف شاء ردىا،  حديث: "مف. ٔ  ابتاع شاة مصراة فيك فييا بالخيار ثبلثة أياـ، إف شاء أمسكيا، كا 

 .(ٕ)"كرد معيا صاعا مف تمر
 .(ٖ)إذا عمـ أنيا مصراة قبل الثبلث فمو الخيار إلى تماـ الثبلث؛ لظاىر الخبرف

 .(ٗ)ؾ الرد إذا تبينو كسائر التدليس، فممألنو تدليس يثبت الخيارك 
 

؛ ألف المدة ما لـ يكف ىناؾ عذر الرأؼ القائل بالفكرية منذ العمـ بالتصريةكيمكف ترجيح 
بلختبار، كلك كاف ىناؾ حاجة لفترة أطكؿ لبينيا النبي في الحديث ىي حد أقصى لمفترة الزمنية ل

ف ملسو هيلع هللا ىلص، إذ ال يجكز تأخير البياف في معرض الحاجة، خاصة أف ىذا يتعمق بالماؿ، كال أعتقد أ
 ىناؾ مف يرضى بالغش كالخديعة كالتدليس، حتى مف يقـك بذلؾ الفعل الدنيء نفسو.

 
 أثر التراخي في رد المصراة:

 المدة المحددة عمى االختبلؼ السابق بيف الفقياء.يبطل الرد بالتراخي ببل عذر خبلؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 (.ٕٙٙ/٘ج) البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(ٔ) 
 .[ٕٗ٘ٔديث حرقـ ال :ٛ٘ٔٔ/ٕجحكـ بيع المصراة،  باب/عك البي كتاب مسمـ: صحيح مسمـ،] ((ٕ

 (.ٕٙٙ/٘ج) البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،العمراني(ٖ) 
 (.ٙٓٔ/ٗج) المغني ،ابف قدامة(ٗ) 
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 المطمب الثاني
 و الشرطر فوات الوصف التراخي في خيا

المطمب سيككف في فرعيف، كىما التراخي في خيار فكات الشرط، ثـ الحديث في ىذا  
، كىذاف الخياراف التراخي في خيار الكصف، عمى اعتبار أف ىذيف الخياريف مف خيارات النقيصة

القكؿ بخيار  ، لكفلؾ إف كاف الشرط متضمنًا لكصف مايمتقياف كيتقاطعاف، كذيتداخبلف ك قد 
بخيار فكات الشرط؛ كذلؾ ألف ىناؾ مف المذاىب مف ضيق فكات الكصف أكسع مف القكؿ 

 .؛ بسبب كركد النيي عف بيع كشرطالشركط في البيع
 

  :التراخي في خيار فوات الشرط: الفرع األول
 سيتـ تعريف خيار فكات الشرط، ثـ بياف أثر التراخي فيو.

ككذلؾ سبق  ات بشكل عاـ،ر خيافي الحديث عف ال الخيار لغة كاصطبلحاً  سبق تعريف
: ىك عدـ تحقيق الغرض منو، كخيار الشرط كفكات ،خيار الشرط عند الحديث عفتعريف الشرط 
مف العاقد الصحيح يثبت بفكات الفعل المشركط  حق فسخ العقد أك إمضائو: ىك فكات الشرط

العقد  ، كالشرط الذؼ يقتضيوقكلنا الصحيح: قيد أدخل الشرط الصحيح. ك (ٔ)فكؽ مقتضى العقد
 كأخرج غيره. مف باب أكلى،

ف االلتزاـ ؛ ألالممتـز بالشرط أككد مف حيث المعنى مف الممتـز بالعرؼ أك بقرينة الحاؿك 
فكاف ذلؾ كنص في فرع ليس فيو إال أصل كاحد فإنو  ،الشرطي ىك األصل كما عداه ممحق بو

الخمف ك  ،ذلؾ األصلكيصح أف يقاؿ إف حكـ الفرع مأخكذ مف  ،يتبيف بذلؾ حكـ ذلؾ األصل
 .(ٕ)في النقص مستكياف لكنيما ،ليس بعيب كلكنو فكات فضيمة

أك  ،كما إذا اشترػ بشرط أف يتممؾ المبيع، يصح معو العقد، الشرط الذؼ يقتضيو العقدك 
أك حنطة في  ،عمى أف يمبسو أك ثكباً  ،أك اشترػ دابة عمى أف يركبيا ،باع بشرط أف يتممؾ الثمف

كنحك ذلؾ فالبيع جائز؛ ألف البيع يقتضي ىذه المذككرات  ،كشرط الحصاد عمى البائع ،سنبميا
 .(ٖ)لمقتضى العقد فبل تكجب فساد العقد مف غير شرط فكاف ذكرىا في معرض الشرط تقريراً 

 
 :الصفات الممتزمة بالشرطأقسام 
  .كالخمف فييا يثبت الخيار كالعيب ،فيصح التزاميا :الصفات التي تتعمق بيا زيادة ماليةأواًل: 

                                                 

 (.ٔٚٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٔ) 
 (.ٚٔ/ٕٔج) المجمكع شرح الميذب ،ؼ كك الن(ٕ) 
 (.ٔٚٔ/٘ج) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،الكاساني(ٖ) 
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 :(ٔ)كىي قسماف :الصفات التي ال تتعمق بيا زيادة ماليةثانيًا: 
 .كؿ كالخمف فييا يثبت الخيار أيضاً التي يتعمق بيا غرض معق . الصفاتٔ
  .التي ال يتعمق بيا غرض معقكؿ فاشتراطيا يمغك كال خيار بفقدىا. الصفات ٕ
 

 مدة الخيار:
ذكر في  االختبلؼ الذؼى الفكر كيبطل بالتأخير عمى عمفي الشرط خيار الخمف 

  .(ٕ)الخمف في الشرط ال يكجب فساد البيعك  ،كلك تعذر الرد بيبلؾ كغيره فمو االرش ،المعيب
 

ىك اتفاؽ بيف ، ك الشرط الجزائي(: مستجدات ذلؾ الخيار )خيار فكات الشرطكمف 
مف شرط لو عف الضرر الذؼ يمحقو إذا لـ ينفذ  المتعاقديف عمى تقدير التعكيض الذؼ يستحقو
 .(ٖ)الطرؼ اآلخر ما التـز بو أك تأخر في تنفيذه

قبل  بالعقد األصمي كما يجكز أف يككف في اتفاؽ الحق يجكز أف يككف الشرط الجزائي مقترناً ك 
يجكز أف يشترط في جميع العقكد المالية ماعدا العقكد التي يككف االلتزاـ ك  ،حدكث الضرر

