
 

 

 
 

 
 

 

  أثر الظروف الطارئة علً العقىد اآلجلة
 يف املعامالت املالية

 
 

 إعداد الطالب
 مرشي مجال دياب شلنان

 
 فضيلة األستاذ الدكتور إشراف

 مازن إمساعيل هنية

 "هللحفظه ا"
 

يف الفقه املقارن من كلية  قدم هذا البحث استكمااًل ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري
 الشريعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية بغزة
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ِذيَن َآَمنُوا َأْوُفوا بِالُعُقودِ ] ٹ ٹ َا الَّ ِذيَن َآَمنُوا َأْوُفوا بِالُعُقودِ َيا َأُّيه َا الَّ   [َيا َأُّيه

 [1: املائدة]سورة 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 



 

 ب  

  اإلهداءاإلهداء
ى

 

 اإلهداء
 

 

  

 واجلهاد الذٌي أًاروا لنا طزٌك الؼلن ,إىل الؼلواء الؼاهلني املخلصني

 روح أتً احلثٍة رمحه اهلل ,واشرالد الؼني لزؤٌره ,إىل الذي سرع يف لليب حة الؼلن

 أهً احلثٍثح حفظها اهلل ,ولذهد وها خبلد ,إىل اليت ضحد هي أجل رفؼيت

 سوجيت الغالٍح ,ً رفٍمح درت ,طىال فرتج حبثً إىل اليت صربخ

 األحثاب إىل الذٌي أحثهن الملة إخىذً وأخىاذً

 أتنائً الغىايل ,ولزج ػٍين ,إىل فلذاخ كثذي

 أسزاًا اجملاهذٌي ,طزٌك النصز إىل الشوىع اليت حترتق لرضئ لآلخزٌي

   واجلزحى الؼظام ,أرواح الشهذاء الذٌي سطزوا تذهائهن الشكٍح أروع هالحن الثطىلح والفذاء إىل

 مجٍؼاً الغىايل إخىاًً ب لليبإىل أحثا

 إىل هي شجؼين وولف جباًيب ولذم يل ، فضٍلح الشٍخ احلثٍة ػثذ الثاري خلح والذكرىر مجٍل ػذواى.

 هذا الثحث املرىاضغمثزج أهذي 
 

 ثالباح

 



 

 أ  

  الذكرىوالتػدورالذكرىوالتػدور
ى

 الشكر والتقدير
لو عمى كالشكر  ,و الجسيمة, الحمد هلل عمى إحسانوئالحمد هلل عمى نعمو العظيمة, كآال

  كِْعَؿةَ كِْعَؿةَ   ]َواْشُؽُروا]َواْشُؽُروا: تكفيقو كامتنانو أف ىدانا لطاعتو, ككفقنا إلتماـ ىذا البحث المبارؾ, القائؿ سبحانو

اهُ   ُكـُْتمْ ُكـُْتمْ   إِنْ إِنْ   اهللِاهللِ اهُ إِيَّ َتْعُبُدوَن[َتْعُبُدوَن[  إِيَّ
 كالصبلة كالسبلـ عمى خير مف صمى كصاـ كحج كقاـ سيدنا محمد  (1) 

 .(2)(يشكر اهللمف ال يشكر الناس ال ): المعمـ األكؿ القائؿ

انطبلقان مف التكجيو القرآني ك اليدم النبكم, فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر, ككافر االمتناف, 
 /كعظيـ العرفاف, إلى صاحب الفضؿ بعد اهلل عز كجؿ أستاذم كشيخي فضيمة األستاذ الدكتكر

م زادني شرفا الذمعالي كزير العدؿ كعميد كمية الشريعة كالقانكف سابقان,  مازن إسماعيل ىنية
بإشرافو عمى ىذا البحث, كالذم تفضؿ عمىن بقبكلو اإلشراؼ عمى ىذا البحث حتى خرج بيذه 
 والصكرة, فكاف نعـ األب كالمربي كالمرشد كالناصح, حيث أحاطني برعايتو ككجيني بإرشادات

, كسعة صدره, كؿ ذلؾ كاف لو أثره  بحثي, في نجاح  طيب كنصائحو القيمة, كصبره المتفاني عمىن
فأسأؿ اهلل العمي القدير أف يرفع قدره بالعمـ كاإليماف كأف يبارؾ لو في عمره, كمالو كأكالده, كيحسف 

 إنو نعـ المكلى كنعـ النصير. ,جدلو في عممو, كأف يكتب لو الخير أينما كي 

فضيمة األستاذ  الكريميف عضكم لجنة المناقشة كما كأتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى أستاذم  
عميد كمية الشريعة كالقانكف سابقان كعميد شؤكف الطمبة, كفضيمة  ماىر حامد الحوليدكتكر/ ال

المذيف تفضبل بقبكؿ  رئيس لجنة االفتاء بجامعة األقصى, محمد اسعيد العموراألستاذ الدكتكر/ 
بداء تكجيياتيما  رشاداتيـ الطيبة القيمةمناقشة ىذه الرسالة, كا  كعمبلن نافعان  أسأؿ اهلل ليما عممان ف, كا 

 فجزاىـ اهلل عني كؿ خير.  متقببلن 

كالشكر مكصكؿ إلى الصرح العممي الشامخ الجامعة اإلسبلمية الغراء مخرجة القادة العمماء 
 الشيداء.

                                                 
 .(111النحؿ: اآلية ) (1)
 1877ح باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾسننو كتاب البر كالصمة عف رسكؿ اهلل ]أخرجو الترمذم في  (2)
(7/012).] 



 

 ب  

  الذكرىوالتػدورالذكرىوالتػدور
ى

كما أتكجو بالشكر كالعرفاف إلى  كمية الشريعة كالقانكف, :كأخص بالشكر أيضان كميتي الغالية
كاف ليـ الفضؿ في  الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسبلمية الذيففي كمية  األفاضؿ جميع األساتذة

 لمقاصد الديف. إفيامنا

كاإلخكاف  حبابكما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف لكؿ مف ساعدني كلك بالقميؿ مف األ
 .شجعكني ككقفكا بجانبي, فجزاىـ اهلل عني كؿ خير الذيف
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ى

 المقدمة

, كالصػبلة كالسػبلـ عمػى خيػر الخمػؽ كحبيػب ةرة كباطنػالحمد هلل الذم أسبغ عمينا نعمو ظاى
 ...كبعد, يـك الديف ىإلكعمى آلو كصحبو كمف سار عمى ىديو كاقتفى أثره  الحؽ سيدنا محمد 

فمػػف نعػػـ اهلل العظيمػػة التػػي مػػفى اهلل بيػػا عمينػػا نعمػػة اإلسػػبلـ, كأكرمنػػا بالشػػريعة الغػػراء التػػي 
معػة تحتػاج إلػى مػف يسػتخرجيا مػف مظانيػا, جػاءت شػاممة تحمؿ في بطكنيا آللئ جسػامان ككنػكزان ال

صػػػالحة لكػػػؿ زمػػػاف كمكػػػاف, كمػػػف  ,لجميػػػع نػػػكاحي الحيػػػاة الدينيػػػة كاالجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية ك يرىػػػا
رحابػػػة الشػػػريعة كسػػػماحتيا كسػػػعتيا أنيػػػا جػػػاءت مكاكبػػػة ألحػػػكاؿ النػػػاس كصػػػفاتيـ كتغيػػػر ظػػػركفيـ, 

فيـ, فمقصدىا عظػيـ, جػاءت رعايػة لمصػالح العبػاد كدرء كمناسبة ألزمانيـ كأماكنيـ كعاداتيـ كأعرا
إِنَّ إِنَّ ]]  :كلتنشػر الرحمػة كالعػدؿ كاإلحسػاف بيػنيـ, قػاؿ اهلل تعػالى ,كلتكفؿ ليػـ سػعادتيـ ,المفاسد عنيـ

ْحَنأانِ  ِْ ُر ِِاْلَعأأْدِو َوا ُُ ْحَنأانِ اهللَ َيأْل ِْ ُر ِِاْلَعأأْدِو َوا ُُ  [[اهللَ َيأْل
(1)

أأا ]] :قػػاؿ اهلل تعػالى كترفػع الحػرج كالمشػقة, ,كلتجمػػب التيسػير , َُ أأا َو َُ َو

ْن َحَرٍج   َجَعَل َجَعَل  ُِ يِن  ْن َحَرٍج َعَؾْقُؽْم ِِف الدِّ ُِ يِن   .(2) [[َعَؾْقُؽْم ِِف الدِّ

لقد شيد العالـ اليكـ اتساعان ىائبلن في مجاؿ المعامبلت الماليػة المختمفػة كالتغيػرات المفاجئػة 
 التي لربما تكقع الغمكض كاإلشكاؿ بيف الناس.

تتجمى مركنة الشريعة كمقاصدىا كىي تحمؽ في األفؽ لتعالج كؿ مسػتجد ككػؿ متغيػر  ىناك 
 حتػػػػػػػػى ال يقػػػػػػػػع الظمػػػػػػػػـ كالجػػػػػػػػكر, أك يحػػػػػػػػدث  مػػػػػػػػكضه بػػػػػػػػيف النػػػػػػػػاس, ففػػػػػػػػي مكضػػػػػػػػكعنا  ؛ رئطػػػػػػػػا

قػد يطػػرأ بعػد إبػػراـ العقػكد ذات التنفيػػذ " كصػػكرتيا: "أثـر الظــرول الطارعــة عمــد العلــود ا  مــة
المتراخػػي تغييػػر مفػػاجئ فػػي الظػػركؼ كاألحػػكاؿ لػػـ يكػػف متكقعػػان كال فػػي الحسػػباف يجعػػؿ تنفيػػذ أحػػد 

محػػؽ بػػو إرىاقػػان كخسػػارة بالغػػة الضػػرر, فإمػػا أف نزيػػؿ ىػػذا الضػػرر الناشػػئ أك أف الطػػرفيف اللتزامػػو ي
 نخفؼ منو بتعديؿ العقد أك تعكيضو.

 

                                                 
 .92النحؿ: مف اآلية  - (1)
 .78الحج: مف اآلية  - (2)
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ى

 :أىمية الموضوع أوال:

 تكمف أىمية المكضكع في النقاط اآلتية:

 عظػػػػيـ الفائػػػػدة العمميػػػػة المترتبػػػػة عمػػػػى البحػػػػػث, كأنػػػػو يتعمػػػػؽ بمكضػػػػكع ميػػػػـ مػػػػف مكاضػػػػػيع-1
 المعاصرة التي يكثر التعامؿ بيا.المعامبلت المالية 

فػػػػػي المعػػػػػامبلت,  سػػػػػماحة كسػػػػػعة مقاصػػػػػد الشػػػػػريعة الغػػػػػراءبػػػػػيف ىػػػػػذا المكضػػػػػكع مركنػػػػػة ك ي -2
حيػث تعػالج كػؿ المتغيػرات  ,كالمتغيرات الطارئة كىي شاممة لكؿ المستجدات كخصكصان العقكد,

 في جميع المجاالت االجتماعية كاالقتصادية ك يرىما.

, كىي تعالج اخػتبلؿ كخصكصان المعامبلت العدالة في أحكاـ الشريعة إظيار أىمية عنصر -3
 فيي ليست نصكصان جامدة. ؛كتعطي كؿ ذم حؽ حقو ,التكازف في تنفيذ العقد

كىي تقكـ عمػى أسػاس الضػركرة كالعػدؿ  ,ليا تأصيؿ فقيي المعامبلت في الظركؼ الطارئة -4
 كاإلحساف.

 نػػػى عنػػػو فػػػي االسػػػتخدامات الحياتيػػػة التجاريػػػة بػػػيف العقػػػكد اآلجمػػػة التػػػي أصػػػبحت أمػػػران ال  -5
 الناس.

 :: أسباب اختيار الموضوعثانياً 

 ختيار الباحث ليذا المكضكع أسباب كثيرة , منيا:الكاف 

يبتمػى بيػا كثيػر مػف النػاس  فػى العقػكد حيث إف الظػركؼ الطارئػة ؛مبلمسة المكضكع لمكاقع -1
 في معامبلتيـ المالية.

 العقكد اآلجمة بيف شرائح المجتمع كمؤسساتو.تداكؿ التعامؿ بكثرة   -2

 الظركؼ كالمستجدات المتغيرة عمى الساحة الفمسطينية بسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي. -3

بػيف المتعاقػديف  فكػاف مػف الضػركرم بيػاف الحكػـ الشػرعي ؛خطكرة كحساسية الجانب المػالي -4
 عند حمكؿ الظركؼ الطارئة حتى ال يقع النزاع كالشقاؽ بينيما. 
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فاقان كاسعة لبلجتياد في آالطارئة عمى العقكد اآلجمة يفتح االطبلع عمى أحكاـ الظركؼ  إف -5
ممػػا يتطمػػب منػػا  ؛اسػػتنباط أحكػػاـ الظػػركؼ الطارئػػة التػػي كثػػر كقكعيػػا فػػي كاقعنػػا المعاصػػر

 جيدان كبيران لكضع الحمكؿ الشرعية لتمؾ الظركؼ المعاصرة.

بد مػف فكاف ال لمبادئ كنظريات قانكنية, فقان مكضكع الظركؼ الطارئة ك عالج فقياء القانكف  -6
أك تككف مكممة لمقانكف الذم  ,إيجاد حمكؿ شرعية يستغنى بيا عف الحمكؿ القانكنية المجردة

 ال يخالؼ النصكص الشرعية.

 :ثالثًا: ال يود السابلة في الموضوع

كؿ المكضػكع تنػاكالن دراسة مسػتقمة بػذاتيا تنػاقش كتتنػا عمى -بحسب ما اطمعت كتيسر ليى – رلـ أعثى 
, كىػذا لػيس ادعػاءن منػي بػأف  يػرم لػـ يسػمؾ ىػػذا لظػركؼ الطارئػة عمػى العقػكد اآلجمػةشػامبلن درس ا

كلكف كاف حديثيـ دراسة عامة حكؿ نظرية الظػركؼ الطارئػة مػف  ,الطريؽ, بؿ سمكو عمماء أفاضؿ
و كالقػػانكف, كىنػػاؾ مػػف ناحيػػة قانكنيػػة كىػػذا ىػػك األ مػػب, أك دراسػػتيـ لعقػػكد أخػػرل مقارنػػة بػػيف الفقػػ

تحدث عف مكاضيع ذات صمة بالظركؼ الطارئة كنظرية الضركرة كالجكائح كاألعذار عمى اعتبارىا 
 مكاضيع فقيية قديمة.

 كمف أىـ ما كتب في ىذا المكضكع:

نظرية الظركؼ الطارئة كأثر اختبلؿ التكازف االقتصادم فػي تنفيػذ العقػكد / لمباحػث إحسػاف  -1
 ستار خضير.

لظػػركؼ الطارئػػة فػػي عقػػد الػػرىف فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي/ لمباحػػث مصػػطفى بػػف شػػمس أثػػر ا  -2
 الديف.

أحكػػاـ الجػػكائح فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي كصػػمتيا بنظرتػػي الضػػركرة كالظػػركؼ الطارئػػة/ لمباحػػث  -3
 عادؿ مبارؾ المطيرات.

ر أثر العذر كالجائحة في عقدم البيع كاإلجارة كما يقابميما فػي القػانكف المػدني/ لمباحػث نػزا -4
 أحمد عكيضات.

 .الشرعية لؤلستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي نظرية الضركرة -5
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بصػػكرة  كالحديثػػة التػػي تحػػدثت عػػف العقػػكد كمػػف ضػػمنيا العقػػكد اآلجمػػة ةكتػػب الفقػػو القديمػػ -6
 .متفرقة

 :رابعًا: الصعوبات التي وا يت الباحث

 كارتباطو بالقانكف. ,قمة ما كتب في ىذا المكضكع -1

 المستجدة.ضكعات ه مف المك كاعتبار  ,ندرة األبحاث -2

 :خامسًا: خطة البحث

 عمى النحك اآلتي: قسميا الباحث ,كخاتمة, كتتضمف: مقدمة كثبلثة فصكؿ

 الفصل األول
وفيو  حليلة الظرول الطارعة والعلود ا  مة ومدى اعتبارىا وضوابطيا وصورىا

 خمسة مباحث

 .: مفيـك الظركؼ الطارئةالمبحث األول

 .كضكابطيا كتقسيماتيامظركؼ الطارئة ل تبار الشريعةاع: المبحث الثاني

 .: مفيـك العقكد اآلجمةالمبحث الثالث

 .: مشركعية العقكد اآلجمة كصكرىا كضكابطياالمبحث الرابع

 .: العبلقة بيف الظركؼ الطارئة كالعقكد اآلجمةالخامسالمبحث 

 الفصل الثاني
 ثر الظرول الطارعة عمد عدد من العلود ا  مةأ

 .المقاكلةثر الظركؼ الطارئة عمى عقد أ: مبحث األولال

 .التكريدثر الظركؼ الطارئة عمى عقد أ :المبحث الثاني

 .السمـثر الظركؼ الطارئة عمى عقد أ المبحث الثالث:
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مػدمظمػدمظالال   

ى

 .االستصناع ثر الظركؼ الطارئة عمى عقدأ: المبحث الرابع

 الفصل الثالث
 في العلود ا  مةضمان األضرار المترتبة عمد الظرول الطارعة 

 .في العقكد اآلجمة كضكابطو : مفيـك الضماف كأسبابوالمبحث األول

 .ةعف العقد الذم اعتبر الظركؼ الطارئضماف األضرار الناشئة  :الثاني المبحث

 : كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات.الخاتمة

 :سادسًا: منيج البحث

 :كذلؾ عمى النحك اآلتيالكصفي التحميمي,  المنيج عمى بحثو يالباحث ف راس

 جمع المعمكمات كتحميميا, كتأصيميا فقييان, كتكثيقيا مف مصادرىا. .1

تصكير المسألة, مػع ذكػر مػكاطف االتفػاؽ ثػـ مػكاطف االخػتبلؼ, كذكػر سػبب الخػبلؼ فييػا  .2
  البنا.

إلػػػى المتقػػػدـ ذكػػػر األقػػػكاؿ الػػػكاردة فػػػي المسػػػألة, كترتيػػػب المػػػذاىب الفقييػػػة ترتيبنػػػا زمنينػػػا مػػػف  .3
 بدءان باإلماـ أبي حنيفة ثـ اإلمػاـ مالػؾ ثػـ اإلمػاـ الشػافعي تأخر, كنسبتيا إلى أصحابيا,الم

 كىكذا. ,ثـ اإلماـ أحمد رحميـ اهلل

 .أمكف ذلؾمعنى المصطمحات المغكية كالفقيية, مف مصادرىا األصيمة ما  بياف .4

كجػػو  ع بيػػافعػػزك اآليػػات إلػػى سػػكرىا, بػػذكر اسػػـ السػػكرة, كرقػػـ اآليػػة التػػي كردت فييػػا , مػػ .5
 الداللة مف اآليات مف مظانيا المعتمدة.

 يػػر صػػحيح البخػػارم  فػػيكالحكػػـ عمييػػا إف كانػػت  ,األحاديػػث الشػػريفة مػػف مظانيػػا تخػػريج .6
 .قدر االستطاعةكمسمـ 

عدـ التعريؼ بالمراجع إال في فيرس المراجع , كفي الحكاشي تـ ذكر اسـ المؤلؼ أك كنيتو  .7
 لجزء كالصفحة. أكالن ثـ اسـ المرجع, ثـ رقـ ا
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    الفصل األولالفصل األول
حقيقة الظروف الطارئة والعقىد اآلجلة حقيقة الظروف الطارئة والعقىد اآلجلة 

  ومدي اعتبارها وضىابطها وصىرهاومدي اعتبارها وضىابطها وصىرها
 حقيقة الظروف الطارئة والعقود اآلجلة ومدى اعتبارها وضوابطها وصورها: الفصل األول

 وفيو خمسة مباحث:

 .: مفيـك الظركؼ الطارئةالمبحث األول

 .كضكابطيا كتقسيماتيامظركؼ الطارئة ل ريعةاعتبار الش: المبحث الثاني

 .: مفيـك العقكد اآلجمةالمبحث الثالث

 .: مشركعية العقكد اآلجمة كصكرىا كضكابطياالمبحث الرابع

 .: العبلقة بيف الظركؼ الطارئة كالعقكد اآلجمةالخامسالمبحث 
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ىىالمبحثىاألولالمبحثىاألول

ىىحػوػظىالظروفىالطارئظحػوػظىالظروفىالطارئظ
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 حث األولالمب
 مفيوم الظرول الطارعة

 :الطارعة لظرولاتعريل 
بتعريػؼ كسػيبدأ الباحػث , الطارئػةك مػف الظػركؼ  إضػافيان  عند التأمػؿ فػي ىػذا المصػطمح نجػده مركبػان 

 إلى تعريفيما كمصطمح. ينتييكؿ منيما في المغة كاالصطبلح ثـ 

 :الظرول تعريلأواًل: 

 :الظرول في المغة -أ

ظػػرؼ , فيقػػاؿ: (1)اؿ ابػػف فػػارس:)ظرؼ( الظػػاء كالػػراء كالفػػاء كممػػة صػػحيحةقػػ ,ظػػرؼ: يظػػرؼ ظرفػػان 
 :, كالظػركؼ(2)يظرؼ ظرفان, كىـ الظرفاء, كفتيػة ظػركؼ فػي الشػعر أحسػف, كنسػكة ظػراؼ كظرائػؼ

 جمع ظرؼ.

 والظرول تأتي عمد معاٍن متعددة في المغة منيا:

فػالظرؼ كعػاء  ,كعػاؤه :ؼ الشػيء, كظػر (3)كمنو ظػركؼ الزمػاف كالمكػاف عنػد النحػكييف ,الكعاء -1
 ,, كعميػو فظػرؼ الزمػاف مقصػكد مكضػكعنازمانػان كمكانػان  كيحكيػو يءما يقػع فيػو الشػ مأ (4)كؿ شيء

 فالزماف تقع فيو الظركؼ الطارئة ك يرىا مف تصاريؼ الدىر, كحكادث األمكر.

 .(5)الحسف كاألدب :الظرؼ بالضـ -2

 .(6)حسف الييئة, كالحذؽ بالشيءالبراعة كذكاء القمب, كحسف العبارة, ك  -3

                                                 
 (.171/ 3) ابف فارس: مقاييس المغة (1)
 .(157/ 8العيف )الفراىيدم البصرم:  (2)
(؛ الفيػػػركز آبػػػادم: القػػػامكس المحػػػيط 11/111(؛ الزبيػػػدم: تػػػاج العػػػركس )196الػػػرازم: مختػػػار الصػػػحاح )ص  (3)

 (.831)ص
(؛ الزبيػػػػػػػدم: تػػػػػػػاج 831(, الفيػػػػػػػركز آبػػػػػػػادم: القػػػػػػػامكس المحػػػػػػػيط: )ص9/008لسػػػػػػػاف العػػػػػػػرب )ابػػػػػػػف منظػػػػػػػكر:  (4)

 (.01/111العركس:)
 (.0/385الفيكمي: المصباح المنير ) (5)
 (9/008ابف منظكر: لساف العرب ) (6)
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 :الظرول في االصطالح -ب

 إال عمى تعريفيف ىما: -أعثر فيما اطمعت عميو-بعد النظر كالتدقيؽ في تعريؼ الظركؼ لـ 

 فيػو, سػكاء اسػتغرؽ كػؿ الكقػت أك جػزءان  قاؿ قمعجػي: )ىػي الكقػت الػذم يكػكف المػأمكر بػو كاقعػان  –1
 .(1)منو(

ف يؤخػػذ عمػػى ىػػذا التعريػػؼ بأنػػو حصػػر الظػػركؼ فػػي الكقػػت الػػذم كيمكػػف أف يعتػػرض عمػػى ذلػػؾ بػػأ
 يككف المأمكر بو كاقعان فيو كقت الحاجة فقط, مما يضيؽ تطبيؽ الظركؼ الطارئة.

 . (2)لو كالزماف كالمكاف( لشيء كمحبلن  )الظرؼ ىك ما يككف محيطان  قاؿ األحمد نكرم: -2

مؿ عمى كؿ ما يشممو مقصكد الظرؼ, فيػك حيث ش ,كمف المبلحظ أفى ىذا التعريؼ أعـ مف سابقو
 كعاء كمحؿ لكؿ شيء.

 مكالكعػػاء الػػذم يحػػك  المكػػافكأخمػػص مػػف التعريػػؼ المغػػكم كاالصػػطبلحي لمظػػركؼ بأنيػػا الكقػػت أك 
 .األمكر مف حكادث الزماف

 :ثانيًا: تعريل الطارعة

 :الطارعة في المغة -أ

فيقػاؿ: طػرأ  ,(3)طػكارئ :يػف أتػت, كالجمػعكىى الداىية التػي ال يعػرؼ مػف أ ,الطارئة: مؤنث الطارئ
أتاىـ مف مكاف, أك طمع عمييـ مف بمد آخر, أك خرج عمييـ مف  أمعمى القكـ يطرأ طرءان كطركءان, 

الطػرآء, كىػػـ  :مكػاف بعيػد فجػاءة, أك أتػاىـ مػػف  يػر أف يعممػكا, كىػـ الطػراء كالطػػرآء. كيقػاؿ لمغربػاء
 ما يحدث فجأة مف  ير تكقع كال حسباف. فالطركء ىك ,(4)الذيف يأتكف مف مكاف بعيد

 :الطارعة في االصطالح-ب

 يمكف تعريؼ الطارئة كما عرفيا قمعجي بأنيا:
                                                 

 (.095قمعجي: معجـ لغة الفقياء )ص:  (1)

 (.027/ 0األحمد نكرم: دستكر العمماء جامع العمـك في اصطبلحات الفنكف ) (2)

 (.1/305( ؛ الزبيدم: تاج العركس )0/500أنيس كآخركف: المعجـ الكسيط ) (3)
 (.7/118(؛ العيف: )1/301(؛ تاج العركس:)1/111اف العرب )لس (4)
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 .(1))األمر الخارج عف العادة التي تحدث فجأة دكف تكقع ليا(

كمػف المبلحػظ أفى ىػذا التعريػؼ قريػب مػف المعنػى المغػكم لمطارئػة, حيػث أظيػر مػراد األمػر الطػارئ 
 تكقع الحدكث , كخارجان عف إطار العادة.لككنو  ير م

كمف المبلحظ أفى ىنػاؾ ارتباطػان بػيف كممتػي الظػركؼ كالطارئػة؛ حيػث إف الظػركؼ كعػاء يحػكم كػؿ 
 , فيحكل األمكر الطارئة التي تحدث فجأة دكف تكقع أك حسباف ليا.ءشي

 :ل االصطالحي لمصطمح لمظرول الطارعةيالتعر 

ستعماالت الفقيػاء المعاصػريف, كلػـ يتعػرض لػو الفقيػاء القػدامى كرد مصطمح الظركؼ الطارئة في ا
لككنو مستحدثان, إال أف مدلكليا كاف مستقران في أذىانيـ مستعمميف ذلؾ فػي بعػض مسػائميـ المختمفػة 

فو المعاصركف عمى كقد عرى  كالجزئيات الفرعية ككاقعيـ المستجد, كىذا ينـ عف فكرىـ الفقيي المرف,
 :ىذا الفف بعدة تعريفات أذكر منيا عمى ان اعتباره عمم

يف كأربعمائة كألػؼ مػف اليجػرة الظػركؼ تعرؼ المجمع الفقيي في دكرتو الرابعة المنعقدة سنة اثن-1
 ,)مشكمة ما قد تطرأ بعػد إبػراـ العقػكد ذات التنفيػذ المتراخػي فػي مختمػؼ المكضػكعات الطارئة بأنيا:

ير الكبيػػػر فػػػي ميػػػزاف التعػػػادؿ الػػػذم بنػػػى عميػػػو مػػػف تبػػػدؿ مفػػػاجئ فػػػي الظػػػركؼ كاألحػػػكاؿ ذات التػػػأث
كمػػػا يحممػػػو إيػػػاه مػػػف  ,منيمػػػا مػػػف حقػػػكؽ فيمػػػا يعطيػػػو العقػػػد كػػػبلن  ,الطرفػػػاف المتعاقػػػداف حسػػػاباتيما

 .(2)مما يسمى اليـك في العرؼ التعاممي بالظركؼ الطارئة( ,التزامات

 يحتاج إلى إيجاز ليعطي عبارة مقننة. ك  ,كىذا التعريؼ فيو إطالة كتكسع

)ىػػي كػػؿ حػػادث ينشػػأ, أك عػػذر يطػػرأ بعػػد إبػػراـ العقػػد, كاآلفػػة السػػماكية أك الجائحػػة أك النازلػػة,  -2
 .(3)بحيث يجعؿ العقد عاجزان عف تنفيذ العقد إال بضرر زائد لـ يستحؽ بالعقد(

                                                 
 .(087قمعجي: معجـ لغة الفقياء )ص:  (1)

 .003مجمة مجمع الفقيي اإلسبلمي, السنة األكلى , العدد الثاني, ص (2)
طارئػة نظرية الظركؼ الطارئة في الفقو كالنظاـ؛ نقبلن عػف منصػكر قمػكح: نظريػة الظػركؼ الإبراىيـ عبد المطيؼ: (3)

( كقد عرفيا قمعجي بقكلو: األمػكر الخارجػة عػف العػادة التػي تحػدث فجػأة دكف 137كأثرىا عمى االلتزاـ العقدم, )ص
 تكقع ليا.
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كيؤخػػذ عمػػى ىػػذا التعريػػؼ أنػػو حصػػر صػػكر الظػػركؼ الطارئػػة فػػي اآلفػػة السػػماكية كالجائحػػة كالنازلػػة 
 دان عف ذكر الصكر المستجدة المعاصرة لمظركؼ الطارئة.بعي ,فقط

محػػؽ ضػػرران فادحػػان بأحػػد طرفػػي التعاقػػد, فيمػػا لػػك اسػػتمر فػػي تي  ,)حػػكادث اسػػتثنائية  يػػر متكقعػػة -3
 (1).التنفيذ(

كيؤخػػذ عمػػى ىػػذا التعريػػؼ بأنػػو حصػػر الظػػركؼ الطارئػػة بػػالحكادث االسػػتثنائية , فػػالظركؼ الطارئػػة 
 أعـ كأشمؿ.

لتعريػػؼ المغػػكم كاالصػػطبلحي لكممتػػي الظػػركؼ الطارئػػة أميػػؿ إلػػى تعريػػؼ مجمػػع الفقػػو مػػف خػػبلؿ ا
اإلسبلمي, لكضكح عبارتو, كلشمكليتو عمى المراد المقصكد مػف الظػركؼ الطارئػة, كلكػف فيػو إطالػة 

 في التعريؼ كتكسع, كيمكف أف نستخمص مف تعريفيـ أمران جامعان مانعان يككف فيو اإليجاز. 

دون توقـع المتعاقـدين ليـا عنـد إبـرام العلـد  ,التي تحـدث ف ـأةاألمور غير العادية ىي عبارة عن 
 .المتراخي وتؤثر تأثيرًا فادحًا قبل تنفيذه

 :شرح التعريل

كىػػي الحػػاالت الخارجػػة عػػف العػػادة ك يػػر مألكفػػة, كاألضػػرار المػػدمرة. فتخػػرج  األمــور غيــر العاديــة:
 الحاالت العادية.