 : (ٗ)كمنو، فإف ىذا مف الربا الصريح األصمي فييا ديناً 
، يـ المسمـ فيو ألنو عبارة عف ديفبل يجكز عف التأخير في تسمالشرط الجزائي في السمـ، ف .ٔ

  .ط الزيادة في الديكف عند التأخيركال يجكز اشترا
األقساط المتبقية بل يجكز بسبب تأخر المديف عف سداد ، فالبيع بالتقسيطالشرط الجزائي في  .ٕ

 .سكاء كاف بسبب اإلعسار أك المماطمة
 بل يجكز بالنسبة لممستصنع إذا تأخر في أداء ما عميوف ،عقد االستصناعالشرط الجزائي في  .ٖ

 .مف مستحقات
عقكد المقاكالت بالنسبة لممقاكؿ، كعقد  في - مثبلً  -كبناء عمى ىذا فيجكز ىذا الشرط 

ذ ما التـز بو أك تأخر في االستصناع بالنسبة لمصانع إذا لـ ينف، كعقد التكريد بالنسبة لممكرد
  .(٘)تنفيذه

ال يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت مف شرط عميو أف إخبللو بالعقد كاف بسبب خارج عف ك 
الضرر ، مع مراعاة أف خبلؿ بالعقدإرادتو ، أك أثبت أف مف شرط لو لـ يمحقو أؼ ضرر مف اإل

                                                 

 (.ٕٙٓ/ٗجالشرح الكبير ) ،الرافعي ((ٔ
 .ٕٙٓالمرجع السابق، ص (ٕ)
 .ٓٚٙ، صالشرط الجزائياإلسبلمي، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، منظمة المؤتمر  (ٖ)
 .ٓٚٙالمرجع السابق، ص (ٗ)
 .ٔٚٙالمرجع نفسو، ص (٘)
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مف خسارة حقيقية،  تضرر، كما لحق الميشمل الضرر المالي الفعمي الذؼ يجكز التعكيض عنو
 .(ٔ)، كال يشمل الضرر األدبي أك المعنكؼ كما فاتو مف كسب مؤكد

دار التعكيض إذا كجدت يجكز لممحكمة بناء عمى طمب أحد الطرفيف أف تعدؿ في مقك 
 .(ٕ)، أك كاف مبالغا فيولذلؾ مبرراً 

 
 خيار فوات الوصف:الفرع الثاني: التراخي في 

حق الفسخ لتخمف كصف : ىكك ، ماىية ىذا الخيار بناء عمىتعريف خيار فكات الكصف يمكف 
 .(ٖ)اشترطو العاقد في المعقكد عميومرغكب 
 تسميتو:
البعض  يسميو، كقد ار بخيار خمف الكصف المشركطىذا الخي ي بعض المصنفيفسمي

قكنو بخيار العيب أك خيار ، كآخركف يمحالصفة(يدعى ) تخمف  أك ،(في الصفة ) خيار الخمفبػ
 .(ٗ)الشرط

مى ع ، كمف اشترػ حصاناً شيئا كيشترط فيو كصفا مرغكبا لو : أف يشترؼ إنسافكمثالو
مبف زيادة عف ، ككذلؾ شراء البقرة عمى أنيا حمكب ) كثيرة الأنو عربي أصيل فإذا ىك ىجيف

 .(٘)صائدااشتراط ككف الكمب ، ككذا المعتاد في أمثاليا(
 

 :شروط الوصف المعتبر اشتراطو
 يشترط في الكصف الذؼ يعتبر فكاتو مكجًبا لمخيار شركط، منيا:

الكصف ما يدخل تحت المبيع ببل ذكر، كالجكدة، كذلؾ ك أف يككف المطمكب كجكده كصًفا،  -ٔ
ذلؾ ألف المشركط صفة محضة لممعقكد عميو، أما لك كاف ممكية عيف أخرػ، أك منفعة، كنحك 

نما ىك مف باب الشركط،  مما ىك ليس مف قبيل األكصاؼ، فميس مف باب فكات الكصف، كا 
؛ -كىك عيف في كجكده غرر - كليذا التعميل ذىب الحنفية إلى فساد اشتراط ككف الشاة حامبلً 

ألف ذلؾ ليس بكصف، بل اشتراط مقدار مف البيع مجيكؿ، كضـ المعمكـ إلى المجيكؿ يجعل 
 .(ٙ)الكل مجيكاًل 

                                                 

 .ٔٚٙ، صالشرط الجزائياإلسبلمي، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، منظمة المؤتمر (ٔ) 
 .ٔٚٙالمرجع السابق، ص (ٕ)

 (.ٚ٘ٔ/ٕٓج) المكسكعة الفقيية الككيتيةف اإلسبلمية ك الشئك قاؼ ك زارة األك (ٖ) 
 .ٚ٘ٔالمرجع السابق، ص (ٗ)

 (.ٕٓ/ٖٔج) المبسكط ،السرخسي(٘) 
 (.ٕٚٔ/٘ج) ترتيب الشرائعبدائع الصنائع في  ،الكاساني(ٙ) 
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أف يككف الكصف مف األكصاؼ المباحة في الشرع، فاشتراط كصف غير معتبر شرط الٍغ،  -ٕ
 .(ٔ)مقاتبلً كما لك اشترط أف يككف الكبش نطاًحا، أك الديؾ 

كجد، كالحكـ  أف يككف الكصف منضبًطا، بحيث يمكف معرفتو، كالتحقق مف كجكده إذا -ٖ
لديؾ أف يكقظو لمصبلة، كىكذا كل كصف يككف بتخمفو إذا لـ يكجد، فبل يصح أف يشترط في ا

 .(ٕ)في اشتراطو غرر، أك الكقكؼ عميو غير ممكف فاشتراطو يفسد البيع
أف يشترط ما لو فيو غرض صحيح، كلو مالية يصح التزاميا، فيذا يثبت الخيار بتخمفيا  -ٗ

الخمقة، لـ يثبت لو باالتفاؽ، فإف اشترط ما ال غرض فيو كال مالية كما لك اشترط أف يككف مشكه 
 .(ٖ)الخيار بفكاتو لعدـ الفائدة

، كأف ، فمك اشترط ما ليس بمرغكب أصبل: كذلؾ بحسب العادةأف يككف الكصف مرغكبا فيو -٘
كيتصل بالكبلـ عف مرغكبية الكصف أف يتحقق في  ،يككف معيبا فإذا ىك سميـ فبل خيار لو

ا اشترطو فالعقد الـز ف الكصف خير مم، فإذا تبيف ألمبيع كصف أفضل مف الكصف المرغكبا
، كالمشترؼ مف أىل في الجمل أنو بعير فإذا ىك ناقة ، كذكركا مف أمثمتو أف يشترطوكال خيار ل

 .(ٗ)الدر كالنسلمف  البادية الذيف يرغبكف ما فيو
، فبل يعتبر حاؿ كافق عمى ذلؾ البائع في العقد، كيأف يشترط المشترؼ الكصف المرغكب -ٙ
ال بمجرد  -كذلؾ ألف ىذا الكصف يستحق في العقد بالشرط ؛ لمشترؼ قرينة كافية عف االشتراطا

 .(٘)فمكاله لما استحق -العقد 
ما إذا حصل اشتراطو بصكرة عمى أنو تعتبر حاؿ المشترؼ في تفسير الكصف في

، ىل علحكـ عمى الكصف المكجكد في البي. ككذلؾ يؤخذ حاؿ المشترؼ باالعتبار في امقتضبة
معركفا بأنو صائد ثـ مك اشترػ كمبا ف ،ىك أفضل مف الكصف المشركط فيسقط خياره أـ دكنو

ألف  ؛ككف الكمب صائداً يار الكصف كلك لـ يشترط صراحة ، يثبت لممشترؼ ختبيف نسيانو
 .(ٙ)الظاىر أنو اشتراه رغبة في ىذه الصفة، فصارت مشركطة داللة

                                                 

 (.ٕٚٔ/٘الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ج (ٔ)
ف اإلسبلمية ك الشئك قاؼ ك زارة األك (؛ ك ٗٓٗ)ص جامع البحارك ير األبصار ك الدر المختار شرح تن، الحصكفي(ٕ) 

 (.ٚ٘ٔ/ٕٓج) المكسكعة الفقيية الككيتية
 (.ٕٙٓ/ٗج) الشرح الكبير ،الرافعي(ٖ) 
 (.ٚ٘ٔ/ٕٓج) المكسكعة الفقيية الككيتية ،ف اإلسبلميةك الشئك قاؼ ك زارة األك (ٗ) 
 .ٚ٘ٔالمرجع السابق، ص (٘)
 (.ٖٖٖ/ٙج) العناية شرح اليدايةالبابرتي  (؛ٕ٘/ٙ)ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابف نجيـ (ٙ)
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السمعة حاؿ البيع  رؼ ما يصدر مف البائع مف المناداة عمىكفي منزلة الشرط الصادر مف المشت
 .(ٔ)، فترد بعدـ ىذا الكصفأنيا كذا ككذا

 
 تخمف الوصف أو فواتو:ط شر 

 :-لبقاء العقد صحيحا كاستمزامو الخيار - يشترط في تخمف الكصف
، أما لك اشترط أف الثكب قطف فإذا ىك تحت جنس المبيع ككف التخمف داخبلً أف ي. ٔ

كلما كاف فكات الكصف الذؼ يؤدؼ إلى اختبلؼ ، كتاف فالعقد غير صحيح الختبلؼ الجنس
 يراعى إلعطاء كل حالة حكميا ، كضع الفقياء لو ضابطاً اؿ المبيع عف المعقكد عميو غامضاً ح

 ، الصحة دكف خيار.المناسب مف بيف األحكاـ التالية: الفساد، الصحة كثبكت الخيار
 كذلؾ بأف يقارف المبيع بالمسمى في ،اكت في األغراض كعدموكالضابط ىك فحش التف

المسمى كاالختبلؼ في النكع  ، فإف كاف المبيع مف جنسالعقد كيرػ مدػ االختبلؼ بينيما
 .(ٕ)ف التفاكت في الجنس فحكمو الفساد، أما إف كافحسب، ففيو الخيار

المقصكدة ينبغي أف أف الصفة كتعني  :ككف فكات الكصف المشترط ليس عيباً أف ي. ٕ
ال كانت القضية مف باب خيار العيبما ال يعد فقدىا عيباً تككف م  .(ٖ)، كا 

 
 :حد الفوات

إذا كجد المشترؼ في المبيع بعد قبضو أدنى ما ينطمق عميو اسـ الكصف المشترط فبل 
ينطمق ال بحيث  ناقصاً  يسيراً  أك كجد منو شيئاً  ، أما إف لـ يجد الكصف أصبلً الرديككف لو حق 

 .االسـ عميو فمو حق الرد
، فكصف الصيد لو مفيكـ كىك صائداً  ي شراء الكمب أف يككف كمباً كمثالو أف يشترط ف

كاالئتمار بأمر مرسمو بحيث يرجع إف استدعاه  ،الفريسة ستجابة لمدعكة إلى االنقضاض عمىاال
لتي يندر معيا إفبلت ، فمتى كجد ىذا الكصف كلك لـ يكف بالصكرة المثمى اينطمق إف أغراه أك

، أك يصيد بصكرة ناقصة ال أما إذا كاف ال يصيد أصبلً  ،الفريسة منو، لـ يكف لو حق الرد
 .(ٗ)( فمو حق الرديستحق معيا أف يسمى )صائداً 

 
 

                                                 

 (.ٛٓٔ/ٖج) حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير ،قيك الدس (ٔ)
 (.ٛٓٗ-ٚٓٗ/ٙج) محيط البرىاني في الفقو النعمانيال ،ابف َماَزةَ  (ٕ)
 (.ٕٕٚ/ٕ)ج شرح التمقيف ،المازرؼ  (ٖ)
 (.ٜٖٛ/ٙ)ج محيط البرىاني في الفقو النعمانيال ،ابف َماَزةَ  (ٗ)
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 :توقيت خيار فوات الوصف
منسجـ مع اعتبار خيار فكات الكصف بخيار  اختمف الفقياء في تكقيتو، ككاف اختبلفيـ

ذىب الحنفية كالحنابمة إلى أنو يثبت عمى التراخي كال يتكقت بزمف  ، حيثالعيب كابتنائو عميو
  .(ٕ)أما الشافعية فيك عندىـ عمى الفكر ،(ٔ)معيف إلى أف يكجد ما يسقطو مما يدؿ عمى الرضا

 
 : الوصف موجب خيار فوات

فسخ البيع أك استبقاء المبيع بجميع الثمف، فإف ىمؾ المبيع أك  يثبت لممشترؼ الحق في
تعيب في يده، فمو الرجكع عمى البائع بمقدار نقص المبيع بسبب فكات الكصف المرغكب فيو، 

 .(ٖ)الفرؽ بينيما لبائعكيعرؼ ذلؾ بتقكيـ المبيع مع الكصف، كبدكف الكصف، كيضمف ا
 

 أثر التراخي في خبار الوصف:
في مكجب الخيار بمركر الزمف عمى االختبلؼ الذؼ ذكر في خيار يسقط حق المشترؼ 

 العيب.
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 (.ٜٕٛ/ٗ)ج اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ ،ؼ ك المردا (ٔ)
 (.ٕٚٙ/ٖ)ج عميرةك بي ك حاشيتا قمي، عميرةك بي ك القمي (ٕ)
 (.ٖٖٖ/ٙج) العناية شرح اليداية ،البابرتي (ٖ)
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 الخاتمة
 الحمد هلل الذؼ كفقني إلنجاز ىذا البحث، كأختمو بمجمكعة مف النتائج كالتكصيات.