 فيخرج ما كقع قبؿ انعقاد العقد أك بعده. ,انعقاد العقد أم عند التي تحدث ف أة:

كلػػيس باإلمكػػاف  ,دكف تكقػػع المتعاقػػديف ليػػا: أم ال يكػػكف لممتعاقػػديف عمػػـ بكقػػكع الظػػركؼ الطارئػػة
مكانية لدفعو فبل عبرة بو.  دفعيا, أما إذا كاف ليما عمـ بتكقعو كا 

 لتنفيذ, فيخرج منو فكرم التنفيذ.أم انعقاد العقد المتراخي ا :المتراخي عند إبرام العلد

 , فتخرج  ير المؤثرة كاألضرار الخفيفة.ان كبيران فادح ان كىي التي تكقع تأثير  :تؤثر تأثيرًا فادحاً 

, فيخرج ما كقع بعد التنفيذ. قبل التنفيذ:  أم قبؿ تنفيذ مجريات العقد كما يمـز

 
                                                 

 (.11رائؼ النعيـ: الظركؼ الطارئة عمى االلتزاـ العقدم )ص (1)
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 المبحث الثاني
 وضوابطيا وتلسيماتيا, ,اعتبار الشريعة لمظرول الطارعة

 اعتبار الشريعة اإلسالمية لمظرول الطارعةسبب أواًل: 
إال أنيا مف صميـ الفقو اإلسػبلمي القػائـ عمػى  ,لـ يتعرض الفقياء القدامى لمفيكـ الظركؼ الطارئة

اف, كالمكازنػػػة, كرفػػع الحيػػػؼ كالضػػرر عػػػف المكمفػػيف, كىػػػذا ممػػا جػػػاءت بػػو الشػػػريعة العػػدؿ, كاإلحسػػ
اإلسػػػبلمية, فمبناىػػػا اليسػػػر كالسػػػماحة كالحكمػػػة كالسػػػعة عمػػػى النػػػاس كدفػػػع الحػػػرج كالضػػػيؽ عػػػنيـ, 
فشريعتنا كميا مصالح, تعالج كؿ مستجد كطارئ, فيي حيكية كمتطكرة تكاكب العصر, كتزيؿ الظمـ 

ظػػركؼ الطارئػػة ك يرىػػا, كيشػػيد لػػذلؾ جممػػة مػػف األدلػػة الشػػرعية ؛ مػػف الكتػػاب الكاقػػع مػػف ضػػرر ال
 : اآلتييمكف بياف جممة منيا عمى النحك  ,نيضت بالظركؼ الطارئة التيكالسنة كالقكاعد الفقيية 

 اللرآن الكريم -أ

َواَلُؽمْ   َتْلُكُؾواَتْلُكُؾوا  ]َوَل ]َوَل  :قكلو تعالى  -1 ُْ َواَلُؽمْ َأ ُْ ْقـَُؽمْ   َأ ْقـَُؽمْ َِ امِ   إَِل إَِل   ااِبَ ِبَ   َوُتْدُلواَوُتْدُلوا  ِِالَباصِلِ ِِالَباصِلِ   َِ امِ احُلؽَّ نْ   َفِريًؼاَفِريًؼا  لَِتْلُكُؾوالَِتْلُكُؾوا  احُلؽَّ نْ ُِ
ُِ

أَواوِ    ُْ أَواوِ َأ ُْ   َأ

ْثمِ   الـَّاسِ الـَّاسِ  ِْ ْثمِ ِِا ِْ  َتْعَؾُؿوَن[َتْعَؾُؿوَن[  َوَأْكُتمْ َوَأْكُتمْ   ِِا
(1). 

ضػاعتيا, كأكػؿ مػاؿ النػاس بغيػر طيػب نفػس, كبغيػر حػؽ  و و الداللة: مػف الظمػـ: جحػد الحقػكؽ كا 
يكقػػع خسػػارة فادحػػة كذلػػؾ إذا حمػػت الظػػركؼ الطارئػػة عمػػى عقػػد مػػف العقػػكد كألحقػػت بػػو ضػػرران بالغػػان 

 .(2) عمى أحدىما, كلـ يتـ إعادة تكازف العقد كقد نيى الشرع عف ذلؾ

رُ   اهللَاهللَ  ]إِنَّ ]إِنَّ  قاؿ تعالى:  -2 ُُ رُ َيْل ُُ ْحَناِن[  ِِالَعْدوِ ِِالَعْدوِ   َيْل ِْ ْحَناِن[َوا ِْ  .(3)َوا

عطػاء  و و الداللة: جاءت الشريعة اإلسبلمية بالعػدؿ كالمسػاكاة, فالعػدؿ: ىػك اإلنصػاؼ كالمكازنػة كا 
العػػدؿ رفػػع الظمػػـ الكاقػػع  فمػػفحسػػاف زائػػد عمػػى العػػدؿ بالتفضػػؿ كالمسػػامحة, كػػؿ ذم حػػؽ حقػػو , كاإل

عمػػى المتعاقػػديف جػػراء األضػػرار الناجمػػة عػػف الظػػركؼ الطارئػػة, فاألصػػؿ فػػي ذلػػؾ كجػػكب االلتػػزاـ 

                                                 
 .(188البقرة اآلية )سكرة  (1)
 .(338/ 0القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف؛ ) (2)
 .(92كرة النحؿ مف اآلية )س (3)
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بتنفيػػػذ العقػػػد كالكفػػػاء بػػػو كىػػػذا ىػػػك العػػػدؿ, فيػػػأتي اإلحسػػػاف ليخفػػػؼ مػػػف حػػػدة الضػػػرر الفػػػادح بسػػػبب 
 (1)الظركؼ الطارئة.

سػػبلـ جػػاء بالعػػدؿ الػػذم يكفػػؿ لمنػػاس سػػعادتيـ كحػػبيـ, كبجانبػػو اإلحسػػاف الػػذم يخفػػؼ مػػف حػػدة فاإل
العػػدؿ الجػػاـز , كيعطػػي المتسػػع لمػػف يريػػد التسػػامح فػػي بعػػض حقػػو حفاظػػان عمػػى كد القمػػكب ككحػػدة 

 .(2)المجتمعات

كثيرة أذكر  اآليات القرآنية الدالة عمى يسر الشريعة كسماحتيا, كدفع الضرر كالحرج عف الناس -3
 منيا:

ا]]: قكلو تعالى -أ َُ اَو َُ ينِ   ِِف ِِف   َعَؾْقُؽمْ َعَؾْقُؽمْ   َجَعَل َجَعَل   َو ينِ الدِّ نْ   الدِّ نْ ُِ
ُِ

[[َحَرٍج َحَرٍج   
 (3) 

[  ُِِؽمُ ُِِؽمُ   ُيِريُد ُيِريُد   َوَل َوَل   الُقْسَ الُقْسَ   ُِِؽمُ ُِِؽمُ   اهللُاهللُ  ]ُيِريُد ]ُيِريُد  :تعالى قكلو - ب [الُعْسَ  (4). الُعْسَ

فيػػة يفقػػد جػػاء بالحن ,, فاإلسػػبلـ كاسػػع(5)مػػا جعػػؿ عمػػيكـ فػػي اإلسػػبلـ مػػف ضػػيؽ أم و ــو الداللــة:
ة, حيػػث أمػػر بإقالػػة العثػػرات, كالتخفيػػؼ عػػف النػػاس, كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف الظػػركؼ الطارئػػة السػػمح

 عمى العقد قد تثقؿ عمى العاقديف بالضرر, فينا تظير سعة الشريعة برفع الضرر عف العاقديف.

َم ::قكلػو تعػالى -ج مَ   ] إِكََّم ] إِكَّ مَ َحرَّ مَ   املَْقَتةَ املَْقَتةَ   َعَؾْقُؽمُ َعَؾْقُؽمُ   َحرَّ مَ َوالدَّ مَ   َوالدَّ مَ َوحَلْ ا  اخِلـِْزيرِ اخِلـِْزيرِ   َوحَلْ َُ اَو َُ أا ٍ   َغْيَ َغْيَ   اْضُطرَّ اْضُطرَّ   َفَؿنِ َفَؿنِ   ِِهِ ِِهِ   اهللِاهللِ  لَِغْيِ لَِغْيِ   ُأِهلَّ ُأِهلَّ   َو أا ٍ َِ َِ  

 (6) َرِحقٌم[َرِحقٌم[  َغُػورٌ َغُػورٌ   اهللَاهللَ  َفإِنَّ َفإِنَّ   َعادٍ َعادٍ   َوَل َوَل 

َتَجاكٍِف   َغْيَ َغْيَ   ََمَْؿَصةٍ ََمَْؿَصةٍ   ِِف ِِف   اْضُطرَّ اْضُطرَّ   ]َفَؿنِ ]َفَؿنِ : قكلو تعالى -د َتَجاكٍِف ُُ ْثمٍ   ُُ ِ ْثمٍ ِْ ِ  َرِحقٌم[َرِحقٌم[  َغُػورٌ َغُػورٌ   اهللَاهللَ  َفإِنَّ َفإِنَّ   ِْ
(7) 

                                                 
(, محمد مييدات: القكاعد الفقيية كأثر اخػتبلؿ التػكازف فػي تنفيػذ العقػكد 12/117القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف) (1)

 (9ص)

( ؛ عبػػػداهلل التركػػػي كآخػػػركف: 0192/ 1(؛ قطػػػب: ظػػػبلؿ القػػػرآف؛ )12/166( القرطبػػػي: الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف)2)
 (1/162التفسير الميسر)

 (78سكرة الحج: مف اآلية ) (3)
 (185سكرة البقرة: مف اآلية ) (4)
 (121/ 10الطبرم: جامع البياف ) (5)
 (115سكرة النحؿ اآلية ) (6)
 (3سكرة المائدة: مف اآلية ) (7)
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فؼ عف األمة, فأباح لممضطر أكؿ ما حـر عميو مف أف الشارع الحكيـ خ :من ا يتين و و الداللة
كلػػيس ذلػؾ مقصػػكران عمػػى محرمػات المطػػاعـ بػؿ ىػػك عػػاـ لكػؿ مػػا يتحقػؽ االضػػطرار إليػػو  األطعمػة,
ف إ, حيػػػث ىنػػػا كػػاف النظػػػر إلػػػى مقاصػػد الشػػػريعة, كمػػػف (1)الحيػػػاة كاتقػػػاء اليػػبلؾ سػػتمرارا مػػف أجػػػؿ

  .ئة , كالتخفيؼ عنو بقدر المستطاعالطار المتضرر ال بد مف إزالة الضرر عنو بسبب الظركؼ 

 السنة النبوية -ب

 كثيرة منيا: توسماحو األحاديث النبوية الدالة عمد يسر الدين 

 قػػاؿ: قػػاؿ رسػػكؿ اهلل فػػي حادثػػة بػػكؿ األعرابػػي فػػي المسػػجد -رضػػي اهلل عنػػو-عػػف أبػػي ىريػػرة  -1
ـٍ تيٍبعىثيكا ميعىسِّرً ( لى , كى ا بيًعٍثتيـٍ مييىسًِّريفى (فىًإن مى  .(2) يفى

ػده ًإال  قاؿ -رضي اهلل عنو-عف أبي ىريرة  -2 لىٍف ييشىاد  الػدِّيفى أىحى , كى : قاؿ رسكؿ اهلل:)ًإف  الدِّيفى ييٍسره
كا( قىاًربيكا, كىأىٍبًشري مىبىوي, فىسىدِّديكا كى  ى
(3). 

إلػى الػديف باليسػر بالنسػبة  كقػد كصػؼديف اإلسبلـ يسر كسماحة كسعة  :من الحديثين و و الداللة
ف خصػاؿ ا  ك  ,ألف اهلل رفع عف ىذه األمة اإلصػر الػذم كػاف عمػى مػف قػبميـ مػف األمػـ ,األدياف قبمو

, كىػػػذا ىػػػك (4)سػػػيبلن فيػػػك أحػػػب إلػػػى اهللك كلكػػػف مػػػا كػػػاف منيػػػا سػػػمحان  الػػػديف كميػػػا محبكبػػػة كميسػػػكرة,
حػػـر مقصػػكد الشػػريعة اإلسػػبلمية: السػػماحة كرفػػع الحػػرج كالضػػيؽ, كمػػف سػػماحة الػػديف كسػػيكلتو أف 

الظمـ كأقاـ العدؿ , فمك كقع ظمـ عمػى أحػد المتعاقػديف فػإف اإلسػبلـ يرفػع ىػذا عنػو , لػذا فػإف األخػذ 
 بالظركؼ الطارئة أخذه بيذه السماحة.

 (5) أمر بكضع الجكائح( عف جابر )أف النبي  -3

                                                 
 .(1/96)محمد رضا: تفسير المنار (1)
 .([1/51, 002باب صب الماء عمى البكؿ؛ )ح -أخرجو البخارم في صحيحو] كتاب الكضكء  (2)
 .([1/16, 39باب الديف يسر؛)ح  -أخرجو البخارم في صحيحو]كتاب اإليماف  (3)

 .(1/035(؛ العيني: عمدة القارم شرح صحيح البخارم؛)93/ 1فتح البارم: ابف حجر ) (4)
 ([.3/1992, 1551باب فضؿ الغرس كالزرع ؛ )ح –أخرجو مسمـ في صحيحو ]كتاب الطبلؽ  (5)
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اب كجو الداللة مػف الحػديث: أمػر بكضػع الجػكائح فػاألمر يقتضػي الكجػكب كال يصػرؼ إلػى االسػتحب
كالنػػدب كمػػا كرد فػػي ركايػػات أخػػرل مػػف أف عػػدـ كضػػعيا ال يحػػؿ كىػػك أكػػؿ أمػػكاؿ النػػاس بالباطػػؿ 

 .(1)كبدكف كجو, ككضع الجكائح كضع لمظركؼ الطارئة

 اللواعد الفليية: -ج

استطاع الفقياء معالجة األضرار الناجمة عػف الظػركؼ الطارئػة , باسػتنباطيـ العػبلج المناسػب مػف 
 كأذكر منيا: ,ة العامةبعض القكاعد الفقيي

 (2)الضرر يزال -1

: )ال ضػػػرر كال ىػػػذه القاعػػػدة تعتبػػػر مػػػف القكاعػػػد العامػػػة المسػػػكقة بشػػػأف الضػػػرر, كأصػػػميا قكلػػػو 
, كالضػػرر نػػكع مػػف أنػػكاع (4), كتفيػػد ىػػذه القاعػػدة كجػػكب إزالػػة الضػػرر كرفعػػو بعػػد كقكعػػو(3)ضػػرار(

ظػػركؼ الطارئػػة مػػف أضػػرار تػػزاؿ كتػػدفع بقػػدر الظمػػـ, كقػػد قػػررت الشػػريعة إزالتػػو, كعميػػو مػػا تسػػببو ال
 اإلمكاف.

   (5)درء المفاسد أولد من  مب المصالح -2

إف اهلل شػػرع الشػػرائع لتحصػػيؿ المصػػالح كالخيػػر لمعبػػاد , كلػػذا عنايػػة الشػػرع بػػدفع المفاسػػد أشػػد مػػف 
عنايتػػو بجمػػب المصػػالح , كبيػػذا األصػػؿ جػػاءت الشػػريعة اإلسػػبلمية , كعميػػو إذا تعارضػػت مصػػمحة 

ألف الشػػرع حػػريص بػػدفع الفسػػاد كالضػػرر, كيعتنػػي بالمنييػػات أشػػد مػػف  ,سػػدة قػػدـ دفػػع المفسػػدةكمف
حد العاقديف في إلزاـ الطرؼ اآلخر بتنفيػذ العقػد مػع أاعتنائو بالمأمكرات, كعميو إذا تعارضت منفعة 

كجػػػب دفػػػع الضػػػرر كالمفسػػػدة الناتجػػػة عػػػف  ؛مفسػػػدة الضػػػرر الكاقػػػع عميػػػو بسػػػبب الظػػػركؼ الطارئػػػة

                                                 
 (.172لنظريات الفقيية ؛ )صالدريني: ا (1)

 .(1/83السيكطي: األشباه كالنظائر؛ ) (2)

([, قػاؿ عنػو األلبػاني حػديث 0/715, 31باب القضاء في المرفػؽ )ح  -أخرجو مالؾ في مكطئو ]كتاب األقضية (3)
 (.3/128), 896صحيح: إركاء الغميؿ ح

 058ز في إيضاح قكاعد الفقو ص:؛ البكرنك الغزم: الكجي179الزرقا: شرح القكاعد الفقيية ص: (4)
 .(1/87السيكطي: األشباه كالنظائر) (5)
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كعمػى ىػذا كضػع  كؼ الطارئة الذم لـ يكف بالحسباف, فػدفع المفسػدة أكلػى مػف جمػب المصػمحةالظر 
حسانو.شرائع دينو أحكـ الحاكميف  (1), كىي دالة عمى حكمتو كعدلو كا 

 (2)المشلة ت مب التيسير -3

قػاؿ العممػاء: يتخػرج عمػى ىػذه القاعػدة جميػع رخػص الشػرع كتخفيفاتػو ,  كىذه قاعدة فقييػة مشػيكرة,
, كأصػػؿ القاعػػدة النصػػكص القرآنيػػة الدالػػة عمػػى التيسػػير (3)ىػػي فػػي العبػػادات كالمعػػامبلت ك يرىمػػاك 

كرفع الحرج, ككذا األحاديث النبكية الدالة عمػى اليسػر كالسػماحة كدفػع الضػرر, فمػف المشػقة البالغػة 
يعة عػػػدـ تػػػكازف العقػػػد بعػػػد كقػػػكع الظػػػركؼ الطارئػػػة المػػػؤثرة عميػػػو , كتحقيػػػؽ مبػػػادئ كمقاصػػػد الشػػػر 

 اإلسبلمية بدفع المشقة كجمب التيسير كالتخفيؼ عف الناس.

 (4)الحا ة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة-4

الحاجػػػة إذا عمػػػت كانػػػت بمثابػػػة الضػػػركرة , حيػػػث إف قكاعػػػد الفقػػػو تقتضػػػي أف تنػػػزؿ الحاجػػػة منزلػػػة 
اجػػة دفعػػان لمحػػرج كرفعػػان الضػػركرة, فػػإذا كانػػت مكاقػػع الضػػركرة مسػػتثناة مػػف قكاعػػد الفقػػو, فكػػذلؾ الح

لمضيؽ كتيسيران عمى الناس, فإذا كقع ظرفان طارئان عمى عقد كألحؽ ضرران مؤثران فػبل بػد أف تنػزؿ ىػذه 
 .(5)الحاجة منزلة الضركرة

 :تلسيمات الظرول الطارعة :ثانياً 
 يمكن تلسيم الظرول الطارعة باعتبارات مختمفة:

 :(6)وتنلسم قسمين ,مركبةبسيطة أو  اً االعتبار األول: كونيا ظروف

ــة بســيطة -1 مػػف  يػػر  حادثػػة أك كاقعػػة معينػػةظػػركؼ عبػػارة عػػف فػػي الغالػػب  وىــي ظــرول طارع
 أك بركاف أك ما شابو ذلؾ. كزلزاؿ أك فيضاف انضماـ حكادث أخرم فييا, فيي  ير معقدة,

                                                 
( ؛ الزرقػػا : شػػرح القكاعػػد الفقييػػة 1/038( ؛ محمػػد الزحيمػػي: القكاعػػد الفقييػػة )87السػػيكطي: األشػػباه كالنظػػائر ) (1)

 .(025)ص 
 (.1/76)السيكطي: األشباه كالنظائر,  (2)
 (.1/76)السيكطي: األشباه كالنظائر,  (3)
 (.1/88)السيكطي: األشباه كالنظائر  (4)
 .(166)ص فتحي الدريني: النظريات الفقيية(؛1/089محمد الزحيمي: القكاعد الفقيية ) (5)

نقػػبلن عػػف منصػػكر نصػػر: نظريػػة / عػػادؿ مطيػػرات: أحكػػاـ الجػػكائح كصػػمتيا بنظريتػػي الضػػركرة كالظػػركؼ الطارئػػة (6)
 .الظركؼ الطارئة
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يكقػع  لتػزاـتجعػؿ تنفيػذ اال التػيمجمكعة مف األحداث كالكقائع  تظافرت فييا ةمركب طارعة ظرل -2
سكني, كفي نفس الكقت  أ, كليس كاقعة محددة بعينيا, ككقكع زلزاؿ أضر بمنشخسارة فادحة كمرىقة

   بلء ألسعار مكاد البناء.

 :(1)قسمين و تنلسم ,سمبية أوإي ابية  اً ظروفكونيا : االعتبار الثاني
إثبػػات الظػػرؼ مػػدعي كىػػي تمػػؾ األمػػكر الحسػػية الكاقعيػػة التػػي يمكػػف لم ظػػركؼ طارئػػة إيجابيػػة -1
 .انتشار دكدة القطف , كزحؼ أسراب الجراد , كقياـ الحركب كاإلضرابات, كما شابو ذلؾ ك
كالتػػي يصػػعب إثباتيػػا إال بالػػدليؿ  ,سػػمبية كىػػي تمػػؾ األمػػكر التػػي يػػدعييا أحػػد المتعاقػػديفظػػرؼ  -2

دراكو ,عدـ نزكؿ المطر :مثؿ ,عمى كاقعة إيجابية منفية  .أك عدـ ظيكر الزرع كا 
 :(2)قسمين , وتنلسمغير حادثة أوطارعة حادثة  اً ظروفكونيا : االعتبار الثالث

التػػي تتمثػػؿ فػػي الحػػكادث كالكقػػائع الصػػعبة اليائجػػة التػػي تقػػع دكف  كىػػي :ظػػركؼ طارئػػة حادثػػة -1
أك سقكط شيب كصكاعؽ محرقػة, أك سػيبلف  ,تكقع ليا كبشكؿ مفاجئ , كذلؾ مثؿ اندالع الحركب

 قع عادة كقت كقكعيا أك بعده بكقت قصير.تبتدفؽ كقكة, كعميو فنتائج ىذا النكع  ك يرىا ,الكدياف
, كذلػػػؾ مثػػػؿ ارتفػػػاع بطء مػػػع تغيػػػرات الػػػزمفبػػػكىػػػي التػػػى تحصػػػؿ  :ظػػػركؼ طارئػػػة  يػػػر حادثػػػة -2

 كانخفاض قيمة النقكد في األسعار, فمثؿ ىذا األمر يقع بطريؽ التدرج كتقادـ الزمف, كعميو
  .نتائجيا طكيؿ حتى تقعفبل بد أف يمضي كقت  

 :(3)تنلسم قسمين, و مؤقتة أوطارعة داعمة  اً ظروفكونيا : االعتبار الرابع
ف لحكادثيػػػا أثػػػر دائػػػـ كصػػػدكر تشػػػريع يرفػػػع مػػػف أجػػػكر ك يكػػػ كىػػػي التػػػي :طارئػػػة دائمػػػةظػػػركؼ  -1

 .ك يزيد مف أسعار السمع كالحاجياتالعماؿ, أ
ثػػػر مؤقػػػت كإضػػػراب عمػػػاؿ المصػػػانع لفتػػػرة لحكادثيػػػا أ كىػػػي التػػػي يكػػػكفظػػػركؼ طارئػػػة مؤقتػػػة  -2

 .(4)معينة

                                                 
نقػػبلن عػػف منصػػكر , (70-69ص) ـ الجػػكائح كصػػمتيا بنظريتػػي الضػػركرة كالظػػركؼ الطارئػػةعػادؿ مطيػػرات: أحكػػا (1)

 .(103-101ص) نصر: نظرية الظركؼ الطارئة

 نفس المرجع السابؽ. (2)

 نفس المرجع السابؽ. (3)

 نفس المرجع السابؽ. (4)
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 ثالثًا: ضوابط الظرول الطارعة
المتعاقػػديف بسػػبب  برفػػع الضػػرر كالظمػػـ الكاقػػع عمػػى ىاكػػي نطبػػؽ سػػماحة الشػػريعة اإلسػػبلمية كيسػػر 

 ., ال بد مف تكفر عدة شركط كضكابطالظركؼ الطارئة

 :(1)ا تيوىذه الشروط تتمخص في 

 .(2)التنفيذأن يكون العلد متراخي  -1
مقتضى ىذا الشرط أف تمضي فترة زمنية بيف لحظة إبراـ العقد كبيف المحظػة التػي يبػدأ فييػا تنفيػذه, 

 كأىمية ذلؾ ألمريف:
العقػػػػد فػػػػي المسػػػػتقبؿ حتػػػػى يجػػػػد الظػػػػرؼ الطػػػػارئ مجػػػػاالن لئلخػػػػبلؿ  ضػػػػركرة أف يمتػػػػد تنفيػػػػذ األول:

 بااللتزامات المترتبة عمى العقد.
متسػػع مػػف الكقػػت يجعػػؿ ىػػذا الظػػرؼ يػػؤثر عمػػى االلتػػزاـ العقػػدم قبػػؿ تمػػاـ أف يكػػكف ىنػػاؾ  الثــاني:
 تنفيذه.

يجعػػػؿ لمتغيػػػرات االقتصػػػادية دكران ممحكظػػػان بسػػػبب تغيػػػر الظػػػػركؼ  فشػػػرط التراخػػػي فػػػي تنفيػػػذ العقػػػد
 .الطارئة

 .(3)أن يكون الظرل الطارئ حادثًا استثناعيًا عاماً  -2

عػػف العػػادة كالمػػألكؼ مػػف  ان شػػاذان خارجػػ حيػػث يبػػدكأم الػػذم ينػػدر حصػػكلو ب ان ككػػكف الحػػادث اسػػتثنائي
كػػالحركب كالػػزالزؿ كاألكبئػػة كفػػرض التسػػعيرة الجبريػػة ك يػػر  ,كال يػػدخؿ فػػي الحسػػباف ,شػػئكف الحيػػاة

 ذلؾ مف الحكادث كالنكازؿ.

ميمػا  ,كأما ككنو عامان فػبل يعنػي أف يكػكف الحػادث االسػتثنائي الػذم كقػع خاصػان فقػط بأحػد العاقػديف
 و أك بقمة مف الناس, بؿ ال بد أف يككف الحادث عامان.كانت فداحت

                                                 
قبػػاني: نظريػػة الظػػػركؼ  عػػادؿ مطيػػرات: أحكػػاـ الجػػكائح كصػػمتيا بنظريتػػي الضػػػركرة كالظػػركؼ الطارئػػة؛ محمػػد (1)

( , 167الطارئػػة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي كالقػػانكف الكضػػعي/ نقػػبلن عػػف منصػػكر نصػػر: نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ) ص
 .(171-169انظر أحمد شميبؾ: نظرية الظركؼ الطارئة أركانيا كشركطيا)ص 

 نفس المرجع السابؽ. (2)
 .نفس المرجع السابؽ (3)
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 .(1)أن يكون الظرل الطارئ غير متوقع وال في الحسبان -3

عنػػد  كذلػؾ أف تطػػرأ بعػد انعقػػاد العقػػد كقبػؿ تنفيػػذه ظػػركؼ طارئػة عامػػة لػـ يكػػف فػػي الحسػباف تكقعيػػا
 إبراـ العقد كال يمكف دفعيا .

 .(2)أن يكون تنفيذ العلد مرىلًا ال مستحيالً  -4

جعؿ ى إل, فالظرؼ الطارئ إذا لـ يكف مف شأنو أف يؤدم صعكبة تنفيذ العقد ىفيذا الشرط يؤدم إل
 تنفيذ العقد مستحيبلن, فإنو يجعمو بالغ اإلرىاؽ كالعنت إلى حدو كبير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ح كصػػمتيا بنظريتػػي الضػػػركرة كالظػػركؼ الطارئػػة؛ محمػػد قبػػاني: نظريػػة الظػػػركؼ عػػادؿ مطيػػرات: أحكػػاـ الجػػكائ (1)

( , 167الطارئػػة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي كالقػػانكف الكضػػعي/ نقػػبلن عػػف منصػػكر نصػػر: نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ) ص
 .(171-169انظر أحمد شميبؾ: نظرية الظركؼ الطارئة أركانيا كشركطيا)ص 

ح كصػػمتيا بنظريتػػي الضػػػركرة كالظػػركؼ الطارئػػة؛ محمػػد قبػػاني: نظريػػة الظػػػركؼ عػػادؿ مطيػػرات: أحكػػاـ الجػػكائ (2)
( , 167الطارئػػة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي كالقػػانكف الكضػػعي/ نقػػبلن عػػف منصػػكر نصػػر: نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة ) ص

, الػػػدريني : النظريػػػػات الفقييػػػػة (171-169انظػػػر أحمػػػػد شػػػميبؾ: نظريػػػػة الظػػػركؼ الطارئػػػػة أركانيػػػا كشػػػػركطيا)ص 
 (.199)ص
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 المبحث الثالث
 ةمفيوم العلود ا  م

 :أواًل: تعريل العلود
 :العلد لغة -1

عقكد كأعقاد, قػاؿ ابػف فػارس: )عقػد( العػيف كالقػاؼ كالػداؿ  عقد الشيء يعقده عقدان كتعاقدان, كالجمع:
 .(1)أصؿ كاحد يدؿ عمى شد كشدة كثكؽ

 كالعقد يأتي في المغة عمى معاف و متعددة منيا:
 .(2) يف طرفيو كشددتيمافيقاؿ: عقدت الحبؿ فانعقد, أم ربطت ب الربط والشد:-1

: عيػػدت إلػػى فػػبلف كػػذا ككػػذا, أم ألزمتػػو, كعاقػػده: عيػػده. كتعاقػػد القػػكـ: فيقػػاؿ العيــد وااللتــزام: -2
َا  ]َيا]َيا :. كمنو قكؿ اهلل تعالى(3)تعاىدكا َاَأُّيه ـُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َأُّيه َُ ـُواَآ َُ  .(4)ِِالُعُؼوِد[ِِالُعُؼوِد[  َأْوُفواَأْوُفوا  َآ

كقػكؿ  (5)تيا بالتشديد معناه التككيد كالتغميظ,كمنو عقدت اليميف كعقد التوثيق واإلبرام واإلحكام: -3
ْعأأأَد   األَْيأأأأَمنَ األَْيأأأأَمنَ   َتـُْؼُضأأأواَتـُْؼُضأأأوا  ]َوَل ]َوَل  :اهلل تعػػػالى ْعأأأَد َِ   َعَؼأأأأَدْت َعَؼأأأأَدْت   ]َوالَّأأأأِذينَ ]َوالَّأأأأِذينَ : كقػػػكؿ اهلل تعػػػالى ,(6)َتْوكِقأأأأِدَها[َتْوكِقأأأأِدَها[  َِ

 .(7)َأْيَمُكُؽْم[َأْيَمُكُؽْم[
برامػػػػػو, قػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػالى   :كيقػػػػػاؿ: عقػػػػػدت البيػػػػػع أم: أبرمتػػػػػو ككثقتػػػػػو, كعقػػػػػدة النكػػػػػاح أم إحكامػػػػػو كا 

وا  ]َوَل ]َوَل  ُُ واَتْعِز ُُ  فالعقد ىنا بمعنى التكثيؽ كاإلبراـ. (8)َأَجَؾُه[َأَجَؾُه[  الؽَِتاُب الؽَِتاُب   َيْبُؾغَ َيْبُؾغَ   َحتَّىَحتَّى  الـَِّؽاِح الـَِّؽاِح   ُعْؼَدةَ ُعْؼَدةَ   َتْعِز
 :كاآلخػػر ,كعقػػد الحبػػؿ ,أحػػدىما حسػػي :كىمػػا نكعػػاف ,كمػػف الميػػـ بمكػػاف أف نػػذكر ىنػػا أنػػكاع العقػػد

 .(9)كعقد البيع كاليميف كالعيد ,حكمي

                                                 
 .(1/67ابف فارس: مقاييس المغة ) (1)

 (.6/061الفيكمي: المصباح المنير) (2)

 (.3/096ابف منظكر: لساف العرب ) (3)
 (.1سكرة المائدة: مف اآلية ) (4)
 (.8/391(؛ الزبيدم: تاج العركس)3/096لساف العرب: ابف منظكر ) (5)

 (.92سكرة النحؿ: اآلية ) (6)
 (.11ة )سكرة النساء: اآلي (7)
 (.035: اآلية )البقرةسكرة  (8)
 (.0/81(؛ الشككاني: فتح القدير)066/ 6القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (9)
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 :العلد اصطالحاً  -2

 كمعنى خاص. ,معنى عاـ :ند الفقياء لو معنيافالعقد ع

 :المعند العام -أ

فالمعنى العاـ يشمؿ كؿ تصرؼ لئلنساف ينشأ عنو حكـ شرعي سكاءي أكػاف صػادران عػف طػرؼ كاحػد 
كذلؾ كالنذر كالطبلؽ كالصدقة كاليبة, أـ كاف صادران عف طرفيف متقػابميف كػالبيع كالشػراء كاإلجػارة, 

لػػ الجصػػاص بقكلػػو: )العقػػد مػػا يعقػػده العاقػػد عمػػى أمػػر يفعمػػو ىػػك أك يعقػػد عمػػى ىػػذا األمػػر أشػػار  ىكا 
 .(1) يره فعمو عمى كجو إلزامو إياه(

 :المعند الخاص -ب

 :كالعقد بمعناه الخاص عند الفقياء لو تعريفات كثيرة متقاربة

كاب أف , كعرفػػػو المػػػرداكم بقكلػػػو: كالصػػػ(2)فقػػػد عرفػػػو الشػػػيرازم بقكلػػػو: العقػػػد ىػػػك اإليجػػػاب كالقبػػػكؿ
 .(3)اإليجاب كالقبكؿ اسـ كؿ تعاقد

كقػػػد نسػػػبت المكسػػػكعة الفقييػػػة الككيتيػػػة تعريفػػػان لمزركشػػػي قػػػائبلن :العقػػػد ىػػػك ارتبػػػاط اإليجػػػاب بػػػالقبكؿ 
 .(4)االلتزامي

 كالمعنى الخاص لمعقد ىك مقصكد بحثنا كالمتبادر إلى الذىف.