 أواًل: النتائج:
ما يقكـ مقاميما بمثمو، التراخي في العقكد المالية ىك تأخير ارتباط اإليجاب بالقبكؿ، أك  (ٔ

 أك ما يترتب عمييما عف كقتو األكؿ إلى ظف الفكت.
لى مقيد بزمف، كغير مقيد بزمف  (ٕ يقسـ التراخي إلى إجبارؼ كاختيارؼ بحسب اإلرادة، كا 

 بحسب الكقت.
 مراعاة اآلثار المترتبة عميو.عند األخذ بالتراخي ينبغي االلتزاـ بضكابط معينة، مع  (ٖ
القبكؿ عف اإليجاب كثيرًا في الصيغة المفظية لمعقكد عند تكفر  أال يتراخىاألصل  (ٗ

 شركطيا.
التراخي في الصيغة غير المفظية بيف الغائبيف ال يدؿ عمى اإلعراض بخبلؼ  (٘

 الحاضريف.
طمبات الشفعة ) المكاثبة، التقرير كاإلشياد، الخصكمة كالتممؾ( عمى الفكر ما لـ يكجد  (ٙ

 مانع.
 قكد التي ال يشترط فييا قبض المعقكد عميو حيف العقد.ال يؤثر التراخي عمى الع (ٚ
 قبض المعقكد عميو حيف العقد.يشترط الفكر في العقكد التي يشترط فييا  (ٛ
 الرد في العقكد غير البلزمة بطبيعتيا يككف عمى الفكر. (ٜ

شرعت الخيارات تيسيرًا عمى الناس، كعمى ىذا تقييدىا بمدة زمنية يحقق ذلؾ  (ٓٔ
 اليدؼ. 

 
 التوصيات:ثانيًا: 

، فمكضكع أكصي الباحثيف بالكتابة في مكضكع التراخي في العقكد غير المالية .ٔ
 .التراخي في العقكد كاسع، يحتاج المزيد مف البياف كالتفصيل

أكصي المختصيف الميتميف بنشر الكعي الفقيي فيما يخص التراخي في العقكد  .ٕ
 المالية.

الئحة كاضحة مف اإلجراءات أف تضمف البنكؾ كالمؤسسات ذات الصمة أكصي ب .ٖ
 التي تترتب عمى التراخي في العقكد المعاصرة.

 
 



 115 

 

 



 
 
 
 

عالمصادر والمراج  
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 المصادر والمراجع
 القرآف الكريـ.

المصنف في ق(. ٜٓٗٔأبك بكر عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ بف عثماف. ) ،أبي شيبة ابف
 . الرياض: مكتبة الرشد.ٔتحقيق: كماؿ يكسف الحكت. ط .كاآلثاراألحاديث 

. ٔ. طنياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ (.قٕٓٗٔ. )عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي ،اإلسنكؼ 
 .دار الكتب العممية :بيركت
 .ٕ. طإركاء الغميل في تخريج أحاديث منار السبيل (.ق٘ٓٗٔ. )دمحم ناصر الديف ،األلباني

 .كتب اإلسبلميالم :بيركت
. )د.ط(. )د.ـ(. )د.ف(: فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت )د.ت(. .ابف نظاـ الديف، األنصارؼ 

 .مكقع شبكة مشكاة اإلسبلمية
تحقيق: د . دمحم دمحم  ،أسنى المطالب في شرح ركض الطالب (. قٕٕٗٔ) .زكريا ،األنصارؼ 
 .دار الكتب :بيركت. ٔط .تامر
 .دار الفكر. )د.ط(. )د:ـ(. العناية شرح اليداية . )د.ت(. دمحم بف دمحم بف محمكد ،البابرتي

المطبعة . القاىرة: ٕط .مرشد الحيراف إلى معرفة أحكاؿ اإلنساف (.قٖٛٓٔ) .دمحم قدرؼ  ،باشا
 .الكبرػ األميرية

ـ كشف األسرار عف أصكؿ فخر اإلسبل (.قٛٔٗٔ) .عبد العزيز بف أحمد بف دمحم خارؼ،الب
 .دار الكتب العممية :بيركت. ٔر. طق: عبد هللا محمكد دمحم عميحق. تالبزدكؼ 

شرح التمكيح عمى التكضيح لمتف التنقيح في أصكؿ  (.قٙٔٗٔ) .عبيد هللا بف مسعكد ،البخارؼ 
 .دار الكتب العممية :بيركت. )د.ط(. تحقيق: زكريا عميرات. الفقو
ق: دمحم زىير بف يقتح. صحيح البخارؼ (. قٕٕٗٔ. )دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا ،البخارؼ 

 .دار طكؽ النجاة. )د.ـ(. ٔ. طناصر الناصر
دار الكتب . )د.ـ(. ٔط. التعريفات الفقيية (.قٕٗٗٔ. )دمحم عميـ اإلحساف المجددؼ ،البركتي

 .العممية
)د.ط(.  .الركض الندؼ شرح كافي المبتدؼ . )د.ت(.أحمد بف عبد هللا بف أحمد ،البعمي
 .المؤسسة السعيدية :رياضال
 ،التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي (.قٛٔٗٔ) .أبك دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم ،البغكؼ 
 .دار الكتب العممية. )د.ـ(. ٔ. طق: عادؿ أحمد عبد المكجكد، عمي دمحم معكضيحقت

ىبلؿ  :تحقيق .كشاؼ القناع عف متف اإلقناعق(. ٕٓٗٔ. )منصكر بف يكنس ،البيكتى
 .دار الفكر :بيركت . )د.ط(.مصيمحي ىبلؿ



 123 

 

عالـ  . )د.ـ(.ٔ. طدقائق أكلي النيى لشرح المنتيى (.قٗٔٗٔ) .منصكر بف يكنس ،البيكتى
 .الكتب
دار  . )د.ط(، )د.ـ(.الركض المربع شرح زاد المستقنع . )د.ت(.منصكر بف يكنس ،البيكتى