 :ثانيًا: تعريل ا  مة
 في المغة -1

أجػػبلن,  :الشػػيء أجػػؿى  :زة كالجػػيـ كالػػبلـ أصػػؿ فػػي نفسػػيا , كىػػك مصػػدراليمػػ )أجػػؿ( قػػاؿ ابػػف فػػارس:
كالجمػػع آجػػاؿ, كاألجػػؿ :  ايػػة الكقػػت فػػي  ,جعمػػت لػػو أجػػبلن كاآلجػػؿ نقػػيض العاجػػؿ :كأٌجمتػػو تػػأجيبلن 

                                                 
 .(372/ 0الجصاص: أحكاـ القرآف ) (1)
 .(1/385الشيرازم: الميذب) (2)
 .(1/061) اإلنصاؼالمرداكم:  (3)
 .(10/71الككيتية: المكسكعة الفقيية ) األكقاؼكزارة  (4)
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وا  ]َوَل ]َوَل قكلػو تعػالى:  , كمنو(1)المكت كحمكؿ الديف, كىك أيضان مدة الشيء ُُ واَتْعِز ُُ   َحتَّأىَحتَّأى  الـَِّؽأاِح الـَِّؽأاِح   ُعْؼَدةَ ُعْؼَدةَ   َتْعِز

 ألجؿ قد يطمؽ عمى المدة جميعان مف أكليا إلى حيف حمكلو.ا, ف(2) َأَجَؾُه[َأَجَؾُه[  الؽَِتاُب الؽَِتاُب   ُؾغَ ُؾغَ َيبْ َيبْ 

 :في االصطالح -2

م بمعنى المدة المسػتقبمة التػي أ ,(3): ىك ما كاف لو أجؿ يحؿ إليوعرفو أبك الفتح مف الحنابمة بقكلو
 .(4)يضاؼ إلييا أمر مف األمكر

 :لثًا: تعريل مصطمح العلود ا  مةثا
عقد مف  ىلـ يتعرض الفقياء القدامى ليذا المصطمح , كلكف في استعماالتيـ إذا نسبكا كممة آجؿ إل

 العقكد أرادكا بو الثمف المؤجؿ, كمف ذلؾ:

نما خص التجارات الحاضرة  ير المؤجمة بإباحة ترؾ الكتاب فييا ما ذكره ال صاص بلولو:  .(5)كا 

ألنػا قػد كجػدنا مػف العقػكد مػا يجػكز  ,فيػي عاجمػة أجػكز لمػا جػازت آجمػة أيضػان  وما ذكـره الطحـاوي:
 .(6)كالصرؼ كرأس ماؿ السمـ كال يجكز آجبلن  عاجبلن 

ألف األجؿ دخػؿ عمػى الػثمف  ,فإنو سبب قبؿ حمكلو ,كال يرد عمينا البيع المؤجؿ وما قالو ابن ن يم:
 .(7)فقط

 ي ـوز أن يفسـب بـو البيـع. فلـال:مـا يمـزم بـو البيـع ومـا  "األم"وما ذكره اإلمام الشافعي في كتاب 
 .(8)كجماع ما يجكز مف كؿ بيع آجؿ كعاجؿ

 
                                                 

 .(07/135الزبيدم: تاج العركس) (,1/11(, الرازم: مختار الصحاح )1/61مقاييس المغة) ابف فارس: (1)
 .(035) البقرة: اآلية (2)
 .(1/353المطمع عمى أبكاب المقنع )محمد بف أبي الفتح الحنبمي:  (3)
 .(0/5المكسكعة الفقيية الككيتية ) (4)
 .(630/ 1الجصاص: أحكاـ القرآف ) (5)
 .(1/111: مختصر اختبلؼ العمماء )الطحاكم (6)

 .(1/5ابف نجيـ: البحر الرائؽ ) (7)
 .(5/13(, الماكردم: الحاكم الكبير)3/3الشافعي: األـ ) (8)
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 :وأما الفلياء المعاصرون فلد اختمفت استعماالتيم لمصطمح العلود ا  مة

لػػى ىػػذا  - أشــار فمػػنيـ مػػف كافػػؽ الفقيػػاء القػػدامى فػػي اسػػتعماالىـ لمعقػػد الػػذم تأجػػؿ فيػػو الػػثمف, كا 
 .(1)جؿ ىك أف تككف السمعة حاضرة كالثمف مؤجبلن البيع اآل الدكتور عمي السالوس بلولو:

 وبيذا قـالكمنيـ مف استعمؿ العقد اآلجؿ عمى أنو يشمؿ جميع العقكد مؤجمة الثمف أك المػثمف,  -
البيع اآلجؿ, سكاء كاف الػثمف مػؤجبلن )البيػع بالنسػيئة أك بالتقسػيط( أك كػاف  :الدكتور رفيق المصري

 .(2)ؼ( جائزالمبيع مؤجبلن )بيع السمـ أك السم

أذكر  ,كقد كجدت في مكاقع متخصصة في التمكيؿ اإلسبلمي عدة تعريفات لمصطمح العقكد اآلجمة
 منيا:

كاآلخر مشترو لبيع أك شراء أداة ماليػة أك عممػة أجنبيػة  ,عقد يمتـز بمقتضاه طرفاف أحدىما بائع -1
  .(3)أك سمعة في تاريخ محدد مستقببلن بسعر متفؽ عميو

 المشػػترم بشػػراء أصػػؿ معػػيف )أك البػػائع ببيػػع أصػػؿ معػػيف( فػػي تػػاريخ مسػػتقبمي كبسػػعرعقػػد يمػػـز -2
(4)محدديف سمفان 

 . 

 ا:مكيمكف أف نخمص مني متقاربة, كألفاظ متساكية, إلى معافو  يؤكالفا مأني التعريفيف يفيـ مف ىذيف

  بالبيع كالشراءإلزاـ المتعاقديف. 

  المستقبؿفي المتفؽ عميو كالتزاـ السعر تحديد الكقت.  

 

 

 

 
                                                 

 .(939/ 3الدكتكر عمي السالكس: أحكاـ النقكد كاستبداؿ العمبلت في الفقو مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ) (1)
 .(606/ 7البيع بالتقسيط مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ) الدكتكر رفيؽ المصرم: (2)
  . http://islamfin.go-forum.net/t51-topicمنتدم التمكيؿ اإلسبلمي:  (3)
(4) http://ar.wikipedia.org/wiki. 
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ىىالمبحثىالرابعالمبحثىالرابع
مذروروظىالطػودىاآلجلظىوصورهاىمذروروظىالطػودىاآلجلظىوصورهاى

ىىوضوابطؼاوضوابطؼا
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 المبحث الرابع
 مشروعية العلود ا  مة وصورىا وضوابطيا

  :مشروعية العلود ا  مة أواًل:
 كاإلجماع ,كالسنة ,الكتاب :دؿ عمى مشركعية التأجيؿ في العقكد

 :الكتاب -أ

ا  َياَيا]] قكلو تعالى: -1 َ َاَأُّيه ـُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َأُّيه َُ ـُواَآ َُ ى  َأَجلٍ َأَجلٍ   إَِل إَِل   َِِدْينٍ َِِدْينٍ   َتَداَيـُْتمْ َتَداَيـُْتمْ   إَِذاإَِذا  َآ َنؿًّ ىُُ َنؿًّ  .(1) َفاْكُتُبوُه[َفاْكُتُبوُه[  ُُ

دلت اآلية عمى مشركعية التأجيؿ في الديف كامتناعو, كالتأجيؿ في حقيقة األمر جعػؿ و و الداللة: 
 .(3)عقد السمـ, كقد شيد ابف عباس بيذه اآلية عمى جكاز (2)أحد العكضيف في العقد دينان 

اَرةً   َتُؽونَ َتُؽونَ   َأنْ َأنْ   ]إِلَّ ]إِلَّ قكلو تعالى:  -2 اَرةً ِِتَ ةً   ِِتَ ةً َحاِِضَ ْقـَُؽمْ   ُتِديُروََنَاُتِديُروََنَا  َحاِِضَ ْقـَُؽمْ َِ  .(4)َتْؽُتُبوَها[َتْؽُتُبوَها[  َألَّ َألَّ   ُجـَاٌح ُجـَاٌح   َعَؾْقُؽمْ َعَؾْقُؽمْ   َفَؾْقَس َفَؾْقَس   َِ

اآليػػة الكريمػػة كاضػػحة الداللػػة عمػػى إباحػػة تػػرؾ الكتابػػة فػػي التجػػارة الحاضػػرة التػػي ال  و ــو الداللــة:
لمضػػػيؽ كالحػػػرج مػػػف كتابػػػة  سػػػعة كرحمػػػة مػػػف اهلل لعبػػػاده, كرفعػػػان ير, كفػػػي ذلػػػؾ تأجيػػػؿ فييػػػا كال تػػػأخ

حاجيػػات النػػاس اليكميػػة كالمػػأككؿ كالمشػػركب ك يرىمػػا, كيفيػػـ مػػف بػػاطف اآليػػة اشػػتراط الكتابػػة فػػي 
 .كعميو جاز التأجيؿ في التجارات ,(5)التجارة المؤجمة

 :السنة -ب

مػف  مف ييكدم إلى أجػؿ, كرىنػو درعػان  طعامان اشترل ) عف عائشة رضي اهلل عنيا: أف النبي  -1
 .(6) (حديد

                                                 
 (.080البقرة: اآلية ) (1)
 (.13/190القرطبي: الجامع أحكاـ القرآف ) (2)
 .(5/369الشككاني: نيؿ األكطار ) (3)
 (.080البقرة: اآلية ) (4)

 (.1/112(, الطبرم: تفسير الطبرم)1/630أحكاـ القرآف) الجصاص: (5)

 .[(3/56) 0268كتاب البيكع, باب شراء النبي بالنسيئة ح]أخرجو البخارم في صحيحو  (6)
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فػي ذلػػؾ بفعػؿ النبػػي,  اقتػػداءن  ,بػػيف الحػديث الشػػريؼ جػكاز شػػراء الطعػاـ بػػثمف مؤجػؿ و ـو الداللــة: 
 كبناءن عميو جاز التأجيؿ في الثمف.

المدينػػػة كىػػػـ يسػػػمفكف بػػػالتمر السػػػنتيف  عػػػف ابػػػف عبػػػاس رضػػػي اهلل عنيمػػػا, قػػػاؿ: قػػػدـ النبػػػي  -2
, إلى أجؿ معمكـ)لثبلث, فقاؿ: كا  .(1)(مف أسمؼ في شيء, ففي كيؿ معمكـ, ككزف معمـك

الحديث فػي ظػاىره دؿ عمػى جػكاز التأجيػؿ فػي المػثمف, كبػيف كػذلؾ الضػكابط التػي ال  و و الداللة:
بعادان لمنزاع كالمخاصمات  .(2)بد منيا في عقد السمـ حتى ينعقد صحيحان سميمان, كا 

 :ثالثًا: اإل ماع
أجمع عمماء األمة عمى جكاز مشركعية التأجيػؿ فػي العقػكد, كإجمػاعيـ عمػى مشػركعية جػكاز البيػع 

جمػاعيـ عمػى جػػكاز مشػركعية تأجيػؿ المػػثمف كتعجيػؿ الػػثمف,  مػع تأجيػؿ الػػثمف, كىػك بيػع األجػػؿ, كا 
 .(3)كىك المسمى السمـ

 :صور العلود ا  مةثانيًا: 
كىػي عمػى  ,أذكػر األىػـ منيػا أف ليػا صػكران كثيػرة , مف خبلؿ تعريؼ مصػطمح العقػكد اآلجمػة يتبػيف

 :اآلتيالنحك 
 .عقد السمـ الصورة األولد:

كصػػػكرتو أف يػػػؤخر البػػػائع كىػػػك) المسػػػمـ إليػػػو( السػػػمعة أم المسػػػمـ فيػػػو كىػػػك المبيػػػع, كيقػػػدـ المشػػػترم 
 . (4)كىك)المسمـ( الثمف أم رأس الماؿ, كقد أجيز ىذا البيع لمحاجة كرفع الحرج عف الناس

 ..عقد االستصناع الصورة الثانية:

لػي طاكلػة, أك بابػان, مػف  اصػنعمػف خشػب أك حديػد أك  يرىمػا:  -كصكرتو أف يقكؿ إنساف لصػانع 
 .(5)عندؾ بثمف كذا, كيبيف نكع ما يعمؿ كقدره كصفتو, فيقكؿ الصانع: كافقت

                                                 
 [.(85/ 3, )0012صحيحو كتاب السمـ باب السمـ في كزف معمـك ح]أخرجو البخارم في  (1)

 .(7/86) حجر: فتح البارمابف  (2)
 .(7/86(, ابف حجر: فتح البارم)9/13(, ابف قدامو: المغني)1/31) ابف المنذر: اإلجماع (3)
 (.3/195الدردير: الشرح الكبير ) (4)
 (.5/0: بدائع الصنائع )الكاساني (5)
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 عقد المقاكلة :الصورة الثالثة

كض معمػػػـك حسػػػب االتفػػػاؽ مػػػع صػػػاحب العمػػػؿ كصػػػكرتو أف يتعيػػػد المقػػػاكؿ بتنفيػػػذ عمػػػؿ مقابػػػؿ عػػػ
 .(1)بالمكاصفات كالمقادير المكضكعة عميو

 عقد التكريد :الصورة الرابعة

شػػركات بتكريػػد أك تسػػميـ الطػػرؼ اآلخػػر  ـكصػػكرتو أف يتعيػػد أحػػد المتعاقػػديف سػػكاء كػػانكا أشخاصػػان أ
 .(2)أشياء كأصناؼ منقكلة محدكدة األكصاؼ كمعمكمة األثماف

 عقد المرابحة لآلمر بالشراء :سةالصورة الخام

كصكرتو أف يتفػؽ شخصػاف أك أكثػر عمػى تنفيػذ مػا تػـ االتفػاؽ عميػو مػف الكعػد الممػـز بشػراء السػمعة 
 .(3)كبعدىا يتـ عقد البيع ,محددة األكصاؼ كبالربح المحدد دافعان ثمنيا بالتقسيط

 عقد القرض :الصورة السادسة

يسػمميا إلػى المسػتقرض شػريطة أف تكػكف مػف المكػيبلت كصكرتو أف يقطع شخصه قسطان مف مالػو ك 
 .(4)حتى ال يقع النزاع كالخبلؼ بينيما عند السداد ,كالمكزكنات ال مف المذركعات

 (5)ثالثًا: ضوابط العلود ا  مة
األصػؿ فػي العقػػكد أف تكػكف منجػػزة فػي الحػػاؿ, كتترتػب عمييػػا أثارىػا الشػػرعية, كمػف ذلػػؾ عقػد البيػػع 

ؿ فإنػو تترتػب عميػو أثػاره الشػرعية كانتقػاؿ الممكيػة مػف البػائع إلػى المشػترم كانتقػاؿ فإذا كقع فػي الحػا
ان, دكف دخػكؿ معكقػات ليػذه األثػار كالخيػار يػالثمف مف المشترم إلى البائع, ىذا إذا كاف العقػد طبيع

كؿ مشركعية األجؿ في العقكد التي يصح التأجيؿ فييا فكذا ال بػد مػف دخػ ثبتتكاألجؿ فيو, فطالما 
 .األجؿ صحيحان حتى يعتبر

 

 

                                                 
 (.718إبراىيـ شاشك: عقد المقاكلة في الفقو اإلسبلمي )ص (1)
 (.10/670(, محمد تقي العثماني: مجمع الفقو اإلسبلمي )10/785الفقو اإلسبلمي ) رفيؽ المصرم: مجمع (2)
 (.5/717بكر أبك زيد: مجمع الفقو اإلسبلمي ) (3)
 (.7/395: بدائع الصنائع )الكاساني (4)
 (, رسالة ماجستير.35()08أسماء شاكيش: األجؿ كأثره في بيع السمع في السكؽ المالي: ص) (5)
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 .ولبيان ىذه الصحة سنتحدث عن ضابطين لأل ل في العلود

 :الضابط األول

 أن يكون األ ل معموماً 

ككػػذا الكقػػت الػػذم  ,فمعمكميػة األجػػؿ, ىػػي أف يعمػػـ العاقػديف الكقػػت أك الزمػػاف الػػذم يحػػؿ فيػو األجػػؿ
 ينتيي بو.

لنػزاع بػيف المتعاقػديف كػاف ال بػد مػف معمكميػة األجػؿ فمكي ال يقع الغرر كالجيالػة التػي تفضػي إلػى ا
اعتبػػػػػركا أف األجػػػػػؿ إذا كػػػػػاف  (3)كالشػػػػػافعية (2)كالمالكيػػػػػة (1)كتحديػػػػػده, كعميػػػػػو فالفقيػػػػػاء مػػػػػف الحنفيػػػػػة

صح ذلؾ كاكتفى بو  .(4)معمكما ن

 :الضابط الثاني

 قبول العلد نفسو لأل ل

يحة كمػا فػي عقػد البيػع, فينػاؾ رعية الصػحاألصؿ في العقكد أف تنعقد حاالن تترتب عمييا أثارىػا الشػ
  .(5)عقكد ال تقبؿ التأجيؿ كعقد الصرؼمف العقكد يمكف فييا الحمكؿ كالتأجيؿ, كىناؾ  نكعه 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .(11/191) (, المبسكط: السرخسي11/368) بدائع الصنائع :الكاساني (1)

 .(3/026) الدسكقي: حاشية الدسكقي (2)
 .(7/175األـ: الشافعي) (3)

 (, رسالة ماجستير.35()08أسماء شاكيش: األجؿ كأثره في بيع السمع في السكؽ المالي: ص) (4)
 (, رسالة ماجستير.35()08: ص)أسماء شاكيش: األجؿ كأثره في بيع السمع في السكؽ المالي (5)
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ىىالخامسالخامسالمبحثىالمبحثى
ىىرالقظىالظروفىالطارئظىبالطػودىاآلجلظرالقظىالظروفىالطارئظىبالطػودىاآلجلظ
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 الخامسالمبحث 
 عالقة الظرول الطارعة بالعلود ا  مة

 القة الظرول الطارعة بالعلود ا  مة نتحدث عن أو و الخالل بينيما: لمحديث عن ع

اسػػػتثنائية, أمػػػا الظػػػركؼ الطارئػػػة فيػػػي  يػػػر  ان العقػػػكد اآلجمػػػة ىػػػي عقػػػكد طبيعيػػػة, كليسػػػت عقػػػكد -1
 بؿ استثنائية. ,طبيعية

العقػػػكد اآلجمػػػة تقػػػع كتنعقػػػد بػػػإرادة المتعاقػػػديف, أمػػػا الظػػػركؼ الطارئػػػة تقػػػع دكف تكقػػػع أك اختيػػػار  -2
 متعاقديف ليا.ال

 العقكد اآلجمة مألكفة عادية, أما الظركؼ الطارئة فيي  ير مألكفة. -3

 ال بد مف كجكد ضرر يصعب دفعو بسبب الظركؼ الطارئة. في العقكد اآلجمة "متراخية التنفيذ" -4

كعمى ىذا لك حمت الظركؼ الطارئة عمى العقكد اآلجمة تطبؽ مبادئ العدؿ كاإلحسػاف كرفػع الظمػـ, 
زالة ا  .لضرر كتحقيؽ سماحة اإلسبلـ برفع الحرج كالضيؽ عف المتعاقديفكا 

كبحمػػكؿ الظػػركؼ الطارئػػة عمػػى العقػػكد اآلجمػػة تتحقػػؽ مركنػػة الشػػريعة الغػػراء كسػػعتيا, كأنيػػا تعػػالج 
مستجدات الحياة كصعكبتيا, كتفتح األفاؽ أماـ المجتيديف لتتسع مداركيـ بكضع الحمكؿ لممشكبلت 

 المعاصرة كالمتطكرة.
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ى

 

 

 
 

  الفصل الثاويالفصل الثاوي
ثر الظروف الطارئة علً عدد مه ثر الظروف الطارئة علً عدد مه أأ

  العقىد اآلجلةالعقىد اآلجلة
 .ثر الظروف الطارئة على عدد من العقود اآلجلة: أالفصل الثاني

 وفيو أربعة مباحث:

 .المقاكلةثر الظركؼ الطارئة عمى عقد أ: المبحث األول

 .التكريدثر الظركؼ الطارئة عمى عقد أ :المبحث الثاني

 .السمـثر الظركؼ الطارئة عمى عقد أ :المبحث الثالث

 .االستصناع ثر الظركؼ الطارئة عمى عقدأ: المبحث الرابع
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ى
 

 

 

 

 

 

 

 

ىىالمبحثىاألولالمبحثىاألول
ىىأثرىالظروفىالطارئظىرلىىرػدىالمػاولظأثرىالظروفىالطارئظىرلىىرػدىالمػاولظ
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ى

 ألولالمبحث ا
 أثر الظرول الطارعة عمد علد الملاولة

 :أواًل: تعريل الملاولة
 الملاولة في المغة -1

كالجمػع أقػكاؿ كأقاكيػؿ,  ,قاؿ ابف فارس: القاؼ كالكاك كالبلـ أصؿ صحيح  ,)قكؿ( :مصدر المقاكلة
قاكلػة( ,فيقاؿ: قاؿ يقكؿ قكالن كمقاالن كمقالة قػاكؿ() مى كالمًقكؿ بكسر القاؼ جمػع )مى

كدخػكؿ حػرؼ  ,(1)
 ككػػالظف فػػي العمػػؿ ؟كيػػؼ تقكلػػؾ صػػانعان  :مثػػؿ ,بمنزلػػة الظػػف "تقػػكؿ" ىمػػف حػػركؼ االسػػتفياـ عمػػ

 .(2)فيقاؿ: قاكلو في أمره مقاكلة أم جادلو, كتقاكال في أمره أم تفاكضا

 بطريؽ المفاكضة كالمجادلة. تبادؿ القكؿ بيف اثنيففالمقاكلة تفيد معنى كاضح الداللة كىك 

 الملاولة في االصطالح -2

لػػػػػـ أجػػػػػد فػػػػػي المراجػػػػػع الفقييػػػػػة القديمػػػػػة مصػػػػػطمحان صػػػػػريحان لممقاكلػػػػػة, كلكػػػػػنيـ ذكػػػػػركه ضػػػػػمنان فػػػػػي 
ستصناع كاإلجارة, كلما كثر التعامؿ بالمقاكلة في زمننا ات الفقيية المطابقة ألكصافو كاالالمصطمح

المعاصػػػر, كالفقػػػو ينمػػػك كيتطػػػكر بتطػػػكر الزمػػػاف كيبلمػػػس مسػػػتجدات الكاقػػػع, كيزيػػػؿ العقبػػػات أمػػػاـ 
ة الصػػعاب, كيعػػالج كػػؿ متغيػػر, كليػػذا عػػرؼ فقياؤنػػا المعاصػػركف ىػػذا المصػػطمح, بتعريفػػات متقاربػػ

 :ذكر منياأ ,كلذا اقتصرت عمى أىميا ,تؤكؿ إلى معنى كاحد

عرفػػو مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي بقكلػػو: )عقػػد يتعيػػد أحػػد طرفيػػو بمقتضػػاه بػػأف يصػػنع شػػيئان, أك أف  -1
 .(3)يؤدم عمبلن مقابؿ بدؿ يتعيد بو الطرؼ اآلخر(

ئان أك يػؤدم عمػبلن لقػاء عرفو الدكتكر كىبة الزحيمي بقكلو: )عقد يتعيد أحد طرفيػو أف يصػنع شػي -2
 .(4)بدؿ يتعيد بو الطرؼ اآلخر(

                                                 
 .(5/35ابف فارس: مقاييس المغة ) (1)
(, مختػػػػػار الصػػػػػحاح: الػػػػػرازم 0/5109(, الفيػػػػػكمي: المصػػػػػباح المنيػػػػػر )11/570ابػػػػػف منظػػػػػكر: لسػػػػػاف العػػػػػرب ) (2)

 .(562ص)
 .ـ0223مجمع الفقو اإلسبلمي في دكرتو الرابعة عشر  (3)

 .(076كىبة الزحيمي: العقكد المسماة ص) (4)
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ى
عرفو الدكتكر رفيؽ المصرم بقكلو: )اتفاؽ يتعيػد بمقتضػاه أحػد المتعاقػديف بػأف يصػنع لممتعاقػد  -3

 .(1)اآلخر شيئان, أك أف يؤدم عمبلن بمقابؿ مالي يتعيد بو ىذا المتعاقد لآلخر(

يتػػبف أنيػػا متقاربػػة فػػي لفظيػػا, متسػػاكية فػػي معناىػػا, كقػػد  مػػف خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة لعقػػد المقاكلػػة
 اشتممت ىذه التعريفات عمى عدد مف المعاني منيا:

 .أف يتعيد أحدىما" المقاكؿ" بأف يصنع شيئان أك يؤدم عمبلن لآلخر -1

 ." ببدؿ مقابؿ الصناعة أك العمؿالعمؿ أف يتعيد اآلخر" صاحب -2

 ص لعلد الملاولة.ويفيم من التعريفات السابلة أن ىناك خصاع

 :(2)خصاعص علد الملاولةثانيًا: 
عقد رضائي: أم يتـ انعقاد العقد باتفاؽ المتعاقديف كرضاىما, كذلؾ بتطػابؽ اإليجػاب كالقبػكؿ,  -1

 كيتـ التراضي بأمريف:

 أك تقديـ عمؿ. شيءاألكؿ: تأدية المقاكؿ ميامو المطمكبة سكاء كانت صناعة 

  العمؿ بالبدؿ المطمكب منو.الثاني: التزاـ صاحب الصنعة أك 

فالمقػػػاكؿ يقػػػدـ منفعػػػة عمػػػؿ أك صػػػنعة  ,عقػػد معاكضػػػة: فكػػػبل المتعاقػػػديف ينفػػػع بعضػػػيما اآلخػػػر -2
 كاآلخر يقدـ بدالن لو.

: فالمتعاقػداف يمتزمػاف بنػكد العقػد المتفػؽ عمييػا عنػد إبراميمػا لػو, فالمقػاكؿ يمتػـز تسػميـ  -3 عقد ممـز
 عطاءه البدؿ.ا  بلـ العمؿ ك نجازه, كصاحب العمؿ يمتـز استا  العمؿ ك 

 ,عمػػؿ: العمػػؿ عنصػػر جػػكىرم فػػي العقػػد, كالمقػػاكؿ أميػػر نفسػػو, مسػػتقؿ بذاتػػو ىعقػػد كارد عمػػ -4
محػػرر مػػػف التبعيػػة مػػػف قبػػؿ صػػػاحب العمػػؿ يعمػػػؿ بأدكاتػػو, حسػػػب االتفػػاؽ, إذا رأل المصػػػمحة 

 تقتضي ذلؾ.

                                                 
 .(382رفيؽ المصرم: الجامع في أصكؿ الربا ص) (1)
(, زيػاد قراريػة: عقػد المقاكلػة فػي الفقػو اإلسػبلمي كمػػا 716إبػراىيـ شاشػك: عقػد المقاكلػة فػي الفقػو اإلسػبلمي ص) (2)

 .يقابمو في القانكف المدني ص)ض كما بعدىا(
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ى
يا لآلخػر, فالمقػاكؿ يقػدـ عقد محدد: فيحدد كػبل المتعاقػديف عنػد التعاقػد قيمػة المنفعػة التػي يقػدم -5

 منفعة كىي العمؿ, كيأخذ منفعة كىي البدؿ.

كبو يقػدر العمػؿ, كىػذا يعنػي أف االلتزامػات تتقابػؿ فيػو  ,عقد زمني: فالكقت عنصر جكىرم فيو -6
تقاببلن تامان, ال في الكجكد فحسب بؿ أيضان في التنفيذ, فما تـ منيا فػي جانػب يػتـ مػا يقابمػو فػي 

 الجانب اآلخر .

 لعقكد الزمنية يمتد تنفيذىا كيتراخى إلى أجؿ يحدد ضمف العقد كعقد اإلجارة, كيقابؿ العقدكا

  .الزمني العقد فكرم التنفيذ كعقد البيع

 والعلود الزمنية تتميز عن العلود الفورية بأمرين:

ادتو, فبل منو ال يمكف إع ذلزمنية عمى الماضي, ألف ما نيفِّ ال ينسحب أثر الفسخ في العقكد ا األول:
 يسرم حكـ الفسخ إال بالنسبة إلى ما يأتي مف الزمف بعد الفسخ .

ــاني: أف العقػػكد الزمنيػػة ىػػي المجػػاؿ الطبيعػػي لنظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة, أمػػا العقػػكد الفكريػػة فػػبل  الث
 .(1)تنطبؽ أحكاـ ىذه النظرية عمييا إال إذا كاف تنفيذىا مؤجبلن 

 التكيل الفليي لعلد الملاولةثالثًا: 
مضػمكنو كتطبيقاتػو قػد كجػدت  لـ يكف مدكنان في كتب الفقػو القديمػة, إال أف االسـعقد المقاكلة بيذا 

 .كاآلتيالعمؿ, كبياف ذلؾ  ىمع بعض العقكد المالية كعقد االستصناع كاإلجارة عم يةمتشاب

ؿ, فيفيـ مف الخبرة كالجيد في العم ىأف يقدـ المقاكؿ المكاد األكلية البلزمة لمعمؿ, باإلضافة إل -1
ىذا أف المقاكؿ)الصانع( قدـ العمؿ كالمادة معان, فبيذا األمر يتفؽ عقد المقاكلة مع عقد االستصناع 

كيتقيػػػد بضػػػكابطو الفقييػػػة  ,, كيترتػػػب عميػػػو آثػػػاره كأحكامػػػو الشػػػرعية(2)الػػػذم أجػػػازه الحنفيػػػة استحسػػػانان 
 المعركفة.