 .مؤسسة الرسالة ،المؤيد
 تحقيق:. سنف الترمذؼ(. قٜٖ٘ٔ. )دمحم بف عيسى بف َسْكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذؼ

مكتبة كمطبعة  :مصر. ٕط .إبراىيـ عطكة عكض، دمحم فؤاد عبد الباقي ، أحمد دمحم شاكر
 .مصطفى البابي الحمبي

المستدرؾ عمى مجمكع فتاكػ شيخ (.قٛٔٗٔ)أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ،تيمية ابف
 . )د.ـ(. )د.ف(.ٔط .ـاإلسبل
 .دار الكتاب العربي :بيركت .ٔط .التعريفاتق(. ٘ٓٗٔ. )عمي بف دمحم بف عمي ،الجرجاني
تحقيق: دمحم  .أحكاـ القرآف (.ىػ٘ٓٗٔ. )بكر الرازؼ الحنفي كأب أحمد بف عمي ،الجصاص

 .دار احياء التراث العربى :بيركت .الصادؽ قمحاكػ 
ق: يحق. تالتكضيح في شرح المختصر الفرعي (.قٜٕٗٔ. )خميل بف إسحاؽ بف مكسى ،الجندؼ

 .مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث. )د.ـ(. ٔ. طد. أحمد بف عبد الكريـ نجيب
 .نياية المطمب في دراية المذىب (.قٕٛٗٔ. )عبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسف ،الجكيني
 .المنياج دار. )د.ـ(. ٔ. طق: أ. د/ عبد العظيـ محمكد الّديبيحقت
دار  :بيركت. )د. ط(. فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ  ق(.ٜٖٚٔ. )أحمد بف عمي ،حجر ابف

 .المعرفة
دار الفكر لمطباعة  )د.ط(. )د.ـ(.. المحمى. )د.ت(. أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد ،حـز ابف

 ع.كالنشر كالتكزي
المختار شرح تنكير األبصار الدر  (.قٖٕٗٔ) .دمحم بف عمي بف دمحم الِحْصني ،الحصكفي

 .دار الكتب العممية . بيركت: ٔ. طق: عبد المنعـ خميل إبراىيـيحقت .كجامع البحار
 .ختصاركفاية األخيار في حل غاية االـ(. ٜٜٗٔ. )أبك بكر بف دمحم بف عبد المؤمف ،الحصني

 .دار الخير :دمشق. ٔط .دمحم كىبي سميماف، ق: عمي عبد الحميد بمطجييحقت
مكاىب الجميل لشرح  (.قٖٕٗٔ. )شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف ،حطابال

 .دار عالـ الكتب.)د.ط(. )د.ـ(. ق: زكريا عميراتيحقت .مختصر الخميل
 :دمشق. ٔط .معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء (قٜٕٗٔ) .نزيو ،حماد

 .دار القمـ
مجمة  .المشاركة المتناقصة كأحكاميا في ضكء ضكابط العقكد المستجدة. )د.ت(. نزيوحماد، 

 .ٕٜٛ، ٖٔ ،اإلسبلميمجمع الفقو 
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ق: شعيب يحق. تمسند اإلماـ أحمد بف حنبل (.قٕٔٗٔ) .أبك عبد هللا أحمد بف دمحم ،حنبل ابف
 .مؤسسة الرسالة. )د.ـ(. ٔ. طعادؿ مرشد، كآخركف  ،األرنؤكط

 .دار الفكر لمطباعة :بيركت )د.ط(.  .شرح مختصر خميل . )د،ت(.دمحم بف عبد هللا ،الخرشي
. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياجػ (.ق٘ٔٗٔ) .دمحم بف أحمد ،الخطيب الشربيني

 .دار الكتب العممية . )د.ـ(.ٔط
ق: مكتب يحقت .اعاإلقناع في حل ألفاظ أبي شج . )د.ت(. دمحم بف أحمد ،الخطيب الشربيني

 .دار الفكر :بيركت. )د.ط(. البحكث كالدراسات
الفقو المنيجي عمى مذىب  (.قٖٔٗٔ) .عمي ،الشربجيك ، مصطفى ،البغاك  ،مصطفى، الخف

 .دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع :دمشق .ٗ. طاإلماـ الشافعي
ق(. سنف أبي داكد. تحقيق: شَعيب األرنؤكط، مَحمَّد ٖٓٗٔسميماف بف األشعث. ) ،داكد أبك

 .. )د.ـ(. دار الرسالة العالميةٔكاِمل قره بممي. ط
. )د.ط(. دمحم عميش: تحقيق ،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير. )د.ت(. دمحم عرفو ،الدسكقي

 .دار الفكر :بيركت
. ٔط .إعانة الطالبيف عمى حل ألفاظ فتح المعيف (.قٛٔٗٔ) .عثماف بف دمحم شطا ،الدمياطي

 .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكريع)د.ـ(. 
. ٕط .المعامبلت المالية أصالة كمعاصرة(. قٕٖٗٔ) .أبك عمر ذبياف بف دمحم ،ذبيافال

  . مكتبة الممؾ فيد الكطنية :الرياض
. مفاتيح الغيب (.قٕٓٗٔ. )أبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي ،الرازؼ 
 .دار إحياء التراث العربي :بيركت. ٖط
)د.ط(. )د.ـ(.  .معجـ مقاييس المغةػ (قٜٜٖٔ) .أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني ،الرازؼ 

 .دار الفكر
. تحقيق: محمكد خاطر .مختار الصحاحق(. ٘ٔٗٔ) .دمحم بف أبي بكر بف عبدالقادر ،الرازؼ 

 .مكتبة لبناف ناشركف  :بيركت )د.ط(.
العزيز شرح الكجيز المعركؼ بالشرح  (.قٚٔٗٔ. )عبد الكريـ بف دمحم بف عبد الكريـ ،الرافعي

دار الكتب  :بيركت. ٔط .عادؿ أحمد عبد المكجكد ،ق: عمي دمحم عكضيحقت .الكبير
 .العممية

ق: طو يحق. تالقكاعد في الفقو اإلسبلمي(. ىػٜٖٔٔ) .الرحمف بف أحمد أبك الفرج عبد ،رجب ابف
 .مكتبة الكميات األزىرية. )د.ـ(. ٔ. طعبد الرؤكؼ سعد

 .مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى (.ق٘ٔٗٔ) .مصطفى بف سعد بف عبده ،الرحيبانى
 .المكتب اإلسبلمي . )د.ـ(.ٕط
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البياف كالتحصيل كالشرح كالتكجيو كالتعميل  (.قٛٓٗٔ) .أبك الكليد دمحم بف أحمد الجد، رشد ابف
 .دار الغرب اإلسبلمي :بيركت  .ٕ. طق: د دمحم حجي كآخركف يحق. تلمسائل المستخرجة