                                                 
ريػة: عقػد المقاكلػة فػي الفقػو اإلسػبلمي كمػػا (, زيػاد قرا716إبػراىيـ شاشػك: عقػد المقاكلػة فػي الفقػو اإلسػبلمي ص) (1)

 .يقابمو في القانكف المدني ص)ض كما بعدىا(

( فقػػػاؿ بعضػػػيـ ىػػػك تخصػػػيص العمػػػة بمعنػػػى يكجػػػب التخصػػػيص كقػػػاؿ بعضػػػيـ 5/0: بػػػدائع الصػػػنائع )الكاسػػػاني (2)
 .(67تخصيص بعض الجممة بدليؿ يخصيا الممع في أصكؿ الفقو )ص: 



ثرىالظروفىالطارئظىرلىىرددىمنىالطػودىاآلجلظثرىالظروفىالطارئظىرلىىرددىمنىالطػودىاآلجلظأأ    

 38 

الثانيالثانيالغصلىالغصلى   

ى
ي مقدمة مف صاحب العمؿ, فيفيـ مف ىذا أف يقدـ المقاكؿ العمؿ دكف المكاد البلزمة لمعمؿ في -2

كىك  (1)كىذا يشبو ما يعرؼ في الفقو باألجير المشترؾ ,أف المقاكؿ) الصانع( قدـ العمؿ دكف المادة
 مع استقبللو بالعمؿ كمقابؿ أجرة.  ,الذم يعمؿ لعامة الناس دكف تخصيص كالحداد كالصباغ

صػناع كاإلجػارة عمػى العمػؿ مػف حيػث األصػؿ, فر ـ الشبو الحاصؿ بيف عقد المقاكلػة كعقػدم االست
 لو أركانو كخصائصو كشركطو.  ,إال أنو أصبح عقدان مستقبلن 

كخبلصة األمر يمكننػا القػكؿ بػأف عقػد المقاكلػة يمتقػي مػع  يػره مػف العقػكد بخصػائص عديػدة ككنيػا 
 .(2) عقكد المعاكضات كيعتبر مف ,عقكدان رضائية كممزمة لمجانبيف كمحميا القياـ بعمؿ

 :مشروعية علد الملاولةرابعًا: 
إال أنػػػو عقػػػد  العمػػػؿ, ىستصػػػناع كاإلجػػػارة عمػػػمػػػع أف عقػػػد المقاكلػػػة يشػػػبو بعػػػض العقػػػكد الماليػػػة كاال

 .و أحكامو كأثاره كمكاصفاتو كصكرهمستقؿ بذاتو فم

 :وتستند مشروعية علد الملاولة إلد الكتاب والسنة والمعلول

 :الكتاب -أ

اأَ أَ   ]َيا]َيا :قاؿ اهلل تعالى -1 َ َاُّيه ـُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   ُّيه َُ ـُواَآ َُ  .(3) ِِالُعُؼوِد[ِِالُعُؼوِد[  َأْوُفواَأْوُفوا  َآ

ألركانػػو  كجػػو الداللػػة: أف اهلل أمػػر بإيفػػاء العقػػكد كالعيػػكد, كىػػذا عػػاـ فػػي كػػؿ عقػػد مشػػركع مسػػتكؼو 
 .(4)كشركطو, كعقد المقاكلة كذلؾ فيك مف جممة العقكد الصحيحة

ا  َياَيا]] :قكؿ اهلل تعالى -2 َ َاَأُّيه ـُأوا  الَّأِذينَ الَّأِذينَ   َأُّيه َُ ـُأواَآ َُ أَواَلُؽمْ   ُكُؾواُكُؾواَتألْ َتألْ   َل َل   َآ ُْ أَواَلُؽمْ َأ ُْ ْقأـَُؽمْ   َأ ْقأـَُؽمْ َِ أاَرةً   َتُؽأونَ َتُؽأونَ   َأنْ َأنْ   إِلَّ إِلَّ   ِِالَباصِألِ ِِالَباصِألِ   َِ أاَرةً ِِتَ   َعأنْ َعأنْ   ِِتَ

ـُْؽمْ   َتَراضٍ َتَراضٍ 
ـُْؽمْ ُِ
ُِ

 [[َرِحقًم َرِحقًم   ُِِؽمْ ُِِؽمْ   َكانَ َكانَ   اهللَاهللَ  إِنَّ إِنَّ   َأْكُػَنُؽمْ َأْكُػَنُؽمْ   َتْؼُتُؾواَتْؼُتُؾوا  َوَل َوَل   
(5). 

                                                 
فعو بالعمؿ كخياطة ثكب كبناء حائط كحمؿ شيء إلػى مكػاف معػيف أك عمػى عمػؿ فػي األجير المشترؾ مف قدر ن (1)

مػػدة ال يسػػتحؽ نفعػػو فػػي جميعيػػا كالطبيػػب كنحػػكه الكحػػاؿ ) كيتقبػػؿ األعمػػاؿ ( لجماعػػة فػػي كقػػت كاحػػد يعمػػؿ ليػػـ 
 .(33/ 1فيشترككف في نفعو فمذلؾ سمي مشتركا )البيتكم: كشاؼ القناع )

 .(718قاكلة في الفقو اإلسبلمي ص )إبراىيـ شاشك: عقد الم (2)

 .(1المائدة: مف اآلية ) (3)
 .(6/31القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (4)
 .(09النساء: اآلية ) (5)
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ى
عػف أكػؿ مػاؿ الغيػر دكف رضػا صػاحبو, إذا كػاف  ىكجو الداللة: كاضػح مػف ظػاىر اآليػة أف اهلل نيػ

سبيؿ التجارة كىذا تشػريع عػاـ, كالتجػارة معاكضػة تشػمؿ كثيػران مػف التصػرفات كااللتزامػات  ىذلؾ عم
, كعقػػد المقاكلػػة الػػذم يػػتـ بػػيف المقػػاكؿ كصػػاحب العمػػؿ مػػف أجػػؿ (1)العقديػػة كػػالبيع كالشػػراء ك يرىمػػا

 كىذا ما نص عميو الشرع.  ,الكسب كالربح ك تبادؿ المنفعة مف ذلؾ

 :السنة -ب

 ألحاديث الدالة عمي جكاز االستصناع, اذكر منيا:كردت بعض ا -1

د ثىػوي )أىف  الن بًػي   -أ ٍبدى الم ًو حى ٍف نىاًفعو أىف  عى ػا ًمػٍف ذىىىػبو  عى اتىمن ػوي ًفػي بىٍطػًف كىفِّػًو  ,اٍصػطىنىعى خى عىػؿى فىص  كىجى
ًقػػيى اٍلًمنٍ  ـى ًمػػٍف ذىىىػػبو فىرى ػػكىاًتي مىٍيػػوً ًإذىا لىًبسىػػوي فىاٍصػػطىنىعى الن ػػاسي خى ًمػػدى الم ػػوى كىأىٍثنىػػى عى ًإنِّػػي كيٍنػػتي  :فىقىػػاؿى  ,بىػػرى فىحى

) نِّي الى أىٍلبىسيوي فىنىبىذىهي فىنىبىذى الن اسي  .(2)اٍصطىنىٍعتيوي كىاً 

اًزـو قىاؿى  -ب ٍف أىًبي حى ػٍف اٍلًمٍنبىػًر فىقىػاؿى  :عى اؿه ًإلىػى سىػٍيًؿ ٍبػًف سىػٍعدو يىٍسػأىليكنىوي عى كؿي الم ػًو بىعىػثى رىسيػ) :أىتىى ًرجى
   مىػٍيًيف ارى يىٍعمىؿي ًلي أىٍعكىادنا أىٍجًمػسي عى مىًؾ الن ج  نىةى اٍمرىأىةو قىٍد سىم اىىا سىٍيؿه أىٍف ميًرم  يبلى ًإذىا كىم ٍمػتي  ًإلىى فيبلى

مىٍت ًإلىى رى  اءى ًبيىا فىأىٍرسى مييىا ًمٍف طىٍرفىاًء اٍلغىابىًة ثيـ  جى ٍتوي يىٍعمى ًضػعىٍت  سيكًؿ الم ًو الن اسى فىأىمىرى ًبيىا فىأىمىرى ًبيىا فىكي
مىٍيوً  مىسى عى   .(3)(فىجى

-أجػاز استصػناع الخػاتـ كالمنبػر, كبيػذا بػكب البخػارم  أف الرسػكؿ  و و الداللة مـن الحـديثين:
في صحيحو باب االستعانة بالنجار كالصناع في أعكاد المنبر كالمسجد, قاؿ ابف حجر:  -رحمو اهلل

كالمسػػجد يتعمػػؽ بالصػػناع , أم كاالسػػتعانة بالصػػناع فػػػي  :منبػػر ليتعمػػؽ بالنجػػار كقكلػػوفػػي أعػػكاد ال
, كعقد (4)المسجد أم في بناء المسجد, كمنو تؤخذ مشركعية االستعانة بغيره مف الصناع لعدـ الفرؽ

عمػػػؿ, فالصػػػانع يقػػػدـ العمػػػؿ كالمػػػادة معػػػان أك العمػػػؿ دكف المػػػادة,  ىالمقاكلػػػة كاالستصػػػناع كارد عمػػػ
أف يقػػدـ صػػاحب العمػػؿ مقابػػؿ بػػدؿ الصػػنعة, كىػػذا ىػػك  ىادتػػو المسػػتقمة عػػف صػػاحب العمػػؿ عمػػبإر 

 جكىر عقد المقاكلة.

                                                 
 .(5/113القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (1)
 [(003/ 18,)5107صحيحو كتاب المباس, باب مف جعؿ فص الخاتـ في بطف كفيو, ح]أخرجو البخارم في  (2)

 [.(071/ 7, )1950صحيحو كتاب البيكع باب النجار, ح]أخرجو البخارم في  (3)
 .(0/179فتح البارم ) ابف حجر: (4)
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ى
 ذكر منيا:أكردت بعض األحاديث الدالة عمى جكاز األجير المشترؾ,  -2

ٍنيىا -أ اًئشىةى رىًضيى الم وي عى رى الن ًبيُّ ) :عىٍف عى ٍبػًد  كىأىبيك بىٍكرو رىجيبلن ًمفٍ  كىاٍستىٍأجى ـ  ًمػٍف بىنًػي عى بىنًػي الػدِّيًؿ ثيػ
يتنا  ػاًىري ًباٍلًيدىايىػةً "ٍبًف عىًدمٍّ ىىاًدينا ًخرِّ قىػٍد  ىمىػسى يىًمػيفى ًحٍمػؼو ًفػي آًؿ اٍلعىػاًص ٍبػًف كىائًػؿو كىىيػكى  "اٍلًخرِّيتي اٍلمى

ٍيشو فىأىًمنىاهي فىدىفىعىا ًإلىٍيًو رىاًحمىتىٍيًيمىا كى  مىى ًديًف كيف اًر قيرى ا ًبرىاًحمىتىٍيًيمىا عى ًث لىيىاؿو فىأىتىاىيمى كىاعىدىاهي  ىارى ثىٍكرو بىٍعدى ثىبلى
ػذى ًبًيػـٍ  اًمري ٍبػفي فييىٍيػرىةى كىالػد ًليؿي الػدِّيًميُّ فىأىخى بلى كىاٍنطىمىؽى مىعىييمىا عى ثو فىاٍرتىحى ةى لىيىاؿو ثىبلى ًبيحى أىٍسػفىؿى مىك ػةى كىىيػكى  صى

 .(1)طىًريؽي الس اًحًؿ(

ا قىاؿى  -ب ٍنييمى ب اسو رىًضيى الم وي عى ٍف اٍبًف عى ـى الن ًبيُّ ) :عى ـى أىٍجرىهي( اٍحتىجى ا ج  كىأىٍعطىى اٍلحى
(2). 

ػػػٍف الن بًػػػيِّ  -ج ٍنػػػوي عى ًضػػػيى الم ػػػوي عى ٍيػػػرىةى رى ػػػٍف أىبًػػػي ىيرى ـى فىقىػػػاؿى ) :قىػػػاؿى  عى ػػػى اٍلغىػػػنى ػػػا بىعىػػػثى الم ػػػوي نىًبَيػػػا ًإال  رىعى مى
ابيوي  مىى قىرىاًريطى أًلىٍىًؿ مىك ةى( ؟كىأىٍنتى  :أىٍصحى ـٍ كيٍنتي أىٍرعىاىىا عى فىقىاؿى نىعى

(3).  

ــة مــن األحاديــث الشــريفة ف األعمػػاؿ الػػكاردة فييػػا مػػف قبيػػؿ األجيػػر المشػػترؾ, فيقػػدـ إ: و ــو الدالل
ائر كالحجامػػة, كرعػػي الغػػنـ, كالتجػػارة, كىدايػػة الطريػػؽ, كيقػػاس عمييػػا سػػ العامػػؿ عممػػو دكف المػػادة,

كىػػذه األمػػكر تعتبػػر مػػف مقكمػػات المقاكلػػة  الميػػف كالحػػرؼ الصػػناعية, كالخياطػػة كالحراثػػة ك يرىمػػا,
الكاردة عمي العمؿ, فيقكـ بيا العامؿ بمحض إرادتو, فيطيب ليؤالء أخذ األجػرة كيحػؿ كسػبيـ مقابػؿ 

ث البنايات عمميـ كعمميـ, كاليكـ تكسعت ىذه الميف كالتجارات فأصبحت مف ضركريات الحياة, حي
الكبيرة مف مستشفيات كعمارات سكنية, كتعبيد طرؽ, كتشييد السدكد ك ير ذلؾ مػف متغيػرات الحيػاة 

 .(4)كمتطمباتيا

عمػػػؿ, فيشػػػبو بػػػذلؾ عقػػػدم االستصػػػناع  ىفػػػيفيـ مػػػف جممػػػة األحاديػػػث الػػػكاردة أف المقاكلػػػة كاردة عمػػػ
ـ العمػػػؿ دكف المػػػادة فيػػػذا األجيػػػر ستصػػػناع, كيقػػػدكاإلجػػػارة, فيقػػػدـ المقػػػاكؿ العمػػػؿ كالمػػػادة فيػػػذا اال

 المشترؾ. 

                                                 
صػػػحيحو كتػػػاب اإلجػػػارة, بػػػاب اسػػػتئجار المشػػػركيف عنػػػد الضػػػركرة, أك إذا لػػػـ يكجػػػد أىػػػؿ ]أخرجػػػو البخػػػارم فػػػي  (1)

 [.(8/03, )0123اإلسبلـ, ح

 [.(8/53,)0118كتاب اإلجارة, باب خراج الحجاـ, حصحيحو ]أخرجو البخارم في  (2)

 [.(8/01, )0120صحيحو كتاب اإلجارة, باب رعي الغنـ عمي قراريط, ح]أخرجو البخارم في  (3)

 .زياد قرارية: عقد المقاكلة كما يقابمو في القانكف المدني ص)ـ ـ ـ ـ( (4)
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ى
 :وذلك من و وه ,المعلول -ج

االقتصػاد اإلسػبلمي  إنعػاش ىمف العقكد ذات األىميػة الكبيػرة عمػ الحا ة الممحة لو فيو يعتبر -1
الحػػػد مػػػف األزمػػػات  ىاسػػػتقراره, كتنشػػػيط الحركػػة الصػػػناعية كالتجاريػػػة, كيعمػػػؿ عمػػ ىكالعمػػؿ عمػػػ

فالمقػاكؿ يقػدـ العمػؿ كصػاحبو  ,كالمساكف, كتبادؿ المنفعة بػيف الطػرفيف السكانية بإقامة المباني
, كرفػع الحػرج عػنيـ يقدـ بدالن مقابمو, فيذه األمكر مبناىا رعاية مصالح العباد كتحقيؽ حاجػاتيـ

 .(1)كنحف نعيش عصران متقدمان بتكنكلكجيتو كصناعاتو

المقاكلػػة ال يخػػالؼ الشػػرع فيػػك  كحيػػث عقػػد ,األصػػؿ فػػي العقػػكد اإلباحػػة مػػا لػػـ تخػػالؼ الشػػرع  -2
 .(2)مباح

 ويمكن أن أمثل لعلد الملاولة بأمثمة متعددة منيا:

نشػػاء  -1 مػػف الصػػكر المشػػيكرة لعقػػد المقاكلػػة المقػػاكالت الكبيػػرة كإنشػػاء المبػػاني, كتعبيػػد الطػػرؽ, كا 
 ك ير ذلؾ ,الجسكر كالسدكد كالمستشفيات كالمدارس

 ك ير ذلؾ. ألثاثاصناعة  ىمقاكالت الصناعة كالمقاكلة عم -2

 صيانة الحاسكب كاألجيزة الكيربائية كالبلسمكية ك ير ذلؾ. ىمقاكالت الصيانة كالمقاكلة عم -3

  األعماؿ الحرة كالمينية كالنقؿ كالمكاصبلت, كالطباعة, كالفندقة ك ير ذلؾ. ىمقاكلة عم -4

 :الظرول الطارعة عمد علد الملاولة: أثر خامساً 
لة بصكره كخصائصو, كدكر المقاكؿ فيو, إما أف يقدـ العمؿ كالمادة سبؽ ك تبيف بكضكح عقد المقاك 

اتفاقيمػػا ظػػركؼه  ىمعػػان أك العمػػؿ دكف المػػادة, مقابػػؿ بػػدؿ مقػػدـ مػػف صػػاحب العمػػؿ, كربمػػا تطػػرأ عمػػ
ككقػػكع حػػركب أك حصػػكؿ زالزؿ كبػػراكيف, أك  فػػادحه  طارئػػة تسػػبب مشػػكمة كبيػػرة يترتػػب عمييػػا ضػػرره 

 لممعابر. إ بلؽالعممة أك  أسعار ىارتفاع كانخفاض عم

العقػػد إليجػػاد الحػػؿ المناسػػب ال بػػد مػػف كجػػكد ضػػابط يتحقػػؽ معػػو  ىكلتطبيػػؽ الظػػركؼ الطارئػػة عمػػ
ممػػا يسػػبب خسػػارة فادحػػة  ,وىــو أن يكــون تنفيــذ العلــد مســتحياًل ومنلصــًا لاللتــزام عػػبلج المشػػكمة,

                                                 
 .دني ص)ؼ ؼ ؼ ؼ(زياد قرارية: عقد المقاكلة كما يقابمو في القانكف الم (1)
 .(5/3: بدائع الصنائع )الكاساني (2)
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ى
, أما إذا كاف تنفيذ العقد ممكنان كلكف يعك  المتعاقػديف بخسػارة طبيعيػة  ىد عميترتب عمييا ضرره كبيره

 حينئذ يبقى المتعاقداف ممتزميف بتنفيذه.

 :طبيعة المشكمة

, يحتاج إنشاؤه إلى مدة طكيمػة, كحػدد بيف طرفيف عمى إنشاء مشفىن كبيرو نفترض أف عقد مقاكلة تـ 
كليػة مػف فيو سػعر المتػر المكعػب مػف البنػاء ككسػكتو بمبمػغ مائػة دينػار مػثبلن, ككانػت كمفػة المػكاد األ

حديد كأسمنت كأخشاب, كأجكر عماؿ ك ير ذلؾ تبمغ عند العقد لممتر الكاحػد ثمػانيف دينػارنا, فكقعػت 
حرب  يػر متكقعػة, أك حػادث آخػر خػبلؿ مػدة التنفيػذ, قطعػت االتصػاالت كاالسػتيراد, كارتفعػت بيػا 

 األسعار ارتفاعنا كبيرنا يجعؿ تنفيذ االلتزاـ مرىقنا جَدا.

اقػػد الممتػػـز عمػػى حػػدكد عقػػده كأسػػعاره, قبػػؿ تبػػدؿ الظػػركؼ كطػػركء التغيػػرات الكبيػػرة فيػػؿ يبقػػى المتع
المشار إلييػا, ميمػا تكبػد فػي ذلػؾ مػف خسػائر فادحػة, متمسػكنا بمقتضػى العقػد كحػدكده فػي األسػعار 

, يعيد كفتي الميزاف إلى التعادؿ, كيحقػؽ عادالن  كعبلجان  أـ أف اإلسبلـ قد جعؿ لو مخرجان  ؟كالكميات
 نصاؼ بقدر اإلمكاف بيف الطرفيف؟ اإل

 :الحكم الشرعي

يعتبػر ظرفػان طارئػان, لػـ يكػف فػي الحسػباف   يػر العػادم في ىذا الحادث كىك ارتفاع سعر مكاد البنػاء
 العقػد كمػػا ال يسػػتطاع دفعػػو, كقػد تسػػبب بخسػػارة كبيػػرة عمػى المقػػاكؿ جعمتػػو عػػاجزان  إبػػراـتكقعػو كقػػت 

بتنفيػذ العقػد بيػذا التغيػر يكقػع  إلزامػورة فادحػة جػدان, كمػف المعمػكـ أف عف تنفيذ العقد المبـر إال بخسا
)ال ضػػػرر كال الضػػػرر عمػػػى النػػػاس بقػػػكؿ النبػػػي  إيقػػػاعكقػػػد نيانػػػا الشػػػرع عػػػف  ,ضػػػرران بالغػػػان عميػػػو

أأُف   ]َل ]َل  :كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ اهلل تعػػالى ,عبػػاءن ثقيمػػة لػػيس بكسػػعوأ, كيتحمػػؿ (1)ضػػرار( أأُف ُيَؽؾِّ   إِلَّ إِلَّ   َكْػًنأأاَكْػًنأأا  اهللُاهللُ  ُيَؽؾِّ

 .(2)َعَفا[َعَفا[ُوْس ُوْس 

                                                 
(, كصححو األلباني: إركاء 0/715,)1109مكطئو كتاب األقضية باب القضاء في المرفؽ, ح ]أخرجو مالؾ في  (1)

 [.(3/128الغميؿ)
 .(086البقرة: مف اآلية ) (2)
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ى
 كجعؿ لكؿ مشكمة حبلن  ,كاإلسبلـ بحكمتو قد كضع العبلج المناسب لكؿ طارئ مستجد كمتغير كاقع

 كأحاط ذلؾ بسياج منيع. ,جعؿ األمكر االحترازية قبؿ كقكع األمر ,بؿ مناسبان 

(1) اتفـق الفليــاء المعاصــرون
عمػى تطبيػػؽ الظػركؼ الطارئػػة إذا حمػت عمػػى العقػكد الماليػػة كأكقعػػت  

ال بػػد مػػف كجػػكد الحػػؿ  :لػػذا أقػػكؿضػػرران كبيػػران, ترتػػب عميػػو خسػػارة فادحػػة بالمتعاقػػديف أك بأحػػدىما, 
لمظركؼ الطارئة إلعادة التكازف المالي لمعقػد نتيجػة األزمػات  مناسب, حيث إف العمؿ بذلؾ إعماالو ال

ك كا ليذا األمر سكقد  , سكاء تـ فسخ العقد أك تعديمو أك تأجيمو أك تعكيض المتضرريف,االقتصادية
  بأدلة مف الكتاب كالسنة كالقياس كالقكاعد.

 :الكتاب -أ

ا قال اهلل تعالد: -1 َُ ا]َو َُ ينِ   ِِف ِِف   َعَؾْقُؽمْ َعَؾْقُؽمْ   َجَعَل َجَعَل   ]َو ينِ الدِّ نْ   الدِّ نْ ُِ
ُِ

 َحَرٍج[َحَرٍج[  
(2). 

إف إعمػػاؿ إعػػادة التػػكازف المػػالي لمعقػػد نتيجػػة الظػػركؼ الطارئػػة ىػػك األصػػؿ  كجػػو الداللػػة مػػف اآليػػة:
كفي عدـ إعادة , (3)كتكسع عمى المتعاقديف كدفع لممشقة عف المكمفيف كالضيؽ حيث فيو رفع لمحرج

التػػكازف المػػالي المػػذككر حػػرج كمشػػقة عمػػى المتعاقػػديف, كىػػذا خػػبلؼ األصػػؿ المنصػػكص عميػػو فػػي 
 الشريعة الغراء. 

رُ   اهللَاهللَ  ]إِنَّ ]إِنَّ  قال اهلل تعالد:-2 ُُ رُ َيْل ُُ ْحَناِن[  ِِالَعْدوِ ِِالَعْدوِ   َيْل ِْ ْحَناِن[َوا ِْ  َوا
(4). 

الػذم ىػك  كاإلنصػاؼ كالمكازنػة الظركؼ الطارئػة مػف العػدؿ مفيكـف تطبيؽ إكجو الداللة مف اآلية: 
لػػـ يحصػػر طػػرؽ كاهلل عػػز كجػػؿ  ,(5)كأمرنػػا بػػو مػػف أىػػـ مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية التػػي جػػاءت بػػو

العدؿ كأدلتو كعبلماتو في شيء مػف الطػرؽ دكف  يرىػا, بػؿ بػيف سػبحانو مػا شػرعو مػف الطرؽ)فػإذا 

                                                 
 فيد مييدات. منيـ: د.محمد رشيد قباني , د.رائؼ نعيـ, د.أحمد شمبيؾ, د.محمد (1)

 (87الحج اآلية: ) (2)

 (10/91القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف) (3)

 (92النحؿ اآلية ) (4)

 ( 8/316(, ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ)12/017القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف) (5)
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ى
فمػػػف العػػػدؿ إعػػػادة . (1)فػػػثـ شػػػرع اهلل كدينػػػو( ,كجيػػػو بػػػأم طريػػػؽ كػػػاف ظيػػػرت أمػػػارات العػػػدؿ كأسػػػفر

 الظركؼ الطارئة لعبلج التغيرات الكاقعة.  طبيؽكذلؾ بت ,طبيعتيا ىاألمكر إل

َا  ]َيا]َيا :قال اهلل تعـالد -3 َاَأُّيه ـُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َأُّيه َُ ـُواَآ َُ أَواَلُؽمْ   َتأْلُكُؾواَتأْلُكُؾوا  َل َل   َآ ُْ أَواَلُؽمْ َأ ُْ ْقأـَُؽمْ   َأ ْقأـَُؽمْ َِ أاَرةً   َتُؽأونَ َتُؽأونَ   َأنْ َأنْ   إِلَّ إِلَّ   ِِالَباصِألِ ِِالَباصِألِ   َِ أاَرةً ِِتَ   َعأنْ َعأنْ   ِِتَ

ـُْؽْم[  َتَراضٍ َتَراضٍ 
ـُْؽْم[ُِ
ُِ

 
(2). 

تحقيػػؽ لمتراضػػي  نتيجػػة التغيػػرات االقتصػػادية فػػي تطبيػػؽ الظػػركؼ الطارئػػةكجػػو الداللػػة مػػف اآليػػة:  
, كبكجػػكد الضػػرر المترتػػب عمييػػا ينعػػدـ الرضػػى بػػيف بػػيف النػػاس مالتجػػار التعامػػؿ المشػػركط إلباحػػة 

  .(3)التي أقرتو الشريعة المتعاقديف

 :السنة -ب

: قػاؿ -1 ػرنا أىًخيػؾى  ًمػفٍ  ًبٍعػتى  لىػكٍ ) : الم ػوً  رىسيػكؿي  عف جػابر بػف عبػد اهلل قىػاؿى ػابىٍتوي  ثىمى ػةه  فىأىصى اًئحى  فىػبلى  جى
ذى  أىفٍ  لىؾى  يىًحؿُّ  ـى  ,شىٍيئنا ًمٍنوي  تىٍأخي ذي  ًب ؽٍّ( ًبغىٍيرً  أىًخيؾى  مىاؿى  تىٍأخي  .(4) حى

كآفػة سػماكية أك  يرىػا دكف دخػؿ لصػاحبيا  م إذا أصابت الثمار جائحػةأكجو الداللة مف الحديث: 
, ككذا األمر إذا حمت ظركؼ طارئة أمر بكضع الجكائح منو, كالرسكؿ  شيءفييا, فبل يحؿ أخذ 

 .(5)دكف تكقع كال حسباف فإنيا تكضع

"رسكؿ اهلل القكؿ  -2 رى كال ًضرىارى رى  .(6), فيما ثبت عنو: "ال ضى

                                                 
 .(1/17ابف القيـ: الطرؽ الحكمية ) (1)

 .09 النساء اآلية: (2)

دكر نظرية الظركؼ الطارئة في إعادة التكازف د/ محمد أبك بكر, , (5/351ألحكاـ القرآف )القرطبي: الجامع  (3)
,  المالي لمعقد اإلدارم  

http://draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html 

 LAUBADERE (A.DE), MODERNE, كما بعػدىا؛ 721د/ سميماف الطماكم, مرجع سابؽ, صنقبلن عف 

(F), DELVOLVE (P), Op. Cit., p. 605 et C.E., 30 Juin 1932, Communede Ganges, Rec., 

p. 647 ىػػ  1120. قػرار مجمػس المجمػع الفقيػي التػابع لرابطػة العػالـ اإلسػبلمي فػي دكرتػو الرابعػة المنعقػدة فػي سػنة
 .(9/913بشأف الظركؼ الطارئة كتأثيرىا في الحقكؽ كااللتزامات العقدية)

 [(8/180,)0925صحيحو كتاب المساقاة, باب كضع الجكائح, ح] أخرجو مسمـ في (4)

 .(12/016النككم: شرح مسمـ ) (5)

 .(5سبؽ تخريجو ص) (6)
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ى
بارة عف قاعدة فقيية تدؿ عمى كجكب دفع الضػرر كالمشػقة ىذا الحديث ع كجو الداللة مف الحديث:

حػؿ يرجػع كفتػي  إيجػادبؿ ال بد مف  ,عف العباد, كأال نبقي األمكر كما ىي بسبب الظركؼ الطارئة
 .(1)طبيعتو ىااللتزاـ العقدم إل

 :اللياس -ج

ـ لتعػػػديؿ الجػػػكائح كجػػػكازىكضػػػع قياسػػػا عمػػػى مػػػا ذكػػػره الفقيػػػاء مػػػف فسػػػخ اإلجػػػارة بػػػالطكارئ العامػػػة ك 
 أذكر بعضان  لذلؾحيث ذكر الفقياء صكران  ,(2)االلتزامات التعاقدية نتيجة التغيرات كالظركؼ الطارئة

 مف أقكاليـ في ذلؾ:

ف إنكػػار الفسػػخ عنػػد تحقػػؽ قــال الكاســانيأ.  : )إف الفسػػخ فػػي الحقيقػػة امتنػػاع مػػف التػػزاـ الضػػرر, كا 
تكى ضرسػو, فاسػتأجر رجػبلن لقمعيػا, فسػكف العذر خركج عف العقؿ كالشرع, ألنو يقتضي أف مػف اشػ

 .(3)الكجع يجبر عمى القمع, كىذا قبيح عقبلن كشرعنا(

ف المضػي فػي مكجبػو كىػك عجػز العاقػد عػ ,بالعػذر تنفسخ قال الزيمعي فيما تنفسب بو اإل ارة:ب. 
ع ليقمػػ كذلػؾ كمػف اسػتأجر رجػبلن  ,إال بتحمػؿ ضػرر زائػد لػـ يسػػتحؽ بػو أم: بالعقػد أم: مكجػب العقػد

 .(4)ليتجر فأفمس ضرسو فسكف الكجع أك ليطبخ لو طعاـ الكليمة فاختمعت منو أك حانكتان 

إذا  -أم البعميػة التػي تشػرب مػف مػاء السػماء فقػط -)عنػد مالػؾ أف أرض المطػر قال ابن رشد:جػ. 
 -أم بسػببو -أكريت فمنع القحط مف زراعتيا, أك إذا زرعيػا المكتػرم فمػـ ينبػت الػزرع لمكػاف القحػط

حتػى انقضػى زمػف الزراعػة, فمػـ يػتمكف المكتػرم مػف  ف الكراء ينفسخ, ككذلؾ إذا استعذرت بػالمطرأ
 . (5)زرعيا(

                                                 
 (.1/012الزحيمي: القكاعد الفقيية ) (1)

 .(5/91ابف عابديف: حاشية ) (2)
 .(9/393: بدائع الصنائع ) الكاساني (3)
 .(15/13الزيمعي: تبيف الحقائؽ ) (4)
 .(1/995رشد: بداية المجتيد)ابف  (5)
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ى
)ككػذا لػك كػاف العػذر لممػؤجر, بػأف مػرض كعجػز عػف الخػركج مػع الدابػة, أك أكػرل  قال النووي:ت.

مػف ذلػؾ, إذ ال داره ككاف أىمو مسافريف فعادكا كاحتاج إلى الدار أك تأىؿ. قاؿ: فبل فسخ فػي شػيء 
 . (1)خمؿ في المعقكد عميو(

)إذا حدث خكؼ عاـ, يمنع مف سكنى ذلؾ المكاف, الذم فيو العيف المستأجرة,  :ةقال ابن قدامث. 
ػػر البمػػد, فػػامتنع الخػػركج إلػػى األرض المسػػتأجرة لمػػزرع, أك نحػػك ذلػػؾ: فيػػذا يثبػػت لممسػػتأجر  أك تحص 

مػػف اسػػتيفاء المنفعػػة, فأمػػا إذا كػػاف الخػػكؼ خاَصػػا خيػػار الفسػػخ, ألنػػو أمػػر  الػػب يمنػػع المسػػتأجر 
بالمسػػتأجر, مثػػؿ أف يخػػاؼ كحػػده, لقػػرب أعدائػػو لػػـ يممػػؾ الفسػػخ, ألنػػو عػػذر يخػػتص بػػو, ال يمنػػع 

 . (2)استيفاء المنفعة بالكمية, فأشبو مرضو(

يفيـ مف أقكاؿ الفقياء المذككرة, إذا كقع عذر يمنع مف مضي العقػد كترتػب عميػو ضػرر, أك حصػؿ 
عتيػػا, ففػػي ىػػذه األحػػكاؿ اكؼ عػػاـ منػػع مػػف اسػػتيفاء المنفعػػة, أك قحػػط لػػزرع منػػع المكتػػرم مػػف زر خػػ

يفسػػخ العقػػد بػػيف المتعاقػػديف, كقياسػػان عمييػػا إذا حمػػت ظػػركؼه طارئػػة عمػػى المتعاقػػديف كسػػببت ضػػرران 
 فإف العقد يفسخ. ,العقد إمضاءكبيران كمنعت مف 

 :اللواعد الفليية -د

", ك" الضػػػػرر األشػػػػد يػػػػزاؿ بالضػػػػرر  (4), ك" الضػػػػركرات تبػػػػيح المحظػػػػكرات(3)" الضػػػػرر يػػػػزاؿ " -1
 ".(5)األخؼ

زالتو, ىذه القكاعد الفقيية نطقت بضركرة دفع الضرر  إبقػاءالمشقة عف الناس, كمف الضػرر رفع ك  كا 
 .إعادتودكف النظر في  ,التكازف المالي لمعقد نتيجة الظرؼ الطارئ كما ىك

ػػا ال يجػػػكز فسػػخوكممػػا الشػػػؾ فيػػو أف العقػػػد الػػ لقػػػكؿ اهلل  ,ذم تػػػـ كفقنػػا لنظامػػػو الشػػرعي, يكػػػكف ممزمن
أأا  َيأأاَيأأا]] تعػػالى: َ أأاَأُّيه َ ـُأأوا  الَّأأِذينَ الَّأأِذينَ   َأُّيه َُ ـُأأواَآ َُ [[  ِِأأالُعُؼودِ ِِأأالُعُؼودِ   َأْوُفأأواَأْوُفأأوا  َآ

, كمػػع قػػكة العقػػد الممزمػػة فإنيػػا ليسػػت أقػػكل مػػف (6) 

                                                 
 .(0/009النككم: ركضة الطالبيف)  (1)
 .(6/31ابف قدامة: المغني) (2)
 .(1/7السيكطي: األشباه كالنظائر) (3)
 .(1/85ابف نجيـ: األشباه كالنظائر) (4)

 .(1/18مجمة األحكاـ العدلية ) (5)
 .(1المائدة مف اآلية ) (6)
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ى
كقد كجد في الشػريعة مػف مقػاييس التكػاليؼ  ,النصكص الشرعية كالتي تكجب التعكيض عف الضرر

شرعية, كمعايير حكمة التشريع, أف المشقة التي ال ينفؾ عنيػا التكميػؼ عػادة, كذلػؾ كمشػقة القيػاـ ال
فػػي الصػػبلة, كمشػػقة الجػػكع كالعطػػش فػػي الصػػياـ, كػػؿ ذلػػؾ ال يسػػقط التكميػػؼ, كال يكجػػب التخفيػػؼ, 
و كلكػػف إذا جػػاكزت المشػػقة المعتػػادة, أسػػقطتو أك خففتػػو, كمشػػقة المػػريض فػػي قيامػػو لمصػػبلة, كمشػػقت

  .عبلجيان  في الصياـ, فالمشقة الزائدة ال شؾ أنيا مف الطكارئ االستثنائية, كالتي تكجب أمران 

العقػكد ال  ك البػان  ,مما يدؿ عمى أف الخسارة المعتادة, ال تأثير ليا عمى العقػكد, فيػي كػالغبف اليسػير
ذا كانت الخسارة كبيرة, فبل بد مف معالجتيا كذلؾ مف عدؿ الش  -يقكؿ ابف القيـ ,ريعةتنفؾ عنيا, كا 

: )إف اهلل أرسؿ رسمو, كأنزؿ كتبػو, بالعػدؿ الػذم قامػت بػو السػماكات كاألرض, ككػؿ أمػر -رحمو اهلل
أخػػرج مػػف العػػدؿ إلػػى الجػػكر, كمػػف المصػػمحة إلػػى عكسػػيا, فمػػيس مػػف شػػرع اهلل فػػي شػػيء, كحيثمػػا 

 . (1)فثـ شرع اهلل كأمره( ,ظيرت دالئؿ العدؿ كأسفر كجيو

ة كاألسباب يتبيف صحة اعتبار الظركؼ الطارئة في معالجة ما يترتب عمييا مف اختبلؿ كبيذه األدل
في العقكد المالية, كتعديؿ االلتزامػات كالحقػكؽ اآلجمػة, شػريطة أف يكػكف ىػذا األمػر  يػر متكقػع كال 
في حسباف المتعاقديف, كيترتػب عمػى كقكعػو خسػارة فادحػة تمحػؽ ضػرران سػاحقان بالمتعاقػديف أك عمػى 

 كما بينا ذلؾ سابقان. ,كاحد منيما

ي ـاد, ب ديـة اييـفنظـر والى يمزم بلبول الـدعو  فإنو اللضاء دوعميو فإذا رفع المتضرر األمر إل  وا 
ولنفتـرض بعـض الحمـول التـي تر ـع األمـور إلـد  حسـب الحـاالت, ليرفع الضرر أو يخففـو العالج

الظركؼ الطارئة كتأثيرىا في الحقكؽ  اإلسبلمي بشأف مجمع الفقو بو أكصىكىذا ما , نصابيا منيا
يجػػػاد الحمػػػكؿ كالعػػػبلج  كااللتزامػػػات العقديػػػة فػػػي دكرتػػػو الرابعػػػة, القائػػػؿ بتطبيػػػؽ الظػػػركؼ الطارئػػػة كا 

 .(2)المناسب

المػػدة الزمنيػػة: إذا أثػػرت الظػػركؼ الطارئػػة عمػػى الكقػػت المتفػػؽ عميػػو بػػيف المتعاقػػديف, كاجتيػػاح  -أ
صػكؿ المقػاكؿ لمكاصػمة عممػو, فإنػو ينظػر حتػى انسػحاب العػدك العدك لمكػاف البنايػة كحػاالت دكف ك 

 مف مكانو كتمديد مدة العقد, كيبقى العقد كما ىك دكف تأثير. 

                                                 
 .(1/373المكقعيف ) أعبلـابف القيـ:  (1)
 .(9/917ىػ بشأف الظركؼ الطارئة ) 1120مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي في دركتو الرابعة لمعاـ  (2)
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ى
ارتفاع األسعار: إذا أثرت الظركؼ الطارئػة عمػى ارتفػاع أسػعار مػكاد البنػاء بسػبب حػرب حمػت  -ب

  إيجاد الحؿ المناسب:في  اآلتيةعمى الببلد, فإننا نتبع الخطكات 

  يميػػػؿ ىػػػذا المتضػػػرر فػػػي تنفيػػػذ التزاماتػػػو العقديػػػة كقتػػػان كافيػػػان, إذا رأل أف الظػػػرؼ الطػػػارئ قابػػػؿ
أأةٍ   ُذوُذو  َكأأانَ َكأأانَ   ]َوإِنْ ]َوإِنْ  :كىػػذا مػػف بػػاب قكلػػو تعػػالى ,لمػػزكاؿ فػػي كقػػت ال يتضػػرر بػػو الطػػرؼ اآلخػػر أأةٍ ُعْسَ   ُعْسَ

ٍة[  إَِل إَِل   َفـَظَِرةٌ َفـَظَِرةٌ  ْقَسَ ٍة[َُ ْقَسَ َُ 
قتصػادية لنصػابيا الطبيعػي حتى تعػكد األكضػاع اال ميسرة ىفينظر المقاكؿ إل (1)

 العقد. إبراـعند 

 ه كاسػػػتحاؿ مكاصػػػمة تنفيػػػذ العقػػػد كاسػػػتحاؿ معػػػو إعػػػادة ؤ إذا بقػػػي الظػػػرؼ الطػػػارئ كاسػػػتحاؿ انتيػػػا
التكازف المالي لمعقد, حيث لـ يستطع المتعيد أف يستمر في تنفيذ التزاماتو ككذا الطرؼ اآلخر. ففي 

, كىػذا مػا قػرره (2)فسػخ العقػد كالتكصػؿ إلػى اتفػاؽ جديػدمثؿ ىذه الحالة يحؽ لمطرفيف أف يتفقا عمػى 
 .(3)فقياء الحنفية في فسخ اإلجارة باألعذار عند تعذر استيفاء المنفعة

 إ ػبلؽانعداـ مكاد البناء: إذا أثرت الظركؼ الطارئة عمى عدـ تكفر مكاد البناء لممقػاكؿ بسػبب  -ج
 الحؿ. مطبؽ لممعابر, فمنا أف نتبع الخطكات اآلتية إليجاد

 .يميؿ المقاكؿ إلى حيف فتح المعابر إذا لـ يتضرر الطرؼ اآلخر بيذا الكقت  

 ع الخسػػػػػارة التػػػػػي أصػػػػػابت المتعاقػػػػػد نتيجػػػػػة لمظػػػػػركؼ االقتصػػػػػادية المتغيػػػػػرة إف رأل يػػػػػكز بت نقػػػػػكـ
 كبذلؾ يتكزع الضرر الكاقع بيف المتعاقديف.  ,المصمحة في ذلؾ

 ذلؾ مصمحة لمطرفيف, مع تعكيض الطرؼ المتضرر  في فسخ العقد فيما لـ يتـ تنفيذه, إذا كاف
 بما يحقؽ التكازف المالي بيف المتعاقديف.

كليذا كمو ال بد مف القكؿ بمبدأ الحؿ كالعبلج الذم ذكرناه فػي مثػؿ ىػذه الظػركؼ الطارئػة, كىػذا مػا 
 ينسجـ مع ركح الشريعة كمقاصدىا السامية.

                                                 
 .(082البقرة: مف اآلية ) (1)
,  دكر نظرية الظركؼ الطارئة في إعادة التكازف المالي لمعقد اإلدارمد/ محمد أبك بكر,  (2)  

http://draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html 

 LAUBADERE (A.DE), MODERNE, كما بعػدىا؛ 721د/ سميماف الطماكم, مرجع سابؽ, صنقبلن عف 

(F), DELVOLVE (P), Op. Cit., p. 605 et C.E., 30 Juin 1932, Communede Ganges, Rec., 

p. 647ىػػ  1120نعقػدة فػي سػنة . قػرار مجمػس المجمػع الفقيػي التػابع لرابطػة العػالـ اإلسػبلمي فػي دكرتػو الرابعػة الم
 .(9/913بشأف الظركؼ الطارئة كتأثيرىا في الحقكؽ كااللتزامات العقدية)

 .(1/51: بدائع الصنائع )الكاساني (3)
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ى

 ثانيالمبحث ال
 أثر الظرول الطارعة عمد علد التوريد

 :أواًل: تعريل التوريد

 :التوريد في المغة -3

المكافػػاة إلػػى  :أصػػبلف, أحػػدىما قػػاؿ ابػػف فػػارس: الػػكاك كالػػراء كالػػداؿ: ,التكريػػد مصػػدر كرىد بالتشػػديد
  .(1)لكفه مف األلكاف :الشيء, كالثاني

كمنػػو كردت اإلبػػؿ المػػاء إذا  ,كأكرده  يػػره كاسػتكرده أم أحضػػره د فػػبلف إذا حضػػر,كر  كالعػرب تقػػكؿ:
منيؿ الماء الػذم يػكرد, كالػكرد اإلبػؿ الػكاردة, كالمػاء الػذم يػكرد,  :حضرت إليو كشربت منو, كالمكرد

كهرد ككراده  :كالجمػػع
يػػراد  :كعميػػو فالتكريػػد ىػػك (2) فػػالمكرد يحضػػر كيجمػػب السػػمعة  ,ءالشػػياإلحضػػار كا 

 ينيؿ بالخدمات كيكفي بيا إلى المكرد إليو.ك 

 :التوريد في االصطالح -1

إال أنػػو كجػػد لػػو شػػبيو فػػي العقػػكد  سػػـ,الالتكريػػد كمصػػطمح فقيػػي لػػـ يتناكلػػو الفقيػػاء المتقػػدمكف بيػػذا ا
 المالية, كقد عرفو الفقياء المعاصركف بتعريفات متقاربة في المعاني أذكر منيا:

)عقػػد عمػػى عػػيف مباحػػة مكجػػكدة ال فػػي مجمػػس العقػػد  :ب أبػػك سػػميمافعرفػػو الػػدكتكر عبػػد الكىػػا -1
)  .(3)مؤجمة التسميـ منضبطة بصفات معينة بثمف مؤجؿ معمـك

 عند التأمؿ في ىذا التعريؼ يتبف لنا اآلتي:

 .قكلو: عمى عيف مباحة فيو بياف أف عقد التكريد كباقي العقكد يقع عمى المباحات 

 د, فكممػػػة مكجػػكدة فييػػا داللػػػة عمػػى المبالغػػة فػػػي القػػدرة عمػػػى قكلػػو: مكجػػكدة ال فػػػي مجمػػس العقػػ
ف لـ يكف مصنع  في بعض األحياف. ان التسميـ كقت االستحقاؽ, فصار كأنو بحكـ المكجكد, كا 

                                                 
 .(79/ 6ابف فارس: مقاييس المغة ) (1)

 .(1/0333(, الزبيدم: تاج العركس )3/156ابف منظكر: لساف العرب ) (2)

 .سميماف, لخص كنقد بحثو عبد العزيز النفيسة كالشمرم عقد التكريد: عبد الكىاب أبك (3)
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ى
  السػمع كالخػدمات, كلػيس فقػط المعقػكد عميػو القابػؿ لمكصػؼ,  أمقكلو: منضبطة بصفات معينػة

نما ال بد مف كصؼ المعقكد عميو كصفان دقي قان ككاضحان قبؿ إبراـ العقد مف قبؿ المكرد كالمكرد لػو, كا 
 حتى يخرجا مف الجيالة المفضية إلى التنازع بينيما.

  مشػػػكمة عقػػػد التكريػػػد كىػػػي  يػػػاب  إلػػػىقكلػػػو: مؤجمػػػة التسػػػميـ, بػػػثمف مؤجػػػؿ معمػػػكـ, فييػػػا إشػػػارة
 . (1)العكضيف عف مجمس العقد) الثمف كالمثمف(

)عبارة عف اتفاقية بيف الجية المشترية كالجيػة البائعػة,  :اني بأنوعرفو الدكتكر محمد تقي العثم -2
عمى أف الجية البائعة تكرد إلى الجية المشترية سمعنا أك مكاد محػددة األكصػاؼ فػي تػكاريخ مسػتقبمة 

 .(2)معينة لقاء ثمف معمـك متفؽ عميو بيف الفريقيف(

 :يأتيكيبلحظ عمى التعريؼ ما 

 ػػا تكػػكف أف تعػػدك الفػػظ العقػػد, ألنيػػا تعبيػػره بمفػػظ اتفاقيػػة ال بم إلنجػػاز العقػػد فػػي  كمكاعػػدة تفاىمن
 .(3)المستقبؿ

  فػػي حػػيف أف التكريػػػد عبػػارة عػػف تقػػديـ الخػػػدمات  ,قتصػػر فػػي التكريػػد بتقػػػديـ السػػمع كالمػػكاداأنػػو
 كالمنافع ك ير ذلؾ.

 ضبط كاختصار. ىأنو جاء بعبارة مطكلة, تحتاج إل 

)اتفػػاؽ يتعيػػد فيػػو أحػػد الطػػرفيف أف يػػكرد إلػػى اآلخػػر سػػمعنا  :وعرفػػو الػػدكتكر رفيػػؽ المصػػرم بأنػػ -3
 البنا ما يككف مقسػطنا عمػى مكصكفة , عمى دفعة كاحدة , أك عدة دفعات , في مقابؿ ثمف محدد , 

 .(4)مف الثمف كمما تـ قبض قسط مف المبيع( ان , بحيث يدفع قسطأقساط

 

 
                                                 

(, أبك جزر: الجزاءات 690/ 10عقد التكريد كالمناقصة: عبد الكىاب أبك سميماف, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ) (1)
 .(6,7كالضمانات في عقد التكريد في الفقو اإلسبلمي, رسالة ماجستير ص)

 .(670/ 10العثماني, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ) عقد التكريد كالمناقصة: محمد تقي (2)
 .(671/ 10) المرجع السابؽ, (3)

 .(785/ 10عقكد التكريد كالمناقصات: رفيؽ المصرم, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ) (4)
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ى
 كيبلحظ عمى التعريؼ األمكر اآلتية:

  مجمػس العقػد) تكريػد سػمع مكصػكفة إلػىإال بحضػكر البػدليف  أك عقػدان  يعدك اتفاقػان أف التكريد ال ,
 . كليس عقدان  حصؿ مف مكاعدة قبؿ ذلؾ فيي اتفاؽكأما ما ي ,مقابؿ ثمف(

 ( :بحيػث يػدفع قسػط مػف الػثمف كممػا تػـ اقتصاره عمى ذكر صكرة األقساط في عقد التكريد بقكلػو
كره أف يسػتمـ المػكرد لػو السػمعة مػرة كاحػدة كيقسػط الػثمف ( في حيف أف مف صػقبض قسط مف المبيع

 عمى أقساط.

  اقتصاره عمى المعقكد عميو في التكريد عمى السمع مع أف التكريد ينعقد بتقديـ الخدمات كالمنػافع
 ك يرىما.

 (1)جاء التعريؼ مطكالن, يحتاج إلى تيذيب ليكافؽ عرؼ التعريفات. 

كذلػػػؾ  تكريػػػد أرجػػػح تعريػػػؼ الػػػدكتكر عبػػػد الكىػػػاب أبػػػك سػػػميمافمػػػف خػػػبلؿ التعريفػػػات السػػػابقة لعقػػػد ال
 لؤلسباب اآلتية:

 حدد حقيقة عقد التكريد بغياب العكضيف عف مجمس العقد الثمف كالمثمف. .1

 .جامع مانع منضبط بالمحترزات الفقييةتعريؼ  .2

 سيؿ في ألفاظو, مختصر في كمماتو. عبارتو, دقيؽ في .3

 ىإلػ احتاجػكي عػرؼ التعريفػات كخالفػا, يف ير منضبط طكيبلف مافياآلخراف  فاأما التعريف .4
 بعض القيكد كالبياف.

 :التوريد علد صورثانيًا: 
 العصػػر فػػي التجاريػػة المعػػامبلت فػػي التكريػػد عقػػد بيػػا يػػتـ التػػي الشػػائعة الصػػكر أىػػـ عػػرض يمكػػف

 .الحاضر

 التأجيػػؿ فػػي آلخػػرا عمػػى أحػػدىما يتقػػدـ أك , السػػمعة كتسػػميـ يتػػزامف بحيػػث مػػؤجبلن  الػػثمف دفػػع: أكالن 
 .العقد شركط حسب

                                                 
 .(6,7أبك جزر: الجزاءات كالضمانات في عقد التكريد في الفقو اإلسبلمي, رسالة ماجستير ص) (1)
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ى
 . تسميميا المؤجؿ السمعة ثمف مف يحسب ضماننا أك , تأميننا أك , عربكننا المشترم يدفع:  ثانَيا

 لكػؿ االلتػزاـ لضػماف الثمف نسبة أساس عمى يحسب الماؿ مف مبمغنا المتعاقديف مف كؿ يدفع:  ثالثنا
 الطرفيف, مف العقد تنفيذ تضمف كي السكؽ إدارة أك ,ثالث طرؼ لدل كيكدع , كتنفيذه بالعقد منيما
 .الكمي الثمف مف جزءان  المشترم دفعو ما كيحسب , التنفيذ عند دفعو ما لمبائع يعاد

 .مؤجبلن  الثمف كدفع ,متفاكتة دفعات عمى السمعة تسميـ:  رابعنا

 منتظمة متفاكتة اتفتر  عمى السمعة إلى العاقد فييا يحتاج التكريد عقكد صكر مف بعض:  خامسنا
 كامؿ استيفاء بعد محدد كقت في مؤجبلن  بعضو أك كمو, الثمف دفع يتـ أف عمى احتياجو حسب

 ك يرىا كالمطارات, كالمستشفيات, المبلجئ, في التغذية عقكد في الحاؿ ىك كما المطمكبة, لمدفعات
 حسب كتسميميا لمطمكبة,ا كالمستكيات كالنكعيات, الصفات, كافة ليا يستكفى المشابية العقكد مف

 .(1)معيف زمني جدكؿ

 األمثمة التطبيلية لعلد التوريد

 .تكريد السمع كالبضائع مف مكاد  ذائية, كمبلبس -1

 كتكريد خطكط الكيرباء كالماء كالغاز ك ير ذلؾ. ,تكريد الخدمات -2

 تكريد كتمديد الشبكات االلكتركنية, كالحكاسيب كاالنترنت.  -3

 ات كالفنادؽ مف أدكية كمعدات كأطعمة ك ير ذلؾ.يـ المستشفتكريد المستمزمات, كمكاز  -4

  علد التوريد إبرام من الغرض

تسييؿ الحصكؿ عمى السمعة أك الخدمات المطمكبة مف قبؿ المشترم" المكرد لو" فاقد الخبرة كالدراية 
سػػػمعو  كقميػػػؿ الحركػػػة التجاريػػػة, فػػػي المكعػػػد الػػػذم يحػػػدده, مقابػػػؿ اسػػػتفادة البػػػائع" المػػػكرد" مػػػف بيػػػع

 كبضاعتو, كتسميـ ذلؾ لممشترم في المكعد المبـر بينيما.

                                                 
 .(10/721,)10كىاب أبك سميماف: عقد التكريد, مجمع الفقو اإلسبلمي,ععبد ال د. (1)
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ى
 :التوريد لعلد الفليي التكيلثالثًا: 
 كالػثمف لممشترم, السمعة بتمميؾ ينتيي المعاكضات عقكد مف عقد كمضمكنو جكىره في التكريد عقد

ف لػػـ يتناكلػػو الفقيػػاء بيػػذا االمؤبػػدة بصػػكرة لمبػػائع فػػي  دنا لػػو مثػػيبلن سػػـ إال أف مضػػمكنو كجػػ, كىػػك كا 
 .(2), كبيع الصفات(1)بعض العقكد كاألنمكذج

ا, البيػػع مفيػػكـ حقػػؽتي المعنػػى كبيػػذا ( األعيػػاف بيػػكع) ال( الصػػفات بيػػع) قبيػػؿ مػػف عقػػد التكريػػدك  شػػرعن
 بػالمبيع, التعريػؼ كسػيمة ىػي (3)السػابقة الرؤية أك األنمكذج أك العينة أك - البنا– الكصؼ فإ حيث
  .اآلنية دةكالمشاى الرؤية ال

 مػا بيػع عػف كال ,(4)(بالكػالىء الكالىء بيع) عف النبكم النيي في يدخؿ ال ,شرعان  جائز التكريد كعقد
 الحنفيػػة عنػػد االستصػػناع عقػػد مػػف قريػػب كىػػك عامػػة, إليػػو كالحاجػػة ,مغتفػػر فيػػو كالغػػرر عنػػده, لػػيس

 .كسيأتي تعريفو في مبحثو

ا البيع, صيغ فم جديدة صيغة كمدلكلو مضمكنو في ييعد ثـ كمف  األىداؼ في معو متفقنا ,منو كنكعن
 فالمعقكد المستقبؿ, في محدد كقت إلى كالثمف المبيع: العكضيف بتأجيؿ عنو متميزنا كانتياءن, ابتداءن 
 عميو كينص االتفاؽ, يتـ حسبما متفاكتة أزماف في أقساط عمى أك كاحد كقت في جممة يدفع عميو
 التكريد عقكد في العامة كالحاجة ,أقساطنا أك جممة مؤجبلن  الثمف دفع يككف الحالتيف كبل كفي العقد,
 يتـ ثـ المستقبؿ, في عقد بإنشاء لمطرفيف ممزمة مكاعدة التكريد اتفاقيات تجعؿ حيث ,شؾ ببل كاردة

                                                 
كىػك أف يػػؤتى بصػػاع مػػف البػػر, كيقػػكؿ البػػائع: أبيػػع مثػػؿ ىػذا الصػػاع بكػػذا ككػػذا, فيػػذا ضػػبط بالصػػفة عػػف طريػػؽ  (1)

ذج يختمػؼ الرؤية كاألنمكذج,أم الباقي مف البر, كىذا بيع صحيح عمى الراجح, كلممشػترم الخيػار إف رأل أف األنمػك 
 (.8/13عف باقي السمع.)ابف عثيميف: الشرح الممتع)

بيع الصفات أك المبيع عمى الغائب, كىك عقد عمػى عػيف  يػر مكجػكدة فػي مجمػس العقػد, فيػتـ كصػفيا كضػبطيا  (2)
في مجمس العقد,فيقع البيع بناءن عمى الكصؼ, عمى أف يككف الخيػار لممشػترم إذا كانػت السػمعة خػبلؼ الكصػؼ)د. 

 .(10/691الكىاب أبك سميماف: مجمع الفقو اإلسبلمي)عبد 

 (9/03المر انيي: العناية شرح اليداية) (3)

(,كضػعفو 6/598,)00566مصػنفو كتػاب البيػكع كاألقضػية,باب فػي بيػع العصػير,ح ]أخرجو ابف أبي شػيبو, فػي  (4)
 [.(5/002األلباني: إركاء الغميؿ)
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ى
 الفقيي التكيؼ ىك كىذا ,(1)ستجراراإل أساس عمى أك كالقبكؿ, اإليجاب أساس عمى حينو في العقد

 أف كالميـ المبلحظ كمف المستقبؿ, تاريخ إلى مضافة عقكدنا تجعميا أف دكف لتكريد,ا التفاقات
. آخر حيننا كعقدنا حيننا, اتفاقية ىك بؿ عقدنا, التكريد يعدٌ  لـ أنو العثماني الديف تقي محمد القاضي
 :قسميف كمكضكعو التكريد محؿ العيف قسـ أنو ىذا كتفصيؿ

 .االستصناع أساس مىع فييكي ؼ ,صناعة إلى يحتاج ما .1

 البيع أما الطرفيف, مف كمكاعدة تفاىمنا يككف أف يعدك ال ىذاك  صناعة, إلى يحتاج ال ما .2

 كيذىب القضاء, في الزمة تككف ال المكاعدة كأف المبيعات, تسميـ عند إال ينعقد فبل الفعمي

 (2).الحاجة عند المكاعدة بمزكـ القكؿ إلى البعض

 :ريدمشروعية علد التو رابعًا: 
التي  كالتي يكثر التعامؿ فيو, كىك مف العقكد ,المعاصر الكقت في المستجدة العقكد مف التكريد عقد

 أحكامػو كتػنيض ,الخاليػة مػف المكانػع العقديػة العقػكد في الكاجب تكفرىا العامة الشركط عميو تنطبؽ
 .االستصناع كعقد السمـ كعقد كاإلجارة البيع كعقد اإلسبلمي الفقو في عقكد عمى مجمكعة

 إلػى التكريػد عقػد مشػركعيةجػكاز إلػى  كاسػتندكا ,(3)فيقد ذىب إلى جكازه عدد مف الفقيػاء المعاصػر ك 
 .كالمعقكؿ كالسنة الكتاب مف أدلة

 الكتاب -أ

َا  ]َيا]َيا تعالد: قول اهلل -1 َاَأُّيه ـُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َأُّيه َُ ـُواَآ َُ   (4) ِِالُعُؼوِد[ِِالُعُؼوِد[  َأْوُفواَأْوُفوا  َآ

ػػا أمػػرنا بػػالعقكد كفػػاءبال أف اهلل أمػػر: اآليػػةمػػف  لداللػػةا كجػػو فػػي جميػػع العقػػكد المسػػتكفية  كمطمقنػػا, عامن
لػـ تتعػارض النصػكص  مػا ,ألركانيا كشركطيا, ككذا العقكد المتعارؼ عمييػا كتحقػؽ مصػالح النػاس

                                                 
كدفع ثمنيا بعد ذلؾ كالعدس كالممح كالزيت. ابػف عابػديف: الػدرر المحتػار  ىي أخذ الحكائج مف البياع شيئان فشيئان  (1)
 .(9/13) (, المكسكعة الفقيية الككيتية1/516)

 .( رسالة ماجستير68نمر درا مة: عقد التكريد في الفقو اإلسبلمي ص) (2)
 .محمد تقي العثماني, ك يرىـ منيـ د.عبد الكىاب أبك سميماف, د. (3)

 (1مف اآلية)المائدة:  (4)
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ى
الشرعية, كمف تمؾ العقكد عقد التكريػد الػذم يحقػؽ مصػالح النػاس, كتحقػؽ بػو المنػافع المتبادلػة بػيف 

 .(1) المتعاقديف

أاَرًة َعأْن ]] :اهلل تعالدقول  -2 ْقأـَُؽْم ِِالَباصِأِل إِلَّ َأْن َتُؽأوَن ِِتَ َِ أَواَلُؽْم  ُْ ـُوا َل َتْلُكُؾوا َأ َُ ا الَِّذيَن َآ َ أاَرًة َعأْن َيا َأُّيه ْقأـَُؽْم ِِالَباصِأِل إِلَّ َأْن َتُؽأوَن ِِتَ َِ أَواَلُؽْم  ُْ ـُوا َل َتْلُكُؾوا َأ َُ ا الَِّذيَن َآ َ َيا َأُّيه

ـُْؽمْ 
ُِ ـُْؽمْ َتَراٍض 
ُِ [[َتَراٍض 

 (2). 