 .دمحم حجي دتحقيق:  ،المقدمات المميدات (.قٛٓٗٔ) .أبك الكليد دمحم بف أحمد الجد، رشد ابف
 .رب اإلسبلميدار الغ :بيركت. ٔط

 . )د.ط(.بداية المجتيد كنياية المقتصد(. قٕ٘ٗٔ) .أبك الكليد دمحم بف أحمد، رشد الحفيد ابف
 .دار الحديث :القاىرة

 ألفاظ غريب تفسيرِفي  المستعذب النظـ(. ـٜٛٛٔ) .دمحم بف أحمد بف دمحم بف سميماف ،الركبي
 .المكتبة التجارية :مكة المكرمة. )د.ط(. الميذب

ط  .نياية المحتاج إلى شرح المنياج (.قٗٓٗٔ) .دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة ،الرممي
 .دار الفكر :بيركت .أخيرة
ق: طارؽ فتحي يحق. تبحر المذىب(. ـٜٕٓٓ) .أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل ،الركياني
 .دار الكتب العممية. )د.ـ(. ٔ. طالسيد
. تاج العركس مف جكاىر القامكس. )د.ت(.  اؽ الحسينيز عبد الر  بف  بف دمحمدمحم ،الزَّبيدؼ

 .اليداية دار )د.ط(. )د.ـ(.
تُو اإلسبلمي الفقوت(. .)د .َكْىَبة بف مصطفى ،الزحيمي  .دار الفكر :دمشق. ٗط .كأدلَّ
 .دار القمـ :دمشق. ٕط .شرح القكاعد الفقيية (.ىػ ٜٓٗٔ) .أحمد بف الشيخ دمحم ،الزرقا
 .دار القمـ :دمشق. ٔط .المدخل الفقيي العاـ .ـ(ٜٜٛٔ. )مصطفى أحمد ،الزرقا

رقاني عمى مختصر خميل (.قٕٕٗٔ) .عبد الباقي بف يكسف ،الزرقاني  :بيركت. ٔط .شرح الزُّ
 .دار الكتب العممية

، البحر المحيط في أصكؿ الفقو (قٕٔٗٔ. )بدر الديف دمحم بف بيادر بف عبد هللا ،الزركشي
 .دار الكتب العممية :بيركت. )د.ط(. تحقيق: د. دمحم دمحم تامر

 .دار العبيكاف. )د.ـ(. ٔط .شرح الزركشي (.قٖٔٗٔ) .دمحم بف عبد هللا ،الزركشي
تحقيق: دمحم  ،أساس الببلغة (.قٜٔٗٔ. )أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرؼ 

 .دار الكتب العممية :بيركت. ٔط .باسل عيكف السكد
تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق (. قٖٖٔٔ. )عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،الزيمعي

ْمِبيِّ   .المطبعة الكبرػ األميرية :القاىرة. ٔ. طكحاشية الّشِ
 .دار المعرفة :بيركت. )د.ت(. المبسكط (. قٗٔٗٔ) .دمحم بف أحمد بف أبي سيل ،السرخسي
دار الكتب  :بيركت . ٕ. طتحفة الفقياء (.قٗٔٗٔ. )أحمد بف أبي أحمددمحم بف  ،السمرقندؼ
 .العممية
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مناني ابف : د. المحقق، ركضة القضاة كطريق النجاة (.قٗٓٗٔ. )عمي بف دمحم بف أحمد ،السِّ
 .دار الفرقاف :بيركت .ٕ. طصبلح الديف الناىي

 . بيركت:ٔ. طاألشباه كالنظائر (.ىػٔٔٗٔ) .عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف ،السيكطي
 .دار الكتب العممية

في ضكء ضكابط العقكد المستجدة. كصكرىا . )د.ت(. المشاركة المتناقصة حسف عميالشاذلي، 
 .٘ٚٛ، ٖٔ، مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي

ق: أبك عبيدة يحق. تالمكافقات(. قٚٔٗٔ. )إبراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي ،الشاطبي
 .دار ابف عفاف. )د.ـ(. ٔط .بف حسف آؿ سمماف مشيكر

دار  :بيركت. )د.ط(.  ألـا (.قٓٔٗٔ) .أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس ،الشافعي
 .المعرفة
أضكاء البياف في  (.ق٘ٔٗٔ) .دمحم األميف بف دمحم المختار بف عبد القادر الجكني ،الشنقيطي

 .دار الفكر :بيركت .إيضاح القرآف بالقرآف
. ٔ، طالسيل الجرار المتدفق عمى حدائق األزىار)د.ت(.  .دمحم بف عمي بف دمحم ،الشككاني

 .دار ابف حـز)د.ـ(. 
. تحقيق: عصاـ الديف الصبابطي .نيل األكطار (.قٖٔٗٔ) .دمحم بف عمي بف دمحم ،الشككاني
 .دار الحديث :مصر .ٔط

مجمع األنير في شرح ممتقى . )د.ت(. عبد الرحمف بف دمحم بف سميماف ،شيخي زاده
 .دار إحياء التراث العربي.)د.ط(. )د.ـ(: األبحر
. )د.ط(. اإلماـ الشافعي والميذب في فق)د.ت(. أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف ،الشيرازؼ 

 .دار الكتب العممية)د.ـ(. 
دار  :بيركت . )د.ط(.  بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ (.ق٘ٔٗٔ) .أحمد الصاكؼ  ،الصاكؼ 

 .الكتب العممية
 . )د.ـ(.ٔط .الجامع لمسائل المدكنة (.قٖٗٗٔ) .أبك بكر دمحم بف عبد هللا بف يكنس ،الصقمي

حياء التراث اإلسبلمي  .جامعة أـ القرػ  ،معيد البحكث العممية كا 
مكتبة مصطفى . )د.ـ(. ٗط .سبل السبلـ(. قٜٖٚٔ) .دمحم بف إسماعيل األمير ،الصنعاني

 .البابي الحمبي
ق: زىير يحقت .منار السبيل في شرح الدليل (.قٜٓٗٔ) .إبراىيـ بف دمحم بف سالـ ،ضكياف ابف

 .المكتب اإلسبلمي. )د.ـ(. ٚ. طالشاكيش
 :الرياض. ٔط .العقكد المضافة إلى مثميا (.قٖٗٗٔ. )عبد هللا بف عمر بف حسيف، طاىر ابف

 .دار كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيع
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 .رد المحتار عمى الدر المختار (.قٕٔٗٔ) .دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز ،عابديف ابف
 .دار الفكر :بيركت. ٕط

. الكافي في فقو أىل المدينة (.قٓٓٗٔ. )أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم ،عبد البر ابف
 .مكتبة الرياض الحديثة :الرياض. ٕط

تحقيق: سالـ دمحم . االستذكارق(. ٕٔٗٔ. )أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم ،عبد البر ابف
 .دار الكتب العممية :بيركت. ٔ. طعطا، دمحم عمي معكض

ق: حبيب يحقت. المصنف ق(.ٖٓٗٔ) .أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع ،عبد الرزاؽ
 .المكتب اإلسبلمي :بيركت. ٕ. طالرحمف األعظمي

 )د.ط(. )د.ـ(. .معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية . )د.ت(.محمكد عبد الرحمف ،عبد المنعـ
 دار الفضيمة.