عػف أكػؿ مػاؿ الغيػر دكف رضػا صػاحبو, إذا كػاف  ىكجو الداللة: كاضػح مػف ظػاىر اآليػة أف اهلل نيػ
كىذا تشريع عاـ, كالتجارة معاكضة تشػمؿ كثيػران مػف التصػرفات كااللتزامػات  ,ارةذلؾ عمي سبيؿ التج

مػػف أجػػؿ الكسػػب  المػػكرد كالمػػكرد لػػوالػػذم يػػتـ بػػيف  التكريػػد, كعقػػد (3)العقديػػة كػػالبيع كالشػػراء ك يرىمػػا
إذا اشػػتمؿ عمػػى الشػػركط المعتبػػرة فػػي  كىػػذا مػػا نػػص عميػػو الشػػرع ,تبػػادؿ المنفعػػة مػػف ذلػػؾك  كالػػربح
 .دالعقك 

 السنة -ب

ابً  ًمفٍ  رىٍىطنا سىًعيدو أىف   أىًبك ما ركاه -1 مىى قىًدميكاأخذكا أجران عمى الرقية فمما ),  الم وً  رىسيكؿً  أىٍصحى  عى
كا  الم وً  رىسيكؿً  ا :فىقىاؿى  لىوي  فىذىكىري مى ٍقيىةه  أىن يىا ييٍدًريؾى  كى ٍبتيـٍ  ري ـٍ  ًلي كىاٍضًربيكا اٍقًسميكا أىصى  .(4)(ٍيـو ًبسى  مىعىكي

أخػذ البػدؿ مقابػؿ المنفعػة, كمػف ىنػا نقػكؿ  النبػي  تجػكيزالحديث كاضح الداللػة فػي  و و الداللة:
 .(5)بجكاز التكريد لما فيو مف تحقيؽ المصمحة كتمبية حاجات الناس

 المعلول -ج

 كيمكف أف نستدؿ مف المعقكؿ مف كجييف:

ف ك س ال خبػػرة ليػػـ فػػي شػػراء البضػػائع, كآخػػر حاجػػة النػػاس الماسػػة كالممحػػة لػػو,فكثير مػػف النػػا األول:
ف ليس لدييـ القدرة عمى تحصيؿ ما يتمنػكف مػف بضػائع كمنتكجػات ك ليس لدييـ القدرة المالية, كآخر 

                                                 
 .( رسالة ماجستير61(, نمر درا  مة: عقد التكريد ص)6/31القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف) (1)

 .(09النساء: اآلية ) (2)
 .( رسالة ماجستير65(, درا مة: عقد التكريد ص)5/113القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (3)
 .[(18/30,)3528ي الرقية, حصحيحو كتاب الطب باب النفث ف]أخرجو البخارم في  (4)

 .( رسالة ماجستير68درا مة: عقد التكريد ص) (5)
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ى
ي حػػػاجتيـ كييسػػػر أمػػػكرىـ, مػػػف السػػػفر, كليػػػذا شػػػرع التكريػػػد ليحقػػػؽ منػػػافع النػػػاس كيمبػػػ تمكػػػنيـلعػػػدـ 

عميو ما داـ  ان ةن, فجعؿ التعامؿ مع التكريد متعارفتطكرت الحياة صناعيةن كزراعيةن كتجاري خاصة كقد
لمقكاعػػػد العامػػػة لمعقػػػكد كلػػػـ يخػػػالؼ الشػػػرع, بػػػؿ لػػػو فضػػػؿ عمػػػى تنشػػػيط الحركػػػة االقتصػػػادية  ان مكافقػػػ

 كالتمكيمية, كالتسييؿ كالتيسير عمى الناس كرفع الحرج كالمشقة عنيـ.

أدلة الشرع كمقاصده القائمة عمى رعاية أف عقد التكريد األصؿ فيو اإلباحة ما لـ يتناؼى مع  الثاني:
 .(1)فبو تتحقؽ تبادؿ المنفعة بيف المتعاقديف ,المصالح" األصؿ في المعامبلت المالية اإلباحة"

 :: أثر الظرل الطارئ عمد علد التوريدخامساً 

 :طبيعة المشكمة

بتكريػػد أجيػػزة  تػػـ اتفػػاؽ بػػيف شػػركة )مػػكرد( كجامعػػات فمسػػطينية )مػػكرد إليػػو( عمػػى أف تتعيػػد الشػػركة
حاسكب لمجامعات الفمسطينية, بمكاصفات محددة, كأسعار معينة, ككقػت معمػكـ, كفجػأة كدكف تكقػع 
أصػػيبت معظػػـ الشػػركات المصػػنعة ألجيػػزة الحاسػػكب بفيػػركس أعطػػب األجيػػزة, كلمعمػػؿ عمػػى إزالتػػو 

ا سػبب  ػبلءن منػع مػف تكريػد بػاقي الكميػة المطمكبػة, ممػ فترة طكيمػة مػف الػزمف, كىػذا األمػر يستغرؽ
فيػؿ يبقػى المػكرد ممتزمػان بمػا تػـ االتفػاؽ  فاحشان في أسعار األجيزة عما كانت عميو عنػد إبػراـ العقػد,

ىػك الحكػـ  أـ مػا؟ عميو, فيقع عميو ضرره كبيػره كخسػائر فادحػة جػراء التغيػرات االقتصػادية المفاجئػة
 ؟الطارئة الشرعي التي تكجبو سماحة الشريعة في مثؿ ىذه األحكاؿ كالتغيرات

 :الحكم الشرعي

في ىذا الحػادث كىػك ارتفػاع سػعر أجيػزة الحاسػكب يعتبػر ظرفػان طارئػان, لػـ يكػف فػي الحسػباف تكقعػو 
 العقػػد كمػػا ال يسػػتطاع دفعػػو, كقػػد تسػػبب بخسػػارة كبيػػرة عمػػى التػػاجر المػػكرد جعمتػػو عػػاجزان  إبػػراـكقػػت 

بتنفيػذ العقػد بيػذا التغيػر يكقػع  إلزامػوأف  عف تنفيذ العقد المبـر إال بخسارة فادحػة جػدان, كمػف المعمػكـ
) ال ضػػرر كال  الضػػرر عمػػى النػػاس بقػػكؿ النبػػي إيقػػاعكقػػد نيانػػا الشػػرع عػػف  ,ضػػرران بالغػػان عميػػو

 .(2)ضرار(

                                                 
 .(, مجمع الفقو اإلسبلمي10/690ناقصات)مد.عبد الكىاب أبك سميماف:عقد التكريد كال (1)
 .(5ص) سبؽ تخريجو (2)
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كلػػذلؾ كػػاف ال بػػد لمشػػريعة اإلسػػبلمية الغػػراء التػػي تنػػادم بػػدفع المشػػقة كالضػػرر كجمػػب التيسػػير مػػف 

مػف األدلػة المعتبػرة  ,سػابقان  هاكىػذا مػا بينػ ,كسػبلمة مقاصػدىا عبلجو مناسبو يظير فيو عدؿ الشػريعة
 في مثؿ ذلؾ.

ب دية ليرفع الضـرر  فييانظر وال ىيمزم بلبول الدعو  فإنو لملضاءفإذا رفع المتضرر األمر  وعميو
 أو يخففو ونفترض بعض الحمول التي تر ع األمور إلد نصابيا منيا:

 :ؼ الطارئ عمى المكعد المتفؽ عميوإذا كاف تأثير الظر  المدة الزمنية: -1

  يميؿ المكرد كقتان في التنفيذ إذا رأل أف الظرؼ الطارئ قابؿ لمزكاؿ في كقػت ال يتضػرر المػكرد
السػمعة المطمكبػة, عػف طريػؽ  إحضػارلو بيذا التأخير, حينئذ لو أف يبحث عػف طػرؽ يجػد فييػا 

 , قػػػاؿ اهلل تعػػػالى:ـ كبقػػػدراتيـتجػػػار كبػػػار ليػػػـ طػػػرقيـ كسػػػمعتيـ كشػػػيرتيـ التجاريػػػة يسػػػتعيف بيػػػ
ةٍ   ُذوُذو  َكانَ َكانَ   ]َوإِنْ ]َوإِنْ  ةٍ ُعْسَ ٍة[  إَِل إَِل   َفـَظَِرةٌ َفـَظَِرةٌ   ُعْسَ ْقَسَ ٍة[َُ ْقَسَ َُ 

كىػي الفتػرة التػي  ,ميسػرة ىفينظػر المػكرد المعسػر إلػ (1)

 تتكفر فييا باقي الكمية المطمكبة.

  لممكرد أف يتكافؽ مع الجامعات بإحضار نكعية أجيزة بديمة تسد مكاف األصؿ مالـ يترتب عمى
 ضرر. ذلؾ

سػبب كثػرة العػدد كالكميػة إذا أثر الظرؼ الطارئ عمػى المػكرد بخسػارة فادحػة ب الكمية المطموبة: -2
 المطمكبة:

  الجامعػات إلػىيرد التزاـ المكرد المرىػؽ إلػى الحػد المعقػكؿ, فيػنقص مػف كميػة األجيػزة المػكردة, 
 سعرىا الجديد.بإمكانو زيادة ثمف األجيزة حسب كفي المقابؿ  فيخفؼ مف عبء الخسارة,

 فتتحمػؿ الجامعػات أثػر الػنقص  ,لمتعاقديف جػراء ىػذا الظػرؼ الطػارئكزع عبء الخسارة عمى ات
مف كمية أجيزة الحاسكب, كعميو يتـ تعديؿ العقد بإعادة النظر في الحقكؽ كااللتزامات العقدية, 

ـَُّؽمْ   ]َوَل ]َوَل  :يقػكؿ اهلل تعػالى ,كىذا مف العدؿ المنصػكص عميػو َُ أِر ـَُّؽمْ ََيْ َُ أِر   َتْعأِدُلواَتْعأِدُلوا  َألَّ َألَّ   َعأَ  َعأَ    َقأْومٍ َقأْومٍ   َآنُ َآنُ َشأـَ َشأـَ   ََيْ

 لِؾتَّْؼَوى[لِؾتَّْؼَوى[  َأْقَرُب َأْقَرُب   ُهوَ ُهوَ   اْعِدُلوااْعِدُلوا
(2). 

                                                 
 .(082البقرة: مف اآلية ) (1)
 .(8المائدة: مف اآلية ) (2)
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ى
دت الخطػػػكات إذا أثػػػر الظػػػرؼ الطػػػارئ عمػػػى ارتفػػػاع أسػػػعار األجيػػػزة, كاسػػػتنف ارتفـــاع األســـعار: -3

 المتبعة السابقة:

 سػخ حػؽ لػو ف ,صؿ إلى حؿ مناسب يرضػي المتعاقػديفي حاؿ تعذر تنفيذ العقد كاستحالة التك فف
 العدالػة, كىػذا مػا قػرره فقيػاء ىالمصمحة تقتضي ذلؾ, كىذا ىك مقتض لإف رأ العقد فيما تبقى منو,

  .(1)رالحنفية في فسخ اإلجارة باألعذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .(1/003: بدائع الصنائع)الكاساني (1)
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ىىالمبحثىالثالثالمبحثىالثالث
ىىأثرىالظروفىالطارئظىرلىىرػدىالدلمأثرىالظروفىالطارئظىرلىىرػدىالدلم
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 الثالثالمبحث 
 أثر الظرول الطارعة عمد علد السمم

 :: تعريل السممأوالً 

 :السمم في المغة -3

 سػبلما يسػمـ سمـ :يقاؿ, (1)كالعافية الٌصٌحة مف بابو معظـ كالميـ كالبلـ السيف( سمـ) :قاؿ ابف فارس
 .سبلمة

ػػمىـي ك  ػػمىؼي  بالتحريػػؾ الس  ـى  :فيقػػاؿ الس  ػػم ـى أم  الشػػيء فػػي أىٍسػػمى  إليػػو كػػذا, فالسػػمـ ك كالسػػمؼ كأىٍسػػمىؼ فيػػو سى
ـى  :يقاؿك  ,كاحد ىن يأتياف بمعن م ـى  أىٍسمى  ًإلى معمكمةٍو  ًسٍمعة في كفضة ذىبان  تعطي أىف كىك أىٍسمىؼى  ًإذا سى

ٍمعىة صاحب ًإلى الثمف أىٍسمىٍمتى  قد فكأىنؾ معمكـ أىمىدو  م ٍمتىوي ك  السِّ  .(2)ًإليو سى

 فتسمؼ كتعطي الماؿ في سمعة معمكمة األجؿ. ,فالسمـ ىك السمؼ كاإلعطاء

 :صطالحالسمم في اال -1

 .(3)بقكلو: بيع يتقدـ فيو رأس الماؿ كيتأخر المثمف ألجؿ رعرفو الدردي

, كىػك بيػع الػديف (4)عرفتو مجمة األحكاـ العدلية بقكليا: بيع السمعة بمثمف مؤجؿ كشراء بثمف معجؿ
  (5).بالعيف

  .(6)عاجبلن  يعطى ببدؿ الذمة في مكصكؼ عمى عقدعرفو النككم بقكلو: 

فيعجؿ بو الثمف كيسمى رأس ماؿ السمـ, كيؤخر بو المثمف كىك السمعة  ,أنكاع البيكعفالسمـ نكع مف 
 كيسمى المسمـ فيو, كالسمـ عمى خبلؼ البيع المؤجؿ.

                                                 
 .(3/68) ابف فارس: مقاييس المغة (1)

 .(1/153(, الرازم: مختار الصحاح)1/086(, الفيكمي: المصباح المنير)10/089ابف منظكر: لساف العرب ) (2)

 .(3/195) الدردير: الشرح الكبير (3)
 .(31( ص)103) مجمة األحكاـ العدلية مادة (4)
 .(5/131) : بدائع الصنائعالكاساني (5)

 .(1/3النككم: ركضة الطالبيف) (6)
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 :ثانيًا: مشروعية السمم

 السمـ مشركع بالكتاب كالسنة كاإلجماع :

 :الكتاب -أ

ا  َياَيا  ]] قاؿ اهلل تعالى: -1 َ َاَأُّيه ـُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َأُّيه َُ ـُواَآ َُ ى  َأَجلٍ َأَجلٍ   إَِل إَِل   َِِدْينٍ َِِدْينٍ   َتَداَيـُْتمْ َتَداَيـُْتمْ   إَِذاإَِذا  َآ َنؿًّ ىُُ َنؿًّ [[  َفاْكُتُبوهُ َفاْكُتُبوهُ   ُُ
(1). 

كيشيد لػذلؾ قػكؿ ابػف  ,أجؿ جائز كالسمـ منو ىكجو الداللة: أف منطكؽ اآلية كاضح في أف البيع إل
)أشيد أف السمؼ المضمكف إلى أجؿ مسمى قد أحمو اهلل  :عباس: لما حـر اهلل الربا أباح السمـ كقاؿ

كأف اآلية نزلت في السػمـ خاصػة كتتنػاكؿ جميػع المػداينات إجماعػا, كالسػمـ  ,(2)ذف فيو(في كتابو, كأ
 .(3) مف الديكفن 

 :السنة -ب

ـى الن ًبيُّ  : ) قىًد ب اسو قىاؿى ٍف اٍبًف عى اًر الس نىةى كىالس نىتىٍيًف فىقىاؿى  عى ـٍ ييٍسًمفيكفى ًفي الثِّمى ًدينىةى كىىي ٍف أىٍسػمىؼى  :اٍلمى مى
(ًفي تى  ٍعميكـو ؿو مى ٍعميكـو ًإلىى أىجى ٍعميكـو كىكىٍزفو مى ٍمرو فىٍمييٍسًمٍؼ ًفي كىٍيؿو مى

(4) 

قػدره بالكيػؿ,  كجو الداللة: فالحديث كاضح الداللة فػي جػكاز السػمـ بشػركطو كضػكابطو مػف معمكميػة
السػمـ كلػـ تقتصػر تطبيقػات  ,أك الكزف, ككذا األجؿ معمكـ, كعدـ نيي النبي ألىػؿ المدينػة أك تجنبػو

 بؿ أصبح لو تطبيقات معاصرة. ,فقط عمى الثمار

 :اإل ماع -ج

عػف  يكػ, إال مػا حي (5)قاؿ ابف المنذر: أجمع كؿ مف نحفظ عنػو مػف أىػؿ العمػـ عمػى أف السػمـ جػائز
  .(6)ابف المسيب في عدـ جكازه

                                                 
 .(080) البقرة: مف اآلية (1)
 .(3/362النعماني: تفسير المباب ) (2)
 .(3/358القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (3)

 [.(8/329, )3212صحيحو كتاب المساقاه, باب السمـ, ح]أخرجو مسمـ في  (4)
 .(11/ 9ابف قدامو: المغني ) (5)

 .(5/081) ألكطارالشككاني: نيؿ ا (6)
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ى
 :لسمماالتطبيلات المعاصرة لعلد ًا: لثثا

المزركعػػػػات كمنيػػػػا الثمػػػػار, فيػػػػذا ىػػػػك المعيػػػػكد  :ـمػػػػف األمثمػػػػة المشػػػػيكرة كالمعمكمػػػػة لتطبيػػػػؽ السػػػػم
كالمتعػػػارؼ عميػػػو, كلكػػػف لمػػػا اتسػػػعت رقعػػػة الػػػببلد كتطػػػكرت معيشػػػتيـ كتقػػػدمت صػػػناعتيـ ككثػػػرت 
تجػػارتيـ, فتطػػكر عقػػد السػػمـ بتطػػكر الفقػػو مػػف حيػػث الزمػػاف كالمكػػاف, كمػػف التطبيقػػات المعاصػػرة مػػا 

 :يأتي

كذلػػؾ مػف خػبلؿ تعامػػؿ المػزارعيف مػع المصػػرؼ  ,ةمختمفػ زراعيػة عمميػػات بتمكيػؿ لمقيػاـ يصػمح -أ 
  اإلسبلمي, فالمصرؼ يقدـ الماؿ, كالمزارع يقدـ المنتكجات كالمزركعات.

 إلنتػػػاج السػػػابقة المراحػػػؿ تمكيػػػؿ سػػػيما كال كالصػػػناعي, التجػػػارم النشػػػاط تمكيػػػؿ فػػػي يسػػػتخدـ - ب
عادة ,سممان  بشرائيا كذلؾ الرائجة, كالمنتجات السمع كتصدير  .(1)ةئمجز  بأسعار ياتسكيق كا 

 إمػػػدادىـ ؽيػػػطر  عػػػف كالصػػػناعييف الػػػزراعييف المنتجػػػيف كصػػػغار الحػػػرفييف تمكيػػػؿ فػػػي يسػػػتخدـ -ج
 عمػػى الحصػػكؿ مقابػػؿ سػػمـ مػػاؿ كػػرأس أكليػػة مػػكاد أك كآالت معػػدات صػػكرة فػػي اإلنتػػاج بمسػػتمزمات

عادة منتجاتيـ بعض  .تسكيقيا كا 

 المكاد بشراء اإلسبلمي المصرؼ بقياـ كذلؾ,  يةالخارج التجارة تمكيؿ في استخدامو يمكف كذلؾ( د
 ىذه بجعؿ أك ,نقدان  إما مجزية, بأسعار عالمينا تسكيقيا إعادة ثـ ,سممان  المنتجيف مف األكلية

 .ذلؾ  ير أك صناعية سمع عمى مقابميا في الحصكؿ أجؿ مف سمـ ماؿ رأس الصادرات

 يقكـ حيث - التمكيمي لمتأجير كبديؿ - بتةالثا األصكؿ تمكيؿ في إليو المجكء أيضان  كيمكف- (ىػ
 القديمة المصانع في إلحبلليا أك الحديثة المصانع لقياـ البلزمة الثابتة األصكؿ بتمكيؿ المصرؼ
 المصانع تمؾ منتجات مف جزء عمى الحصكؿ مقابؿ سمـ ماؿ كرأس األصكؿ تمؾ كتقديـ القائمة,
 .(2)مناسبة تسميـ آلجاؿ كفقان  دفعات عمى

 

                                                 
 .(138نزيو حماد: السمـ كتطبيقاتو المعاصرة ص ) (1)
ط البنػؾ اإلسػبلمي  66,67د/محمد عبػد الحمػيـ عمػر, اإلطػار الشػرعي كاالقتصػادم كالمحاسػبي لبيػع السػمـ. ص (2)

 ىػ.1110لمتنمية بجدة 
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ى
 :أثر الظرول الطارعة عمد علد السمم: عاً راب

 :طبيعة المشكمة

عشػػرة آالؼ طػػف مػػف القمػػح  نفتػػرض أف عقػػد سػػمـ تػػـ بػػيف تػػاجر كشػػركة عمػػى أف يبيػػع التػػاجر سػػممان 
كاشػترطت الشػركة أف تسػتمـ ىػذه  ,عمى أف يككف ثمف الطف مائة دينػار أردنػي ,بالمكاصفات المعينة

كالتػـز  ,طػف كتػـ تسػميـ المبمػغ المتفػؽ عميػو مػف قبػؿ الشػركةكؿ سنة ألػؼ  ,الكمية عمى فترات عشر
ثػػـ نػػزؿ صػػقيع أتمػػؼ المحصػػكؿ فغػػبل سػػعر القمػػح إثػػر ىػػذا  ,التػػاجر فػػي إيفػػاء مػػا اتفػػؽ عميػػو سػػنتيف

فيػػؿ يمتػػـز التػػاجر فػػي تسػػميـ القمػػح  ,فتضػػرر التػػاجر مػػف ذلػػؾ الغػػبلء ,الضػػرر النػػازؿ  ػػبلء فاحشػػان 
ال بػػد مػػف رفػػع ىػػذا الضػػرر النػػاتج إثػػر  ـأ ؟عقػػد شػػريعة المتعاقػػديفبالسػػعر القػػديـ المتفػػؽ عميػػو ألف ال
 ؟ظرؼ طارئ ال دخؿ لمتاجر فيو

أف  في ىذه الصكرة مف بيع السمـ كبمقتضى عدالة اإلسبلـ كمبادئو كسعة الفقو اإلسبلمي نجػد لزامػان 
بػػػأف اإلسػػػبلـ قػػػد نػػػص عمػػػى كضػػػع الجػػػكانح كىػػػي مػػػف  نطبػػػؽ الظػػػركؼ الطارئػػػة, فكمػػػا قمػػػت سػػػابقان 

 ىالظػػػركؼ الطارئػػػة, لػػػذا ال بػػػد مػػػف كجػػػكد الحػػػؿ المناسػػػب, كالعػػػبلج العػػػادؿ الػػػذم يرجػػػع األمػػػكر إلػػػ
 التكازف. إلىطبيعتيا بدكف ضرر أك عنت, فيعيد كفتي العقد 

 :الحكم الشرعي

في ىذا الحادث كىك ارتفاع سعر القمح جراء كقكع صػقيع يعتبػر ظرفػان طارئػان, لػـ يكػف فػي الحسػباف 
عف  العقد كما ال يستطاع دفعو, كقد تسبب بخسارة كبيرة عمى التاجر جعمتو عاجزان  إبراـتكقعو كقت 

بتنفيذ العقد بيذا التغير يكقع ضػرران  إلزاموتنفيذ العقد المبـر إال بخسارة فادحة جدان, كمف المعمكـ أف 
, (1)رار()ال ضػرر كال ضػ:الضرر عمػى النػاس بقػكؿ النبػي  إيقاعكقد نيانا الشرع عف  ,بالغان عميو
 ُوْسَعَفا[ُوْسَعَفا[  إِلَّ إِلَّ   َكْػًناَكْػًنا  اهللُاهللُ  ُيَؽؾُِّف ُيَؽؾُِّف   ]َل ]َل : يقكؿ اهلل تعالى ,ثقيمة ليس بكسعو كفي ذلؾ أعباءن كيتحمؿ 

(2). 

                                                 
 .(5سبؽ تخريجو ص) (1)
 .(086البقرة: مف اآلية ) (2)
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ى
كىك إذا تعذر تسػميـ المسػمـ فيػو أك انقطػع كقػت  ,كقد تحدث الفقياء رحميـ اهلل في مثؿ ىذا الحادث

بػػو ظػػركؼ طارئػػة, أك فقػػد مػػف السػػكؽ كػػأف أصػػابتو جائحػػة سػػماكية, أك حمػػت  ,حمػػكؿ األجػػؿ لعػػذر
 اختمؼ الفقياء في ذلؾ عمى قكليف: ؟كانقطع بعدما كاف يستكرد, فما الذم يترتب عمى العقد

رب  يخيػر وأن ىإل أبك حنيفة كابف القاسـ مف المالكية كالشافعي, ذىب جميكر الفقياء اللول األول:
فيكجػد الثمػر  يف أف يصػبر إلػى العػاـ القابػؿ,كب السمـ بيف أف يفسخ السمـ ك يأخذ الثمف "رأس الماؿ"

 .(1)فيطالب بحقو

بمجػػرد  ضػػركرة السػػمـ فسػػخ ى, إلػػ(3)كالشػػافعية فػػي قػػكؿ, (2)ذىػػب أشػػيب مػػف المالكيػػة اللــول الثــاني:
كيرجػػػع المسػػػمـ بػػػرأس مالػػػو إف كػػػاف مكجػػػكدان كبالمثػػػؿ إف كػػػاف مثميػػػان,  ,االنقطػػػاع, كال يجػػػكز التػػػأخير

 . (4) ,كبالقيمة إف كاف قيميان 

 :سبب الخالل

بالكالئ أـ  أف بيع السمـ ىؿ ىك مف قبيؿ بيع الكالئ ىيرجع سبب خبلؼ الفقياء في ىذه المسألة إل
ىك بيع مكصكؼ في الذمة, فمف رأل أنو مػف األكؿ قػاؿ بفسػخ البيػع, كمػف قػاؿ بالثػاني فيػك مخيػر 

 بيف الفسخ أك أف يصبر لحيف كجكد السمعة.

 :أدلة اللول األول

 :ا بالمعلولاستدلو 

 .(6)القبض قبؿ (5)المبيع كإباؽ فصار ,الزكاؿ شرؼ عمى مءالطار  كالعجز صح قد السمـ ألف-1

كلػػيس مػػف شػػرط جػػكازه أف  ,بػػأف العقػػد كقػػع عمػػى مكصػػكؼ فػػي الذمػػة فيػػك بػػاؽ عمػػى أصػػمو قػػالكا-2
نما ىك شي ,يككف مف ثمار ىذه السنة  .(7)رء شرطو المسمـ فيك في ذلؾ بالخياكا 

 

                                                 
 .(0/155تيد)ابف رشد: بداية المج (1)
 .نفس المرجع السابؽ (2)

 .(1/320(, الشيرازم: الميذب)1/191الرممي: نياية المحتاج) (3)

 .(10/129(, الدسكقي: حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير)1/966ابف رشد: بداية المجتيد) (4)

 (.7/83أم باؽو ببقاءىا عمى أصمو كالعبد اآلبؽ. الباربرتي: العناية شرح اليداية ) (5)

 .(3/70المر ياني: اليداية) (6)

 .(0/155ابف رشد: بداية المجتيد) (7)
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 لول الثاني:أدلة ال

 :استدلوا بالسنة والمعلول

 :أواًل: السنة

 (1)(.بالكالئ الكالئ بيع عف نيى)  النبي أف عنيما, اهلل رضي عمر ابف عف

 مػػا يجػػد لػـ األجػػؿ حػػؿ فػإذا ,أجػػؿ إلػػى شػيئان  الرجػػؿ يشػػترم أف ىػككىػك الػػديف بالػػديف,  و ــو الداللــة:
  .(2)تقابض بينيما يجرم كال ,يبيعوف ,شيء بزيادة آخر أجؿ إلى بعنيو :فيقكؿ ,بو يقضي

 :ثانيًا: المعلول

 فيمكػػت صػػبرة مػػف قفيػػزان  اشػػترل لػػك كمػػا العقػػد فانفسػػخ ,ىمكػػت كقػػد العػػاـ ىػػذا ثمػػرة عميػػو المعقػػكد فأل
 .(3)الصبرة

 :الرأي الرا ح

 :لسببيف اثنيفكذلؾ  ,كالذم أراه راجحان في ىذه المسألة ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء

 .كالمركنة كالتيسير عمى الناس بتخيرىـ حكؿ عقد السمـالسعة  -1

 .حيث فييا رفع الضرر عف المشترم ,حكمة الفسخ -2

 ويمكن أن نوضح ونبين حمول  ميور الفلياء أكثر مع زيادة في ىذه الحمول عمد النحو ا تي:

ابػؿ لمػزكاؿ فػػي يميػؿ التػاجر المتضػرر فػي تنفيػذ التزاماتػو العقديػة إذا كجػد أف الظػرؼ الطػارئ ق -1
أةٍ   ُذوُذو  َكأانَ َكأانَ   ]َوإِنْ ]َوإِنْ  كقت ال يتضرر بو الطرؼ اآلخػر, كاهلل تعػالى يقػكؿ: أةٍ ُعْسَ أٍة[  إَِل إَِل   َفـَظِأَرةٌ َفـَظِأَرةٌ   ُعْسَ ْقَسَ أٍة[َُ ْقَسَ َُ  (4) 

كاسػػتيراده لمقمػػح مػػف دكؿ لػػـ  لأك البحػػث عػػف بػػدائؿ أخػػر  حػػيف الميسػػرة ىفينظػػر التػػاجر المعسػػر إلػػ
)كلػك انقطػع :قػكؿ الرممػيبلػؿ عمػى ذلػؾ كأد ,ذلػؾ سػبيبل ىتصب بصقيع أك أم طارئ إف استطاع إل

                                                 
 .(19سبؽ تخريجو ص) (1)

 .(1/195الصنعاني: سبؿ السبلـ) (2)
 .(1/320الشيرازم: الميذب) (3)

 .(082البقرة: اآلية ) (4)
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ى
في البمد ككجد في بمد آخر كلـ يصؿ لمسافة القصر, كجب عمى البائع تحصيمو, فإف كاف أبعد مف 

 .(1)مسافة القصر لـ يمـز

تكزع الخسارة التي أصابت المتعاقد نتيجة لمظركؼ االقتصادية المتغيرة إف كجدت المصمحة  -2
 لِؾتَّْؼَوى[لِؾتَّْؼَوى[  َأْقَرُب َأْقَرُب   ُهوَ ُهوَ   ]اْعِدُلوا]اْعِدُلوا: كاهلل تعالى يقكؿ ,لعدؿ كاإلنصاؼفي ذلؾ, بحيث يتـ التكزيع با

(2). 