 .دار القمـ :دمشق. ٕط بحكث في قضايا فقيية معاصرة. (.قٕٗٗٔ) .دمحم تقي ،العثماني
حاشية العدكؼ عمى شرح كفاية  (.قٗٔٗٔ. )أبك الحسف عمي بف أحمد بف مكـر ،العدكؼ 

 .دار الفكر :بيركت، )د.ط(. ق: يكسف الشيخ دمحم البقاعييحقت ،الطالب الرباني
دار  :بيركت. ٖط .أحكاـ القرآف (.ىػٕٗٗٔ) .القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر ،العربي ابف

 .الكتب العممية
  . )د.ـ(. )د.ف(.ٔ. طيع المرابحة لآلمر بالشراءب (.ـٜٜٙٔ) .حساـ الديف بف مكسى دمحم ،عفانة

. درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ (.قٔٔٗٔ) .عمي حيدر خكاجو أميف أفندؼ ،عمي حيدر
 .دار الجيل. )د،ـ(: ٔط
عالـ . )د.ـ(. ٔ. طمعجـ المغة العربية المعاصرة (.قٜٕٗٔ) .أحمد مختار عبد الحميد عمر،

 .الكتب
اـ البياف في مذىب اإلم (.قٕٔٗٔ. )أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ ،العمراني

 .دار المنياج :جدة. ٔ. طق: قاسـ دمحم النكرؼ يحقت .الشافعي
تحقيق: أيمف بف . مستخرج أبي عكانة (.قٜٔٗٔ) .يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ ،عكانة أبك

 .دار المعرفة :بيركت. ٔ. طعارؼ الدمشقي
 . ٔط .البناية شرح اليداية (.قٕٓٗٔ) .أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد ،العينى

 .دار الكتب العممية :بيركت
ق: أحمد محمكد إبراىيـ، يحقت .الكسيط في المذىب ق(.ٚٔٗٔ) .أبك حامد دمحم بف دمحم ،الغزالي

 .دار السبلـ :القاىرة. ٔ. طدمحم دمحم تامر
دار المعرفة  :بيركت )د.ط(.  .السراج الكىاج عمى متف المنياج . )د.ت(.دمحم الزىرؼ  ،الغمراكؼ 

 .النشرلمطباعة ك 
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الصحاح تاج المغة كصحاح ق(. ٚٓٗٔ) .أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ  ،الفارابي
 .دار العمـ لممبلييف :بيركت . ٗ. طتحقيق: أحمد عبد الغفكر عطار .العربية
مكسكعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف (. ـٜٜٙٔ) .دمحم بف عمي ابف القاضي دمحم ،الفاركقي

 .لبناف ناشركف بيركت مكتبة . ٔ. طكالعمكـ
التعميقة الكبيرة في مسائل الخبلؼ (. قٖٔٗٔ)القاضي أبك يعمى، دمحم بف الحسيف  ،الفراء ابف

 .دار النكادر. )د.ـ(. ٔ. طعمي مذىب أحمد
دار كمكتبة )د.ط(. )د.ـ(.  .كتاب العيف )د.ت(.أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد ،الفراىيدؼ

 .اليبلؿ
 :بيركت. ٛط .القامكس المحيط (.قٕٙٗٔ) .مجد الديف أبك طاىر دمحم بف يعقكب ،الفيركزآبادػ

 .مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع
 )د.ط(.. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .)د.ت(.أحمد بف دمحم بف عمي ،الفيكمي

 .المكتبة العممية :بيركت
مكتبة  . )د.ط(. )د.ـ(.المغني (.قٖٛٛٔ. )أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد ،قدامة ابف

 .القاىرة
. ٔط .الكافي في فقو اإلماـ أحمد (.قٗٔٗٔ) .أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد ،قدامة ابف

 .دار الكتب العممية)د.ـ(. 
دار الغرب  :بيركت .ٔط .لذخيرةا (.ـٜٜٗٔ) .أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس ،القرافي

 .اإلسبلمي
الجامع ألحكاـ  (.قٖٕٗٔ. )أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارؼ  ،القرطبي

 .دار عالـ الكتب: الرياض. تحقيق: سمير البخارؼ . القرآف
 د.ط(.). حاشيتا قميكبي كعميرة (.ق٘ٔٗٔ. )كأحمد البرلسي ،أحمد سبلمة ، كعميرةالقميكبي

 .دار الفكر :بيركت
 .إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف (.قٔٔٗٔ. )دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد ،قيـال ابف

 .دار الكتب العممية :ييركت. ٔ. طتحقيق: دمحم عبد السبلـ إبراىيـ
بدائع الصنائع في ترتيب  (.قٙٓٗٔ) .عبلء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد ،الكاساني

 .دار الكتب العممية . بيركت:ٕط .الشرائع
 .دار الفكر :بيركت. ٕط .أسيل المدارؾ . )د.ت(.أبك بكر بف حسف بف عبد هللا ،الكشناكؼ 

. )د.ـ(. ٕط. الفتاكػ اليندية(. قٖٓٔٔ) .لجنة عمماء لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي
 .ار الفكرد
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 .مجمة األحكاـ العدلية .لخبلفة العثمانيةلجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في ا ،لجنة عمماء
 .كارخانو تجارِت كتب :كراتشي. )د.ط(. ق: نجيب ىكاكيني، نكر دمحميحق)د.ت(. ت

. تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي. سنف ابف ماجو . )د.ت(. أبك عبد هللا دمحم بف يزيد ،ماجو ابف
 .دار إحياء الكتب العربية)د.ط(. )د.ـ(. 