 ,لممسمـ مبادلة المسمـ فيو بشيء آخر,  ير النقد بعد حمكؿ األجؿ كدكف اشتراط ذلؾ فػي العقػد -3
 كيتحقؽ ىذا األمر بشرطيف:

 ماؿ السمـ. كألف يجعؿ المسمـ فيو برأس ,أف يككف البدؿ صالحان يؤدم الغرض المقصكد - أ

ال  ,أف ال تكػػكف القيمػػة السػػكقية لمبػػدؿ أكثػػر مػػف القيمػػة السػػكقية لممسػػمـ فيػػو كقػػت التسػػميـ  - ب كا 
 .(3)يقع الضرر

إذا بقي الظرؼ الطارئ كتعذر انتياؤه كاستحاؿ مكاصمة تنفيذ العقد كاستحاؿ معو إعادة التػكازف  -4
تزاماتػػو ككػػذا الشػػركة. ففػػي مثػػؿ ىػػذه المػػالي لمعقػػد, حيػػث لػػـ يسػػتطع التػػاجر أف يسػػتمر فػػي تنفيػػذ ال

الحالة يحؽ لمطرفيف أف يرفعا األمر إلى القضاء كيطمبا فسخ العقػد فيمػا لػـ يػتـ تنفيػذه, مػع تعػكيض 
 الطرؼ المتضرر بما يحقؽ التكازف المالي بيف المتعاقديف, كالتكصؿ إلى اتفاؽ جديد.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .(1/191) الرممي: نياية المحتاج (1)

 .(8المائدة: مف اآلية ) (2)
 .(13إلسبلمي,صيغة عقد السمـ كالسمـ المكازم, األحكاـ الفقيية ص)بنؾ الشماؿ ا (3)
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ى
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ىىػدىاالدتصناعػدىاالدتصناعأثرىالظروفىالطارئظىرلىىرأثرىالظروفىالطارئظىرلىىر
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ى

 المبحث الرابع
 علد االستصناع عمد أثر الظرول الطارعة

 :أواًل: تعريل االستصناع

 :االستصناع في المغة -3

ػػٍنعىان  , (1))صػػنع( قػػاؿ ابػػف فػػارس: الصػػاد كالنػػكف كالعػػيف أصػػؿه صػػحيح كاحػػد, كىػػك عمػػؿي الشػػيء صي
استصػنع أم بمعنػى طمػب , فيػك مصػنكع, كاالستصػناع مصػدر كأصمو صنع: صنعو يصنعو صنعان 

صػػنعو, كالصػػناعة حرفػػة الصػػانع كعممػػو الصػػنعة,  إلػػىدعػػا  أم: ءالشػػيفيقػػاؿ استصػػنع  ,الصػػنعة
ٍء[  ُكأألَّ ُكأألَّ   َأْتَؼأأنَ َأْتَؼأأنَ   الَّأأِذيالَّأأِذي  اهللِاهللِ  ]ُصأأـْ َ ]ُصأأـْ َ كمنػو قكلػػو تعػالى:  ٍء[ََشْ  ََشْ

اصػػطنع فػػبلف  :, كالجمػع صػػنعكف, فيقػاؿ(2)

 .(3) كالصنع ىك العمؿ ,الصنعة, فاالستصناع ىك طمب أف يصنع لو خاتمان  خاتما إذا سأؿ رجبلن 

 االستصناع في االصطالح -1

 .(4)ني بقكلو: ىك عقد عمى مبيع في الذمة شرط فيو العمؿاعرفو الكاس

فالعامػػؿ  ,)عقػػد مقاكلػػة مػػع أىػػؿ الصػػنعة عمػػى أف يعممػػكا شػػيئان  :كعرفتػػو مجمػػة األحكػػاـ العدليػػة بأنػػو
 .(5)صانع كالطالب مستصنع كالشيء المراد صناعتو مصنكع(

 مشروعية علد االستصناعثانيًا: 
 عمى قكليف:االستصناع  مشركعية عقداختمؼ الفقياء في 

أف  ىإلػػػػػذىػػػػػب جميػػػػػكر الفقيػػػػػاء زفػػػػػر مػػػػػف الحنفيػػػػػة كالمالكيػػػػػة كالشػػػػػافعية كالحنابمػػػػػة  األول: اللـــــول
 .كيشترط فيو ما يشترط لمسمـ ,مف أقساـ السمـ ان االستصناع يعتبر قسم

 
                                                 

 .(3/011ابف فارس: مقاييس المغة ) (1)
 .(88النمؿ: مف اآلية ) (2)

 .(1/375(, الرازم: مختار الصحاح)8/029ابف منظكر: لساف العرب) (3)
 .(5/0: بدائع الصنائع )الكاساني (4)

 .(101)المادة (: 31مجمة األحكاـ العدلية )ص:  (5)
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ى
أك  يػػر ذلػػؾ ممػػا  أك قمنسػػكة أك خفػػان  فػػي المدكنػػة: مػػف استصػػنع طسػػتان قػػاؿ جػػاء فػػي مكاىػػب الجميػػؿ 

إلػػى مثػؿ أجػػؿ السػمـ, كلػػـ يشػترط عمػػؿ رجػػؿ  يعمػؿ فػػي األسػكاؽ بصػػفة معمكمػة, فػػإف كػاف مضػػمكنان 
بعينػػو يعممػػو منػػو, جػػاز ذلػػؾ إذا قػػدـ رأس المػػاؿ مكانػػو, أك إلػػى يػػـك أك يػػكميف, فػػإف  بعينػػو, كال شػػيئان 

 .(1)بديف لـ يجز, كصار دينان  بعيدان  ( أجبلن ضرب لرأس الماؿ )الثمف

سػكاء دفػع الػثمف  ,(2)جػكاز عقػد االستصػناع استحسػانان  إلػىذىػب جميػكر األحنػاؼ  المذىب الثـاني:
منػػػػو كأخػػػػر كمػػػو أك بعضػػػػو إلػػػػى إحضػػػػار  ءيشػػػػفػػػي مجمػػػػس العقػػػػد, أك دفػػػع جػػػػزء منػػػػو أك لػػػػـ يػػػدفع 

 .المستصنع, أك بعد إحضاره دفعة كاحدة أك عمى دفعات

كلكػػػنيـ يختمفػػػكف فػػػي الشػػػركط  ,ؽ جميػػػكر الفقيػػػاء الحنفيػػػة فػػػي جػػػكاز االستصػػػناع فػػػي الجممػػػةيتفػػػ
ف أقػػامكا  ,فػػالجميكر يػػركف أنػػو يجػػكز بشػػرط تسػػميـ الػػثمف فػػي المجمػػس كالحنفيػػة ال يشػػترطكف ذلػػؾ كا 

 .(3)  يجيزه عندىـف القياس الإحيث  ,أدلة عمى جكازه

 :سبب الخالل

يػرل ىؿ ىك عقد مسػتقؿ أـ ىػك ممحػؽ بالسػمـ؟ فاالستصناع ,  سبب اختبلفيـ في تكييؼ عقديرجع 
فيشػػترط فيػػو مػػا  ,أف االستصػػناع ممحػػؽ بالسػمـ ىإلػمػػف المالكيػة كالشػػافعية كالحنابمػػة  الفقيػػاءجميػكر 

كلػػػػػو خصائصػػػػػو  ,مسػػػػػتقؿ بذاتػػػػػو فيػػػػػركف أف االستصػػػػػناع عقػػػػػد يشػػػػػترط فػػػػػي السػػػػػمـ, كأمػػػػػا األحنػػػػػاؼ
 (4).كأحكامو

 :صحاب اللول األول بالسنة واإل ماع: استدل أاألول اللولأدلة 

 :أواًل: السنة

ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو قىاؿى  -1  ػؿي فىييًريػدي ًمنِّػي اٍلبىٍيػعى لىػٍيسى ًعٍنػًدم أىفىأىٍبتىاعيػوي لىػوي  ,يىا رىسيكؿى الم وً  :عىٍف حى يىٍأًتيًني الر جي
(): ًمٍف السُّكًؽ فىقىاؿى  ا لىٍيسى ًعٍندىؾى الى تىًبٍع مى

(5). 

                                                 
 .(6/517الحطاب: مكاىب الجميؿ) (1)
 .: بدائع الصنائعالكاساني (2)
 .(7/1211االستصناع مجمع الفقو اإلسبلمي) (3)

 .(17بكر أبك زيد: بحث في عقد االستصناع ص) (4)

ححو (, كصػػ9/367,) 3212سػػننو, كتػاب البيػػكع, بػػاب فػػي الرجػػؿ يبيػع مػػا لػػيس عنػػده, ح ]أخرجػو أبػػك داككد فػػي (5)
 [.(5/130األلباني: إركاء الغميؿ)
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ى
ال يممكػو اإلنسػاف , ككػذا  الحديث ظاىر في داللتو عمى عػدـ جػكاز البيػع المعػدـك كمػا داللة:كجو ال

 .(1) ير مكجكد ءشيعقد االستصناع فيك معدـك فبل يجكز, ألنو أبـر عمى 

بالكػالئ ىػك النسػيئة  نيػى عػف بيػع الكػالئ) :أنػو عف ابف عمر رضػي اهلل عنيمػا, عػف النبػي  -2
 .(2) (بالنسيئة

اللة: دؿ الحػديث عمػى عػدـ جػكاز بيػع الكػالئ بالكػالئ كىػك بيػع الػديف بالػديف, كاألمػر كػذلؾ كجو الد
فػػػي عقػػػد االستصػػػناع, فالسػػػمعة فػػػي يػػػد الصػػػانع كالػػػثمف فػػػي يػػػد المستصػػػنع, فيػػػك بيػػػع معػػػدـك نيينػػػا 

 .(3)عنو

 :ثانيًا: اإل ماع

 .(4) إجماع الناس عمى أنو ال يجكز بيع ديف بديفقاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل: 

 : نيالثاأدلة المذىب 

 استدل  ميور األحنال بالسنة واإل ماع والمعلول.

 أكالن: السنة

د ثىوي أىف  الن ًبي   -1 ٍبدى الم ًو حى ٍف نىاًفعو أىف  عى وي ًفي بىٍطًف كىفًِّو ًإذىا  عى عىؿى فىص  ا ًمٍف ذىىىبو كىجى اتىمن اٍصطىنىعى خى
مىٍيًو فىقىاؿى لىًبسىوي فىاٍصطىنىعى الن اسي خى  ًمدى الم وى كىأىٍثنىى عى ًقيى اٍلًمٍنبىرى فىحى ـى ًمٍف ذىىىبو فىرى ًإنِّي كيٍنتي اٍصطىنىٍعتيوي  :كىاًتي

نِّي الى أىٍلبىسيوي فىنىبىذىهي فىنىبىذى الن اسي قىالى  ٍيًريىةي كىالى أىٍحًسبيوي ًإال  قىاؿى ًفي يىًدًه اٍلييٍمنىى ت:كىاً  كى جي
(5). 

ٍف أى  -2 اًزـو قىاؿى عى ٍف اٍلًمٍنبىًر فىقىاؿى  :ًبي حى اؿه ًإلىى سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو يىٍسأىليكنىوي عى  بىعىػثى رىسيػكؿي الم ػًو  :أىتىى ًرجى
مىػػٍيًيف   ػػؿي ًلػػي أىٍعػػكىادنا أىٍجًمػػسي عى ػػارى يىٍعمى ػػًؾ الن ج  مى ػػًرم  يبلى نىػػةى اٍمػػرىأىةو قىػػٍد سىػػم اىىا سىػػٍيؿه أىٍف مي م ٍمػػتي ًإذىا كى  ًإلىػػى فيبلى

                                                 
 .(16/03ابف اليماـ: فتح القدير) (1)

 (.19, ص)سبؽ تخريجو (2)

 .(1/17(, بكر أبك زيد: بحث عقد االستصناع )1/195الصناعني: سبؿ السبلـ) (3)

 .(3/71ابف حجر: تمخيص الحبير) (4)

 .[(18/003) ,5107خاتـ في بطف كفيو,ح صحيحو كتاب المباس, باب مف جعؿ فص ال]أخرجو البخارم في  (5)



ثرىالظروفىالطارئظىرلىىرددىمنىالطػودىاآلجلظثرىالظروفىالطارئظىرلىىرددىمنىالطػودىاآلجلظأأ    

 70 

الثانيالثانيالغصلىالغصلى   

ى
مىٍت ًإلىى رىسيكًؿ الم ًو  اءى ًبيىا فىأىٍرسى مييىا ًمٍف طىٍرفىاًء اٍلغىابىًة ثيـ  جى ٍتوي يىٍعمى ًضػعىٍت  الن اسى فىأىمىرى ًبيىا فىأىمىرى ًبيىا فىكي

مىٍيوً  مىسى عى  .(1)فىجى

 النبػي  فإفالحديثاف داللتيما تنص عمى جكاز عقد االستصناع, حيث  لحديثيف:الة مف لدالاكجو 
أمر الصانع أف يصنع لو خاتمان ككذلؾ صناعة المنبر مف األعكاد, كعميػو عقػد االستصػناع مشػركع 

 لفعؿ النبي, فالمستصنع يطمب عمؿ الصنعة مف الصانع.

 :ثانيًا: اإل ماع

إلى اليكـ بػبل نكيػر, كلتعػارؼ  : أف الناس يتعاممكف بو مف لدف رسكؿ اهلل (2)اإلجماع العممي -1
 .(4)}ال تجتمع أمتي عمى ضبللة{ :, كالتعامؿ بيذه الصفة أصؿ مندرج في قكلو (3)عميو الناس

 :ثالثًا: المعلول

 وذلك من و يين:

ألف اإلنسػػػاف قػػػد يحتػػػاج إلػػػى صػػػناعة خػػػؼ أك نعػػػؿ  ,االستصػػػناع ىاألكؿ: الحاجػػػة تػػػدعك إلػػػالكجػػػو 
فمك لـ يجز لكقع الناس  ,, فيحتاج إلى أف يستصنعكصؼقمما يجده مصنكعا كما ك  بأكصاؼ معينة

 كىذا ينافي مقاصد الشريعة. ,في الحرج كالضيؽ

ف السػػمـ عقػػد عمػػى مبيػػع فػػي أل ,اإلجػػارةمعنػػى عقػػديف جػػائزيف كىػػك السػػمـ ك  فػػي االستصػػناعالثػػاني: 
 .(5)ما اشتمؿ عمى معنى عقديف جائزيف كاف جائزاستئجار الصناع يشترط فيو العمؿ ك االذمة ك 

 

 

                                                 
 [.(7/071) ,1950ح  صحيحو كتاب البيكع , باب مف النجار,]أخرجو البخارم في  (1)
كىك أف يتعامؿ المجتيدكف جميعان في عصر ما بنكع مف المعاممة كأف يتعاممكا بالتجارة مثبلن فإف عمميـ ىذا يدؿ  (2)

 .(30راجحي: مذكرة في أصكؿ الفقو )ص: عمى أف ما عممكه مشركع كيفيد جكازه, ال

 .(16/03ابف اليماـ: فتح القدير) (3)

بمفػػظ)ال يجمػػع اهلل أمتػػي عمػػى ضػػبللة(, ضػػعفو (’ 1/381,) 361مسػػتدركو, كتػػاب العمػػـ, ح]أخرجػػو الحػػاكـ فػػي  (4)
 [.(6/398األلباني: السمسة الضعيفة)

 .(1/93: بدائع الصنائع )الكاساني (5)
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ى
 :التر يح

, اللاعــل بمشــروعية علــد الثــاني الــرأيحــث مــن أقــوال الفليــاء مــا ذىــب إليــو أصــحاب يتبــين لمبا
 , وذلك لألسباب ا تية:باعتباره علدًا مستلالً  االستصناع

اد, كرفػػع رعايػػة لمصػػالح العبػػمػػف رحػػـ الشػػريعة التػػي جػػاءت انبثقػػت  مشػػركعية االستصػػناع -1
أا يقػكؿ: كاهلل تعالى ,الحرج عنيـ َُ أا]َو َُ ينِ   ِِف ِِف   َعَؾأْقُؽمْ َعَؾأْقُؽمْ   َجَعأَل َجَعأَل   ]َو ينِ الأدِّ أنْ   الأدِّ أنْ ُِ كلػتعـ باليسػر  (1)َحأَرٍج[َحأَرٍج[  ُِ

 .عمى كؿ ما يضيؽ عمييـ

مثؿ ىذه العقػكد الػذم ال يخمػك أل مجتمػع مػف التعامػؿ فييػا, خاصػة  ىالحاجة التي تدعك إل -2
 كنحف نعيش نيضة صناعية متطكرة, كالحاجة إذا عمت تنزؿ منزلة الضركرة.

رجػع يبعػض مػكارده, فجػكاز االستصػناع  مشػقة كحػرج فػي إلػىإف إجراء القياس مطمقان يؤدم  -3
إلى اعتبار المآؿ في تحصيؿ المصػالح أك درء المفاسػد عمػى الخصػكص, حيػث كػاف الػدليؿ 

ألننا لػك بقينػا مػع أصػؿ الػدليؿ العػاـ ألدل إلػى رفػع مػا اقتضػاه ذلػؾ  ,العاـ يقتضي منع ذلؾ
ينػا عمػى أصػؿ بق الدليؿ مف المصمحة, فكػاف مػف الكاجػب رعػي ذلػؾ المػآؿ إلػى أقصػاه , فمػك

, فالقياس كالقكاعد العامة أال يجكز االستصناع ألنػو بيػع (2)عمى العباد المنع لكاف فيو ضيؽ
, كقد نيينا عنو, إال أف القكؿ بالجكاز رعاية لممقاصد كالمآالت التي ذكرىػا الشػاطبي,  معدـك

تقافك   صانع.لم فيو أيضان تكسيع لممستصنع كا 

 :االستصناع علدشروط  ثالثًا:
كذلػػؾ ببيػػاف جنسػػو  ,المػػراد صػػناعتو ءالشػػيبتحديػػد مكاصػػفات  أف يكػػكف المستصػػنع فيػػو معمكمػػان  -أ 

 بيانان تنتفي فيو الجيالة كيرتفع النزاع. قدره كصفتوكنكعو ك 

كذلػػؾ فػػي أكانػػي الحديػػد كالرصػػاص, كالنحػػاس  أف يكػػكف ممػػا يجػػرم فيػػو التعامػػؿ بػػيف النػػاس؛ -ب 
, امػػؿ فيػػو يرجػػع فيػػو لمقيػػاس فيحمػػؿ عمػػى السػػمـ كيأخػػذ أحكامػػوألف مػػا يصػػعب التع ,كالزجػػاج ك يػػره

                                                 
 .(78) الحج: مف اآلية (1)
 .(5/195الشاطبي: المكافقات) (2)
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ى
نما جكز االستصناع استحسانان كلحاجة الناس إليو, كيختمؼ ذلؾ بحسب األعراؼ السائدة فػي كػؿ  كا 

 زماف كمكاف.

ال أصػػبح  ,المصػػنكع مػػف الصػػانع نفسػػو ال أف يػػأتي بيػػا المستصػػنع ءالشػػيأف تكػػكف أدكات  -ت  كا 
 .ناععقد إجارة ال عقد استص

حتػى يعتبػر فيػو شػرائط ك ىػذا  صػار سػممان  فإف ضرب لبلستصناع أجػؿه  ,أف ال يككف فيو أجؿ -ج 
استصػػناع عمػػى كػػؿ  ىػػكبػػك يكسػػؼ ك محمػػد : ىػػذا لػػيس بشػػرط ك ك قػػاؿ أ ,قػػكؿ أبػػي حنيفػػة رحمػػو اهلل

ال يجػكز فيػو االستصػناع كالثيػاب أك لـ يضرب ك لك ضرب لبلستصناع فيمػا  حاؿ ضرب فيو أجؿ
 .(1)في قكليـ جميعا ينقمب سممان  أجبلن  نحكىاك 

 :أثر الظرول الطارعة عمد علد االستصناعرابعًا: 
 :طبيعة المشكمة

ؼ مقعػد دراسػػي مػف الخشػػب تعاقػدت مػدارس حككميػػة مػع شػػركة صػناعية , عمػػى صػناعة عشػػرة آال
كريػد ألفػى بالمكاصفات المعتمدة, كتـ تحديد الشكؿ كالصػفة ككقػع العقػد بينيمػا حسػب االتفػاؽ, كتػـ ت

حريػؽ ىائػؿ بسػبب تمقعد, كفجأة كدكف تكقع تكقؼ تكريد باقي الكميػة المطمكبػة, بسػبب إثػارة بركػاف 
منيػػػا المقاعػػػد, ممػػػا أثػػػر سػػػمبان فػػػي مكاصػػػمة صػػػناعة الكميػػػة  الػػػذم يصػػػنعشػػػب فػػػي نكعيػػػة األشػػػجار 

المتعاقػد الممتػـز  المطمكبة, فأكقع ضرران بالغػان ارتفعػت بػو األسػعار كقمػت بػو المػادة الخػاـ, فيػؿ يبقػى
عمى حدكد عقده كأسعاره, قبؿ تبػدؿ الظػركؼ كطػركء التغيػرات الكبيػرة المشػار إلييػا, ميمػا تكبػد فػي 

أـ أف اإلسػػبلـ قػػد  ؟ذلػؾ مػػف خسػػائر فادحػػة, متمسػػكنا بمقتضػػى العقػػد كحػػدكده فػػي األسػػعار كالكميػػات
حقؽ اإلنصاؼ بقدر اإلمكاف بيف , يعيد كفتي الميزاف إلى التعادؿ, كيعادالن  كعبلجان  جعؿ لو مخرجان 

 الطرفيف؟

 :الحكم الشرعي

فػػي ىػػذا الحػػادث كىػػػك ارتفػػاع سػػعر مػػػكاد الخػػاـ لصػػناعة المقاعػػػد يعتبػػر ظرفػػان طارئػػػان, لػػـ يكػػف فػػػي 
العقػػػد كمػػػا ال يسػػػتطاع دفعػػػو, كقػػػد تسػػػبب بخسػػػارة كبيػػػرة عمػػػى الشػػػركة  إبػػػراـالحسػػػباف تكقعػػػو كقػػػت 

                                                 
 (.91/ 1: بدائع الصنائع )الكاساني (1)
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المبـر إال بخسارة فادحة جدان, كمف المعمكـ أف إلزاميا بتنفيذ المصنعة جعمتيا عاجزة عف تنفيذ العقد 

عمييا كقد نيانا الشرع عف إيقاع الضرر عمى الناس بقكؿ النبي  ,العقد بيذا التغير يكقع ضرران بالغان 
 :)َل ]َل : كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ اهلل تعػػالى ,ثقيمػػة لػػيس بكسػػعيا , كتتحمػػؿ أعبػػاءن (1))ال ضػػرر كال ضػػرار[  

 .(2) ُوْسَعَفا[ُوْسَعَفا[  إِلَّ إِلَّ   َكْػًناَكْػًنا  اهللُاهللُ  ُيَؽؾُِّف ُيَؽؾُِّف 

كجعؿ لكؿ مشكمة حبل  ,كاإلسبلـ بحكمتو قد كضع العبلج المناسب لكؿ طارئ مستجد كمتغير كاقع
مناسبا بؿ جعؿ األمكر االحترازية قبؿ كقكع األمر كأحاط ذلؾ بسياج منيع, كىػذا يػدلؿ عمػى سػبلمة 

 الشريعة كسعة مقاصدىا.

يجاد الحمكؿ لضاء فإنو يمـز بقبكؿ الدعك الق إلىكعميو إذا رفع األمر  , كالنظر في القضية بجدية, كا 
المناسبة إلعادة التكازف العقدم, كلرفع الضرر كالخسارة الكاقعة, كلنفترض بعض الحمكؿ التي ترجع 

 نصابيا: إلىاألمكر 

 إذا كاف تأثير الظرؼ الطارئ عمى مكعد تسميـ المقاعد المتفؽ عميو. المدة الزمنية: -1

  تميػػؿ الشػػركة المصػػنعة كقتػػان فػػي التنفيػػذ إذا رأل أف الظػػرؼ الطػػارئ قابػػؿ لمػػزكاؿ فػػي كقػػت ال
أةٍ   ُذوُذو  َكأانَ َكأانَ   ]َوإِنْ ]َوإِنْ تتضػرر المػدارس بيػذا التػأخير, قػاؿ اهلل تعػالى:  أةٍ ُعْسَ أٍة[  إَِل إَِل   َفـَظِأَرةٌ َفـَظِأَرةٌ   ُعْسَ ْقَسَ أٍة[َُ ْقَسَ َُ

(3), 

يػػا بػػاقي الكميػػة كىػػي الفتػػرة التػػي تتػػكفر في ,حػػيف ميسػػرة ىفتنظػػر الشػػركة المصػػنعة المعسػػرة إلػػ
 المطمكبة.

  لمشػػػركة المصػػػنعة أف تتكافػػػؽ مػػػع المػػػدارس بإحضػػػار نكعيػػػة مقاعػػػد بديمػػػة تقػػػـك مقػػػاـ األصػػػؿ
 المتفؽ عميو, كتسد حاجتيـ, ما لـ يترتب عمى ذلؾ ضرر.

ــة: -2 ــة المطموب إذا أثػػر الظػػرؼ الطػػارئ عمػػى الشػػركة المصػػنعة بخسػػارة فادحػػة بسػػبب كثػػرة  الكمي
 :ة فنقترح أمريفة المقاعد الدراسيكمي

                                                 
 (.5سبؽ تخريجو ص) (1)
 (.086البقرة: مف اآلية ) (2)

 (.082البقرة: مف اآلية ) (3)
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  المػػدارس  إلػػىاألمػػر األكؿ: يػػرد التػػزاـ الشػػركة المصػػنعة, فنػػنقص مػػف كميػػة المقاعػػد المػػكردة

الحككميػػة فيخفػػؼ مػػف عػػبء الخسػػارة, كمقابػػؿ ىػػذا األمػػر بإمكػػاف القضػػاء زيػػادة ثمػػف المقاعػػد 
 حسب سعرىا الجديد.

  فتتحمػػػؿ  ,ؼ الطػػػارئلمتعاقػػػديف جػػػراء ىػػػذا الظػػػر ع عػػػبء الخسػػػارة عمػػػى ايػػػاألمػػػر الثػػػاني: تكز
المػػدارس الحككميػػة أثػػر الػػنقص مػػف كميػػة المقاعػػد, كعميػػو يػػتـ تعػػديؿ العقػػد بإعػػادة النظػػر فػػي 

  ]َوَل ]َوَل الحقػػػػكؽ كااللتزامػػػػات العقديػػػػة, كىػػػػذا مػػػػف العػػػػدؿ المنصػػػػكص عميػػػػو يقػػػػكؿ اهلل تعػػػػالى: 

ـَُّؽمْ  َُ ِر ـَُّؽمْ ََيْ َُ ِر  لِؾتَّْؼأَوى[لِؾتَّْؼأَوى[  َأْقَرُب َأْقَرُب   ُهوَ ُهوَ   اْعِدُلوااْعِدُلوا  َتْعِدُلواَتْعِدُلوا  َألَّ َألَّ   َعَ  َعَ    َقْومٍ َقْومٍ   َشـََآنُ َشـََآنُ   ََيْ
, كمػف بػاب التعػاكف األخػكم (1)

ْثأأأمِ   َعأأأَ  َعأأأَ    َتَعأأأاَوُكواَتَعأأأاَوُكوا  َوَل َوَل   َوالتَّْؼأأأَوىَوالتَّْؼأأأَوى  الأأأِ ِّ الأأأِ ِّ   َعأأأَ  َعأأأَ    ]َوَتَعأأأاَوُكوا]َوَتَعأأأاَوُكوا :المبنػػػي عمػػػى الخيػػػر كاإلحسػػػاف ِْ ْثأأأمِ ا ِْ   ا

 .(2)َوالُعْدَواِن[َوالُعْدَواِن[

ت الخطػػػكات دإذا أثػػػر الظػػػرؼ الطػػػارئ عمػػػى ارتفػػػاع أسػػػعار المقاعػػػد, كاسػػػتنف ارتفـــاع األســـعار: -3
 لسابقة.المتبعة ا

  , حػؽ لػػو يففػي حػاؿ تعػػذر تنفيػذ العقػػد كاسػتحالة التكصػػؿ إلػى حػؿ مناسػػب يرضػي المتعاقػػديف
إف رأم المصمحة تقتضػي ذلػؾ, كىػذا ىػك مقتضػي العدالػة, كىػذا مػا  فسخ العقد فيما تبقى منو

 قرره فقياء الحنفية في فسخ اإلجارة باألعذار. 

                                                 
 .(8المائدة: مف اآلية ) (1)
 .(0المائدة: مف اآلية ) (2)
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  الفصل الثالثالفصل الثالث
لً الظروف لً الظروف ضمان األضرار املرتتبة عضمان األضرار املرتتبة ع

  الطارئة يف العقىد اآلجلةالطارئة يف العقىد اآلجلة
 ضمان األضرار المترتبة على الظروف الطارئة في العقود اآلجلة: الفصل الثالث

 وفيو مبحثان:

 .في العقكد اآلجمة كضكابطو مفيـك الضماف كأسبابو :المبحث األول

 .ةعف العقد الذم اعتبر الظركؼ الطارئضماف األضرار الناشئة  :الثانيالمبحث 
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ىىالمبحثىاألولالمبحثىاألول

مغؼومىالضمانىوأدبابهىوضوابطهىفيىمغؼومىالضمانىوأدبابهىوضوابطهىفيى
ىىالطػودىاآلجلظالطػودىاآلجلظ
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 المبحث األول
 وضوابطو في العلود مفيوم الضمان وأسبابو

 :أواًل: تعريل الضمان

 :الضمان في المغة -3

ٍعػؿ الش ػػيء فػػي شػػيءو يحكيػػو,  )ضػمف( قػػاؿ ابػػف فػػارس: الضػػاد كالمػيـ كالنػػكف أصػػؿه صػػحيح, كىػػك جى
ػٍمنان (1)ذلؾ قكليـ: ضم نت الشيء, ًإذا جعمتو في كعائو كمف ػمانان كضى ـى ضى ًمفى الشيءى ك بو كعىًم , كضى

م نىو إياه كىف مىػو, كالضػميف ىػك الكفيػؿ, كبالتضػعيؼ يقػاؿ ضػمنتو المػاؿ  , كضى ًميفه م أفيك ضاًمفه كضى
م نىوي عىنِّي أل  ٍنتيوي الشيء تىٍضمينان فىتىضى م  ٍمتيوي, كالجمع مضاميفألزمتو إياه, كضى , كعميو فالضماف (2) ىر 
يكاء الشيء.  يأتي بمعنى الكفيؿ, كاإللزاـ, كالتغريـ, كا 

 :الضمان في االصطالح -1

ف, فيػراد ايستعمؿ معظـ الفقياء مصطمح الضػماف بمعنػى الكفالػة, فكػبل المصػطمحيف مترادفػ توطعة:
 ىػذا كلتػزاـ بعقػد الضػماف أك الكفالػة, منيما مػا يخػص ضػماف المػاؿ كضػماف الػنفس, كذلػؾ عنػد اال

كىػػك ضػػماف المػػاؿ بعقػػد أك بغيػػر عقػػد مثػػؿ االعتػػداء أك  ,عػػـ مػػف ذلػػؾأ ىػػك يطمقػػكف الضػػماف فيمػػا
 , فالضماف ىك التعكيض, كيتحقؽ بالكفالة.الضرر أك  ير ذلؾ

 تبين أن الضمان يحمل معنيين ىما:يوعمد ىذا األمر 

 (3)لكفيؿ إلى ذمة األصيؿ مطالبةالكفالة, كىي ضـ ذمة ا المعند األول:

, كىػك مػا يتحممػو الغػاـر بتمػؼ  المعند الثـاني: , بػرد مثمػو إف كػاف مثميػان, كقيمتػو إف كػاف ءشػيالغػـر
 .(4)قيميان 

                                                 
 .(3/090ابف فارس: مقاييس المغة ) (1)

(, الفيركآزبػػػادم: القػػامكس المحػػػيط 0/365(, الفيػػكمي: المصػػػباح المنيػػر )13/075لسػػاف العػػػرب ) ابػػف منظػػػكر: (2)
 .(1561ص)

 .(7/369ابف عابديف: حاشية ابف عابديف ) (3)
 .(6/193) المرجع السابؽ (4)
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ى
أك قيمتػو إف  الضماف عبارة عف رد مثؿ اليالؾ إف كػاف مثميػان  عرفو منال خسرو من الحنفية بلولو:

 .(2) الحمكم, كبيذا التعريؼ عرفو (1) كاف قيميا

الضماف ىك إعطاء مثؿ الشيء إف كاف مف المثميػات كقيمتػو  عرفتو م مة األحكام العدلية بلوليا:و 
  (3)إف كاف مف القيميات.