المحيط  (.قٕٗٗٔ. )أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز ،َماَزةَ  ابف
دار الكتب  :بيركت . ٔ. طق: عبد الكريـ سامي الجندؼيحقت .البرىاني في الفقو النعماني

 .العممية
 المختار ق: دمحميحقت .شرح التمقيف(. ـٕٛٓٓ. )أبك عبد هللا دمحم بف عمي بف عمر ،المازرؼ 

 .دار الغرب اإِلسبلمي. )د.ـ(. ٔ. طالّسبلمي
ق: الشيخ عمي دمحم يحقت الحاكؼ الكبير (.قٜٔٗٔ. )أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم ،الماكردؼ

 .دار الكتب العممية :بيركت. ٔ. طالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،معكض
بشرح جامع تحفة األحكذؼ  .. )د.ت(أبك العبل دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ ،المباركفكرػ 
 .دار الكتب العممية :بيركت . )د.ط(.الترمذؼ

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف  . )د.ت(.عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف ،المرداكؼ 
 .دار إحياء التراث العربي. )د.ـ.(. ٕ. طالخبلؼ

 :بيركت. ٔط .المحكـ كالمحيط األعظـ (.قٕٔٗٔ) .أبك الحسف عمي بف إسماعيل ،المرسي
 .دار الكتب العممية

ق: يحقت. اليداية في شرح بداية المبتدؼ. )د،ت(. عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل ،المرغيناني
 .دار احياء التراث العربي :بيركت . )د.ط(.طبلؿ يكسف

ق: دمحم فؤاد عبد يحق. تصحيح مسمـ . )د.ت(.مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ  ،مسمـ
 .دار إحياء التراث العربي :بيركت. )د.ط(. الباقي
. المعجـ الكسيط )د.ت(. .دمحم ،النجار، حامد ،عبد القادر، ك أحمد ،الزياتك  ،إبراىيـ ،مصطفى

 .دار الدعكة)د.ط(. )د.ـ(. 
 .المغرب في ترتيب المعربـ(. ٜٜٚٔ) .أبك الفتح ناصر الديف بف عبد السيدبف ،المطرزؼ 

 .مكتبة أسامة بف زيد :حمب. ٔ. طتحقيق : محمكد فاخكرؼ ك عبدالحميد مختار
 . ٔط. المبدع في شرح المقنع (.قٛٔٗٔ) .إبراىيـ بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم ،مفمح ابف

 .دار الكتب العممية :بيركت
التكضيح لشرح الجامع ىػ(. ٜٕٗٔسراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد. ) ،الممقف ابف

 . دمشق: دار النكادر.ٔالعممي كتحقيق التراث. ط. تحقيق: دار الفبلح لمبحث الصحيح
 .عالـ الكتب :القاىرة. ٔط .التكقيف عمى ميمات التعاريف (.قٓٔٗٔ) .زيف الديف دمحم ،المناكؼ 
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 . )د.ف(.جدة. الشرط الجزائي (.قٕٔٗٔ) اإلسبلمي.منظمة المؤتمر 
 .دار صادر :بيركت. ٖط .لساف العرب(. قٗٔٗٔ) .دمحم بف مكـر بف عمى ،منظكر ابف

. )د.ـ(. ٔط. التاج كاإلكميل لمختصر خميل (.قٙٔٗٔ. )دمحم بف يكسف بف أبي القاسـ ،المكاؽ
 .دار الكتب العممية

مطبعة  :القاىرة)د.ط(.  .االختيار لتعميل المختار(. قٖٙ٘ٔ) .عبد هللا بف محمكد ،مكدكد ابف
 .الحمبي

في شراء الذىب بالكرؽ النقدؼ  مذاىب العمماءذك القعدة(،  ٖٔق، ٖٗٗٔمكقع فتكػ. ) 
 http://fatwa.islamweb.net ـ، الرابطٚٔٓٔ/ٛ/ٚتاريخ االطبلع  .بالتقسيط

َعَمى مَْذَىِب َأِبْي َحِنيَْفةَ  كالنظائر األشباه (.قٜٔٗٔ. )زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،نجيـ ابف
 .دار الكتب العممية :بيركت. ٔ. طالنُّْعمَافِ 

. )د.ـ(. ٕ. طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق)د.ت(.  .زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،نجيـ ابف
 .دار الكتاب اإلسبلمي

تحقيق: عبد . السنف الصغرػ لمنسائي ق(.ٙٓٗٔ) .أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب ،النسائي
 .مكتب المطبكعات اإلسبلمية :حمب. ٕ. طالفتاح أبك غدة

. تفسير النسفي (.قٜٔٗٔ. ) بف أحمد بف محمكد حافع الديفأبك البركات عبد هللا ،النسفي
 .دار الكمـ الطيب :بيركت. ٔ. ط: يكسف عمي بديكؼ تحقيق

 المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة . )د.ت(.البغدادؼ أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي ،نصر ابف
 .المكتبة التجارية :مكة المكرمة. )د.ط(. ق: حميش عبد الحقّ يحقت
اإلشراؼ عمى نكت  (.قٕٓٗٔ) .القاضي أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي ،نصر البغدادؼ ابف

 .دار ابف حـز. )د.ـ(. ٔ. طق: الحبيب بف طاىريحقت، مسائل الخبلؼ
. لفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركانيا(. ق٘ٔٗٔ. )أحمد بف غانـ بف سالـ ،النفراكؼ 

 .دار الفكر )د.ط(. )د.ـ(.
 .ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف (.قٕٔٗٔ. )أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،النككؼ 

 .المكتب اإلسبلمي : بيركت. ٖط .تحقيق: زىير الشاكيش
منياج الطالبيف كعمدة المفتيف في  (.قٕ٘ٗٔ) .أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،النككؼ 

 .دار الفكر . )د.ـ(.ٔ. طق: عكض قاسـ أحمد عكضيحقت .الفقو
 . )د.ط(. )د.ـ(.المجمكع شرح الميذب. )د.ت(. أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ،النككؼ 

 دار الفكر.
دار  )د.ط(. )د.ـ(.. فتح القدير. )د.ت(.  كماؿ الديف دمحم بف عبد الكاحد السيكاسي ،اليماـ ابف

 .الفكر
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 :بيركت)د.ط(. . شرح فتح القدير. )د.ت(. كماؿ الديف دمحم بف عبد الكاحد السيكاسي ،اليماـ ابف
 .دار الفكر

 :مصر. )د.ط(. تحفة المحتاج في شرح المنياج (.قٖٚ٘ٔ. )أحمد بف دمحم بف عمي ،الييتمي
 .المكتبة التجارية الكبرػ 

المكسكعة الفقيية  .ىػ(ٕٚٗٔ-ٗٓٗٔ) مف  .كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ،كزارة األكقاؼ
 : )د.ف(.الككيت)د.ط(.  ،الككيتية

 