 .(4)شغؿ ذمة أخرل بالحؽ وعرفو الحطاب بلولو:

أك إحضػار مػف ىػك عميػو أك عػيف  ,التزاـ حؽ ثابت في ذمة الغير وعرفو الشربيني الخطيب بلولو:
 .(5) نةمضمك 

 .(6) الضماف عبارة عف  رامة التالؼ عرفو الشوكاني بلولو:و 

 ف كتكسعت, كمف ىذه التعريفات.يكبيذا المفيـك تباينت تعريفات الضماف عند الفقياء المعاصر 

 .(7)شغؿ الذمة بما يجب الكفاء بو مف ماؿ أك عمؿ عرفو عمد الخفيل بلولو:و 

 .(8) بحؽ أك بتعكيض عف ضررشغؿ الذمة  عرفو فوزي فيض اهلل بلولو:و 

 .(9) التزاـ بتعكيض مالي عف ضرر لمغير عرفو الزرقا بلولو:و 

فالتعريفات تفيد معنى كاضحان, كىك تعكيض المضمكف لو جراء ما أصابو مف أذل أك ضرر, سػكاء 
 كاف بعقد أك بغير عقد, كذلؾ بالمثؿ إف كاف مف المثميات كبالقيمة إف كاف مف القيميات.

                                                 
 (7/181منبل خسرك: درر الحكاـ ) (1)

 (7/02الحمكم:  مز العيكف البصائر في شرح األشباه كالنظائر) (2)

 (82مجمة األحكاـ العدلية:)ص ) (3)

 (7/32الحطاب: مكاىب الجميؿ) (4)
 (0/198الشربيني: مغني المحتاج) (5)

 (6/09الشككاني: نيؿ األكطار) (6)

 (1/5عمي الخفيؼ: الضماف في الفقو اإلسبلمي)  (7)
 (11فيض اهلل: نظرية الضماف في الفقو اإلسبلمي ص) (8)
 (1235لعاـ,)الزرقا: المدخؿ الفقيي ا (9)
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ى
تعريػػػؼ الػػػدكتكر الزرقػػػا جػػػاء بعبػػػارة دقيقػػػة يفيػػػـ منيػػػا االلتػػػزاـ بػػػالتعكيض لمػػػف أصػػػابو ضػػػرر إال أف 

 كتغريـ المتسبب, كبناءن عمى ذلؾ فيك تعريؼ جامع منضبط بعبارتو الفقيية.

 :أسباب الضمانثانيًا: 
 اختمؼ الفقياء في بياف أسباب الضماف.

 .(1)اليد, كاإلتبلؼ: العقد, ك قاؿ ابف رجب الحنبمي: أسباب الضماف ثبلثة

  :كأضاؼ لما ذكره ابف رجب الحنبمي ,كقاؿ اإلماـ السيكطي: أسباب الضماف أربعة

 . (2)الحيمكلة

 (3)كاليد. ,كالتسبب ,التفكيت مباشرة ة:كقد حصر اإلماـ الغزالي أسباب الضماف في ثبلث

 كيػػد ,كالفعػػؿ الضػػار ,كااللتػػزاـ ,إلػػزاـ الشػػارع :كقػػد ذكػػر الشػػيخ عمػػي الخفيػػؼ أربعػػة أسػػباب لمضػػماف
 .(4) الضماف

كاليػد, ألف بقيػة األسػباب ترجػع إلػى ىػذه  ,كاإلتػبلؼ ,كالصحيح رد أسباب الضماف إلى ثبلثػة: العقػد
 .األسباب الثبلثة

 وسأتحدث بإي از واختصار عن مضمون كل سبب من ىذه األسباب.

 السبب األول: ضمان العلد

المناسػب كالػذم شػمؿ صػكر الضػماف دكف تخصػيص ىنػاؾ تعريفػات لضػماف العقػد, كلكػف التعريػؼ 
 .(5))شغؿ الذمة بحؽ مالي جبران لمفسدة مالية مقترنة بالعقد( بقكلو: ىما عرفو الدكتكر أحمد مكس

فيجػػب فيػػو أداء الحقػػكؽ,  ,إذ يشػػمؿ عمػػى حقػػكؽ كالتزامػػات ,فالعقػػد يعتبػػر سػػببان مػػف أسػػباب الضػػماف
إلفػادة حكػـ آخػر  يػر الضػماف, كلكػف الضػماف يترتػب  كاإليفػاء بااللتزامػات, فمػف العقػكد مػا شػرعت
, فعقد البيػع إذا اسػتكفى أركانػو كشػركطو الصػحيحة (6)عمييا كأثرو الزـو ليا, كالبيع, كاإلجارة, كالسمـ

                                                 
 .(0/17ابف رجب الحنبمي: القكاعد الفقيية, ) (1)
 (, كالحيمكلة ما تؤخذ قيمتو لمحيمكلة, كماال تؤخذ.1/036السيكطي: األشباه كالنظائر, ) (2)

 .(1/373الغزالي: الكجيز في فقو اإلماـ الشافعي) (3)

 .(11الخفيؼ: الضماف في الفقو اإلسبلمي ص) (4)
 .(03لضماف في عقكد األمانات في الفقو اإلسبلمي, كتطبيقاتو المعاصرة, ص)د.أحمد مكسي: ا (5)

 (1/360السيكطي: األشباه كالنظائر ) (6)
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ى
تسميـ المبيع لممشترم, كالثمف لمبائع, كعدـ استحقاؽ أحدىما لغيػر  :منيا ,ترتبت عميو أثاره الشرعية
الطػػػرفيف بتنفيػػػذ التػػػزاـ العقػػػد, أك تبػػػيف أف المبيػػػع أك الػػػثمف  يػػػر مسػػػتحؽ صػػػاحبو, فػػػإذا أخػػػؿ أحػػػد 
 عميو عند إبراـ العقد. االتفاؽمف كقع منو اإلخبلؿ, كحسب ما تـ ى لصاحبو, فيكف الضماف عم

 :السبب الثاني: ضمان التمل

 (1)بو منفعة مطمكبة منو عادة اإلتبلؼ ىك: إخراج الشيء مف أف يككف منتفعان 

ف إألمػػػكاؿ يعػػػد سػػػببان مكجبػػػان لمضػػػماف فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػبلمية, كىػػػذا ممػػػا الشػػػؾ فيػػػو, إذ فػػػإتبلؼ ا
 كنستدؿ عمى أصمو مف الكتاب كالسنة. ,اإلتبلؼ فيو اعتداء كضرر

 الكتاب  -أ

ا  ِِِؿْثلِ ِِِؿْثلِ   َعَؾْقهِ َعَؾْقهِ   َفاْعَتُدواَفاْعَتُدوا  َعَؾْقُؽمْ َعَؾْقُؽمْ   اْعَتَدىاْعَتَدى  ]َفَؿنِ ]َفَؿنِ قكؿ اهلل تعالى:  اَُ  َعَؾْقُؽْم[َعَؾْقُؽْم[  اْعَتَدىاْعَتَدى  َُ
(2) 

مػف أتمػؼ مػاالن لغيػره فػإف التػالؼ  :اآليػة عامػة فػي االعتػداء مػاالن كػاف أك  يػره, كعميػو :لداللةو و ا
 (3)يضمف كيجب عميو رد المثؿ.

 السنة -ب

ػػػٍف أىنىػػػسو قىػػػاؿى  ػػػةي  ًإلىػػػى الن بًػػػيِّ  أىٍىػػػدىٍت بىٍعػػػضي أىٍزكىاًج الن بًػػػيِّ ) :عى اًئشى بىٍت عى ػػػرى ػػػا ًفػػػي قىٍصػػػعىةو فىضى طىعىامن
ا ًفييىا فىقىاؿى الن ًبيُّ  اٍلقىٍصعىةى  ( :ًبيىًدىىا فىأىٍلقىٍت مى نىاءه ًبًإنىاءو طىعىاـه ًبطىعىاـو كىاً 

(4) 

كال يضػػمف بالقيمػػػة إال عنػػد عػػػدـ  ,أف القيمػػػي يضػػمف بمثمػػػو عمػػى الحػػديث دليػػػؿ فػػػي :و ــو الداللـــة
لطعػػاـ كاإلنػػاء عمػػى أـ المػػؤمنيف عائشػػة رضػػي اهلل عنيػا حػػيف أتمفػػت ا المثػؿ, كىػػذا مػػا أقػػره النبػي 

 . (6)العبرة بعمكـ المفظ ال بخصكص السببك , (5)فأمرىا ببدؿ عنيما, ككذا األمر في كؿ ما أتمؼ

 

 
                                                 

 (7/161: بدائع الصنائع )الكاساني (1)
 (191البقرة: مف اآلية ) (2)
 (0/351القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف ) (3)

رسػػكؿ اهلل, بػػاب فػػيمف يكسػػر لػػو الشػػيء مػػا يحكػػـ لػػو مػػف مػػاؿ سػػننو, كتػػاب األحكػػاـ عػػف ]أخرجػػو الترمػػذم فػػي  (4)
 [.(, كقاؿ حديث حسف صحيح5/010,)1079الكاسر,ح

 .(3/183: تحفة األحكذم)مالمباركفكر  (5)

 .(0/350الزركشي: البحر المحيط ) (6)
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ى
 :شروط اإلتالل

 شروط اإلتالل بإي از دون توسع وشروح. أذكرولبيان األمر 

ميتػة كعميو فبل يجب الضػماف بػإتبلؼ الميتػة كالػدـ كجمػد ال :منتفعًا شرعاً  أن يكون المتمل ماالً  -1
 .(1), كلمفقياء تفصيبلت في ذلؾك ير ذلؾ, مما ليس بماؿ

: فمػػك أتمفػػت بييمػػة مػػاؿ إنسػػاف ال ضػػماف عمػػى أن يكــون المتمــل أىــاًل لو ــوب الضــمان عميــو -2
 .(2)مالكيا عند عدـ التقصير كاإلىماؿ

, فػإذا أعيػد الشػيء إلػػى الحالػة التػي كػاف عمييػا أثنػاء مػػدة بشــكل داعـمك أن يكـون التمـل محللـاً  -3
الغصػب فػبل ضػماف, كمػػا لػك أيتمػؼ قػرف لحيػػكاف أك سػف ثػـ نبػت مػػف جديػد. كيعتبػر ىػذا الشػػرط 
محؿ اتفاؽ إذا كاف النقص متكقعان عكده عادة, كأما إذا كاف المتمؼ  يػر متكقػع الرجػكع فيعتبػر 

 .(3)ىذا الشرط محؿ خبلؼ عند الفقياء

 :السبب الثالث: ضمان اليد

كالمراد  ,لشريعة اإلسبلمية, كالمقصكد ىنا مف اليد ىي المعنكيةفاليد سبب مف أسباب الضماف في ا
  .(4)التصرؼ بيا يككفك  يستمى كيحتاز ألف باليد ,بيا االستيبلء عمى الشيء بالحيازة

 واليد عمد نوعين:

ل  يػر مؤتمنػة: كىػي يػد الحػائز لمشػيء بػدكف إذف صػاحبو كيػد الغاصػب أ ,يد ضمافالنكع األكؿ: 
 أك بإذنو كلكف بقصد تممكو كالسكـ عمى الشراء.كالناىب كالسارؽ, 

كبػأم سػػبب تمفػػت  ,حكػـ يػػد الضػماف, تغػػريـ اليػػد كتضػمينيا بمػػا تمػػؼ تحتيػا مػػف أعيػاف ماليػػة مطمقػػان 
, جػػػاء فػػػي شػػػرح كقيمػػػة إف كػػػاف قيميػػػان  كيبلكيػػػا أك ضػػػياعيا, كعمييػػػا رد مثػػػؿ التػػػالؼ إف كػػػاف مثميػػػان 

                                                 
 (.7/167: بدائع الصنائع )الكاساني (1)
 (.7/168) المرجع السابؽ (2)
 (.6/590اإلسبلمي كأدلتو )كىبة الزحيمي: الفقو  (3)
 .(3/372الزركشي: المنثكر) (4)
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عف رد مثؿ اليالؾ إف كاف مثميا أك قيمتو إف كاف قيميػا األشباه كالنظائر لمحمكم أف الضماف عبارة 

 .(1)فبل تبقى أمانة بؿ تككف مغصكبة أك بتعدو  ,فبل شيء في مقابمتيا فاألمانة إف ىمكت ببل تعدو 

كىي يد الحائز لمشيء بإذف صاحبو لمصمحة تعكد عميو, كالكديعة كالشػركة  ,يد أمانة النوع الثاني:
 .اكالمضاربة كالككالة كنحكى

كذكرت مجمة األحكاـ العدلية األمانة بقكليا: األمانة: ىي الشيء المكجكد عند األمػيف. سػكاء أجعػؿ 
أـ كاف أمانة ضمف عقد كالمأجكر كالمستعار, أك صار أمانة في  ,أمانة بقصد االستحفاظ كالكديعة

ؾ بػػدكف حيػػث كػػاف ذلػػبيػػد شػػخص بػػدكف عقػػد كال قصػػد, كمػػا لػػك ألقػػت الػػريح فػػي دار أحػػد مػػاؿ جػػاره 
 .(2)عقد فبل يككف كديعة بؿ أمانة فقط

في األصؿ ال تتحمؿ ىذه اليد تبعات التمؼ كاليبلؾ بما تحتيا, مػا لػـ تتعػد أك تفػرط  حكم ىذه اليد:
ال صارت ضامنة إف كقع شيء مف ذلؾ,  تػرد مثػؿ التػالؼ إف  ذحينئكتقصر في المحافظة عمييا, كا 

اء فػي مجمػة األحكػاـ أف األمانػة  يػر مضػمكنة: يعنػي عمػى , كقػد جػكقيمتو إف كاف قيميػان  كاف مثميان 
, كىػػػذا مػػػا أكػػػده (3)تقػػػدير ىبلكيػػػا أك ضػػػياعيا بػػػدكف صػػػنع األمػػػيف كتقصػػػير منػػػو فػػػبل يمػػػـز الضػػػماف

الزركشػي بقكلػػو: كيػد األمانػػة إذا كقػع منيػػا التعػدم صػػارت اليػد يػػد ضػماف فيضػػمف إذا تمفػت بنفسػػيا 
 .(4)كما لك لـ يكف مؤتمنان 

 :شروعية الضمان: مثالثاً 
 دؿ عمى مشركعية الضماف الكتاب كالسنة كاإلجماع

 :الكتاب -أ

ُل   ِِهِ ِِهِ   َجاءَ َجاءَ   َوملَِنْ َوملَِنْ   املَؾِِك املَؾِِك   ُصَواعَ ُصَواعَ   َكْػِؼُد َكْػِؼُد   ]َقاُلوا]َقاُلواقكؿ اهلل تعالى:  -1 ِعيٍ   ِِحُْل ِِحْ ِعيٍ َِ  َزِعقٌم[َزِعقٌم[  ِِهِ ِِهِ   َوَأَكاَوَأَكا  َِ
(5) 

                                                 
 (.7/02الحمكم:  مز العيكف ) (1)
 (.111مجمة األحكاـ العدلية, ص) (2)

 (.115, ص)المرجع السابؽ (3)
 (.0/303الزركشي: المنثكر ) (4)
 (.70) يكسؼ: اآلية (5)
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, كقػاؿ (1)كالضػماف كجو الداللة مػف اآليػة: قػاؿ ابػف كثيػر فػي تفسػيره: كأنػا بػو زعػيـ مػف بػاب الكفالػة

 (2)القرطبي: الزعيـ ىك الكفيؿ كالحميؿ كالضميف

ا  ِِِؿْثلِ ِِِؿْثلِ   َفَعاقُِبواَفَعاقُِبوا  َعاَقْبُتمْ َعاَقْبُتمْ   ]َوإِنْ ]َوإِنْ قكؿ اهلل تعالى:  -2 اَُ  (3) ِِِه[ِِِه[  ُعوقِْبُتمْ ُعوقِْبُتمْ   َُ

ْثُؾَفا[  َسقَِّئةٌ َسقَِّئةٌ   َسقَِّئةٍ َسقَِّئةٍ   ]َوَجَزاءُ ]َوَجَزاءُ قكؿ اهلل تعالى:  -3 ْثُؾَفا[ُِ ُِ(4) 

ا  ِِِؿْثلِ ِِِؿْثلِ   َعَؾْقهِ َعَؾْقهِ   َتُدواَتُدواَفاعْ َفاعْ   َعَؾْقُؽمْ َعَؾْقُؽمْ   اْعَتَدىاْعَتَدى  ]َفَؿنِ ]َفَؿنِ قكؿ اهلل تعالى:  -4 اَُ  َعَؾْقُؽْم[َعَؾْقُؽْم[  اْعَتَدىاْعَتَدى  َُ
(5). 

كجو الداللة مف اآليات: أنيا تدؿ عمى أف التضػميف مشػركع عنػد االعتػداء أك أخػذ المػاؿ بػدكف حػؽ 
 .(6)أك إتبلفو, لما في ذلؾ مف صيانة ألمكاؿ الناس كحفظ حقكقيـ كجبران لمضرر كزجران لممعتديف

 :السنة -ب

ٍف أىنىسو  -1 : أىٍىػدىٍت بىٍعػضي أىٍزكىاًج الن بًػيِّ عى اًئشىػةي  ًإلىػى الن بًػيِّ  قىػاؿى بىٍت عى ػرى ػا ًفػي قىٍصػعىةو, فىضى طىعىامن
ا ًفييىا, فىقىاؿى الن ًبيُّ  نىاءه ًبًإنىاءو ):القىٍصعىةى ًبيىًدىىا, فىأىٍلقىٍت مى , كىاً   .(7)(طىعىاـه ًبطىعىاـو

ضمف عائشة رضػي اهلل عنيػا مػا أتمفػت, كفيػو  الرسكؿ  كجو الداللة: الحديث ظاىر في معناه أفن 
 .(8)أف القيمي يضمف بمثمو كال يضمف بالقيمة إال عند عدـ المثؿ دليؿ

: سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو  يعف أىبى -2 اًرـه( أيمىامىةى اٍلبىاًىًمي  يىقيكؿي ـي  ى :)الز ًعي يىقيكؿي
(9). 

 .(10)فيقكؿ: الكفيؿ ضامف إلثبات الغـر عميو ,كجو الداللة: الزعيـ ىنا بمعنى الكفيؿ

 

                                                 
 .(8/58ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ) (1)

 .(9/031مع ألحكاـ القرآف)القرطبي: الجا (2)

 .(106النحؿ: مف اآلية) (3)
 .(12الشكرل: مف اآلية) (4)
 .(191البقرة: مف اآلية) (5)

 .(32-09المكسي: نظرية الضماف ص) (6)

 .(76سبؽ تخريجو ص) (7)
 .(183/ 3المباركفكرم: تحفة األحكذم شرح سنف الترمذم ) (8)

(, كصػػػػػػححو األلبػػػػػػاني: إركاء 1/67,)0125ـ بػػػػػػاب الكفالػػػػػػة حسػػػػػػننو كتػػػػػػاب األحكػػػػػػا]أخرجػػػػػػو ابػػػػػػف ماجػػػػػػو فػػػػػػي  (9)
 [.(5/015الغميؿ)

 (1/136ابف الجكزم:  ريب الحديث) (10)
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 :اإل ماع -ج

 .(1)جكاز الضماف في الجممةمشركعية أجمع المسممكف عمى 

 :ضوابط الضمان: رابعاً 
 كذلؾ عمى النحك التالي: ,سأتناكؿ ضكابط الضماف بمعناه العاـ

ؽ فػػػي الضػػػماف لكجػػػكب الضػػػماف عميػػػو, كىػػػذا األمػػػر متعمػػػ أف يكػػػكف الضػػػامف أىػػػبلن  األول:ضـــابط ال
عمكمان, كفي ضماف اإلتبلؼ يشترط أىمية الكجػكب, كعميػو فػبل يضػمف مالػؾ البييمػة مػا تتمفػو, ألف 

 .(2)فبل ضماف فيو عمى خبلؼ بيف الفقياء ,فعؿ العجماء جبار, أم ىدر
ــاني: الضــابط فػػبل يجػػب الضػػماف بػػإتبلؼ الميتػػة كالػػدـ كجمػػد  أف يكػػكف المضػػمكف المتمػػؼ مػػاالن, الث
 .س بماؿ ير ذلؾ مما ليالميتة ك 
أف يكػػكف كجػػكب الضػػماف متقكمػػان, أم ممػػا لػػو قيمػػة معتبػػرة عنػػد النػػاس, كعميػػو ال  الثالــث: الضــابط

ف إضػػماف عمػػى المسػػمـ بػػإتبلؼ الخمػػر كالخنزيػػر لسػػقكط تقػػـك الخمػػر كالخنزيػػر فػػي حػػؽ المسػػمـ, إذ 
 .(3)كقيمتيما  ير معتبرة شرعان  ,االنتفاع فييما منعدـ

خبلفػػػا لمشػػػافعي رحمػػػو  ,يضػػػمف عنػػػد الحنفيػػػة أك خنزيػػػران  ـ أك ذمػػػي عمػػػى ذمػػػي خمػػػران كلػػػك أتمػػػؼ مسػػػم
 .(4)اهلل

أف يككف في كجػكب الضػماف فائػدة, يمكػف الكصػكؿ إلييػا بتنفيػذ الحكػـ الصػادر مػف  الرابع: الضابط
 .كجكب الضماف كالتعكيض ك يره, فإف لـ يكف قدرة لمكصكؿ فبل ضماف

كال عمػػى الحربػػي بػػإتبلؼ مػػاؿ المسػػمـ فػػي دار  ,ؼ مػػاؿ الحربػػيكعميػػو ال ضػػماف عمػػى المسػػمـ بػػإتبل
 ,كال عمػى البػا ي إذا أتمػؼ مػاؿ العػادؿ ,ككذا ال ضماف عمى العػادؿ إذا أتمػؼ مػاؿ البػا ي ,الحرب

 .(5)ألنو ال فائدة في الكجكب لعدـ إمكاف الكصكؿ إلى الضماف النعداـ الكالية

                                                 
 .(12/ 12ابف قدامة: المغني ) (1)

 .(16/37) : بدائع الصنائعالكاساني (2)

 .(9/110) نفس المرجع السابؽ, الشربيني: مغني المحتاج (3)
 .(9/110) الشربيني: مغني المحتاج (4)

 .(6/169) : بدائع الصنائعالكاساني (5)
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: فػػإذا أعيػػد الشػػيء إلػػى الحالػػة (1)محققػػان بنحػك دائػػـأف يكػػكف التمػػؼ )أك الضػػرر(  الخــامس: الضــابط

التػػي بقػػي فييػػا  التػػي كػػاف عمييػػا فػػبل ضػػماف, كػػأف عػػكلج المػػرض أك نبتػػت سػػف الحيػػكاف فػػي المػػدة
ألف النقص الحاصػؿ عنػدما أزيػؿ أك السػف عنػدما  أك انجبر اليزاؿ بالسمف, الشيء في يد المعتدم؛

ر كػأف لػـ يكػف, كيػرد عمػى المعتػدم مػا أخػذ منػو بسػبب نبتت ثانيان, أك اليزيؿ لما سػمف جعػؿ الضػر 
النقصاف, ألنو تبيف أف النقصاف لـ يكف مكجبان لمضماف لعدـ تحقػؽ شػرط الكجػكب كىػك العجػز عػف 

 .(2)االنتفاع عمى طريؽ الدكاـ. كىذا رأم أبي حنيفة

 ال يككف عكضان رش كامبلن, ألف الجناية كقعت مكجبة لو, كالنابت عمى الجاني اإل وقال أبو يوسل:
 .(3)كتعالى فبل يسقط بو الضماف الكاجب  ,ألف ىذا العكض مف اهلل تبارؾ ,عف الفائت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (6/590الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) (1)

 (7/157) بدائع الصنائع :الكاساني (2)

 (6/395)المرجع السابؽ  (3)
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ىىالذيالذيىىضمانىاألضرارىالناذئظىرنىالطػدضمانىاألضرارىالناذئظىرنىالطػد
ىىارتبرىالظروفىالطارئظارتبرىالظروفىالطارئظ

 

 

 

 



ضمانىاألضرارىالمترتبظىرلىىالظروفىالطارئظىفيىالطػودىاآلجلظضمانىاألضرارىالمترتبظىرلىىالظروفىالطارئظىفيىالطػودىاآلجلظ    

 89 

الثالثالثالثالغصلىالغصلى   

ى

 الثانيالمبحث 
 ضمان األضرار الناشعة عن العلد الذي اعتبر الظرول الطارعة

بعد الحديث عف الحمكؿ المقترحة لمضرر الكاقع عمى المتعاقديف أك أحدىما, في العقكد اآلجمة التػي 
 سبؽ الحديث عنيا, بسبب الظركؼ الطارئة, فيؿ يترتب ضماف عمييا, كمف الذم يضمف.

ة, مػف معرفػػة أقسػاـ العقػػكد باعتباراتيػا المختمفػػ بدايػة لمحػديث عػف الضػػماف فػي العقػػكد الماليػة, ال بػػد
كلتقريػػػب فكػػػرة الضػػػماف, سػػػأذكر تقسػػػيميف لمعقػػػكد, كذلػػػؾ باعتبػػػاريف, األكؿ: باعتبػػػار طبيعػػػة العقػػػد, 

 .: باعتبار ضماف العقداآلخرك 

 , أذكر منيا:أقسامإلد عدة  وغايتيا لسم العلود باعتبار طبيعتيانأواًل: ت
 :أعطػاه, كمثػػاؿ ذلػػؾ كىػػذه العقػػكد ال يأخػذ فييػػا كػبل المتعاقػػديف بػػدالن لقػاء مػػا علـود التبرعــات: -1

 كالكصية. ,كالكقؼ ,عقد اليبة

 :كىػػذه العقػكد يأخػػذ فييػا كػػبل المتعاقػديف بػػدالن لقػاء مػػا أعطػاه, كمثػػاؿ ذلػػؾ علـود المعاوضــات: -2
 ك ير ذلؾ.  ,البيع بأنكاعو, كاإلجارةعقد 

ثباتيا, عند نكرانيا بػال علود التوثيق: -3 طرؽ كىذه العقكد تنشأ بقصد الحفظ, كاستيفاء الحقكؽ كا 
 المشركعة, كعقد الرىف كالكفالة.

كىػػذه العقػػكد يعطػػي فييػػا أحػػد المتعاقػػديف مثػػؿ مػػا أخػػذ, أك عػػيف مػػا أخػػذ مػػف  علــود اإلرفــاق: -4
الطػػرؼ اآلخػػر, كمقصػػدىا ىػػك القربػػة كالثػػكاب كاإلحسػػاف فػػي العػػادة, كذلػػؾ مثػػؿ عقػػد القػػرض 

 كالعارية.

لضياع كالتمؼ ككذا اليبلؾ, كذلػؾ كىذه العقكد تنشأ بقصد حفظ األمكاؿ مف ا علود األمانات: -5
 .(1)مثؿ عقد الكديعة

 
                                                 

(, منػػػػار الصػػػػدر: انفسػػػػاخ العقػػػػد فػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي, رسػػػػالة 9/598كىبػػػػة الزحيمػػػػي: الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي كأدلتػػػػو ) (1)
 ممتقى أىؿ الحديث:(. 01-03ص)ماجستير , 

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=149482 
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 :(1), وذلك كا تيضمانالثانيًا: تلسيم العلود باعتبار إفادتيا 
فضػمانو عمػى قابضػو, فميمػا يصػب مػف تمػؼ فمػا  ,محؿ ىذه العقكد ىك المػاؿ علود ضمان: -1

كالصػمح عمػى  دكنو كلك بآفة سماكية يكف عمى مسؤكلية كحسػابات قابضػو, كذلػؾ كعقػكد البيػع
 ماؿ, كالقرض كما شابو ذلؾ.

كذلػؾ بػالحفظ  ,كىي العقػكد التػي يكػكف المػاؿ فييػا أمانػة فػي يػد قابضػو لصػاحبو علود أمانة: -2
كالصكف مف الضياع كاليػبلؾ, فػبل ضػماف عمػى قابضػو عمػا يصػيبيا مػف تمػؼ فمػا دكنػو, إال 

 كالككالة, كالكصاية.إذا تعدل كفرط أك أىمؿ حفظيا, كمثميا عقكد اإليداع, كالشركة, 

فتارة تنشئ الضماف مف كجو, كاألمانػة مػف  ,: كىي خميط بيف الضماف كاألمانةعلود مزدو ة -3
 كجو آخر, كذلؾ مثؿ اإلجارة, كالصمح عف ماؿ بمنفعة, كالرىف.

ف ممػػا يترتػػب عمػػى كقػػكع الضػػرر عمػػى المتعاقػػديف ىػػك ضػػماف العقػػكد, أم مػػا يعػػرؼ بػػالتعكيض,  كا 
نمػامكا لفظ التعكيض عػف جبػر الضػرر, الفقياء لـ يستعمك  اسػتعممكا لفػظ الضػماف, كال مشػاحة فػي  كا 

 ذكر منيا:أك  ,باراتيـ ليذا المعنىاالصطبلح, كقد كثرت ع

ف لػػػـ يتعمػػػد -1 أم أنػػػو سػػػكاء تعمػػػد المباشػػػر  ,(2)ذكػػػرت مجمػػػة األحكػػػاـ بقكليػػػا: المباشػػػر ضػػػامف كا 
 .(3)ان ماؿ الغير أك لـ يتعمد يككف ضامنإتبلؼ 

 (4).لزمو بدؿ المتمؼ إلى صاحبو ؿ القاضي عبد الكىاب: إذا أتمؼ عمى  يره شيئان قا -2

لغيره أك تعدل باستعمالو كجب عميو دفع بدؿ ما أتمفو كأجرة ما  ف مف أتمؼ ماالن إقاؿ الييتمي:  -3
ف لـ يطمبو صاحبو ,استعممو كنحك ذلؾ   (5)كا 

 .(6)أك سيكان  سكاء كاف عمدان  ,نولغيره ضم محترمان  قاؿ المرداكم: كمف أتمؼ ماالن  -4

                                                 
 (.85ص) أيمف أبك العياؿ: فكرة ضماف العقد في الفقو اإلسبلمي, د. (1)
 .(00)ص مجمة األحكاـ العدلية, (2)
 .(1/80عمي حيدر: درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ) (3)

 .(0/177شرح ميارة ) أبك عبد اهلل المالكي: (4)
 .(02/100) الييتمي: تحفة المحتاج (5)

 .(6/159المرداكم: اإلنصاؼ) (6)
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بيػػذه العبػػارات نجػػد أف مبػػدأ التعػػكيض كػػاف معمػػكالن بػػو عنػػد فقيائنػػا, كذلػػؾ عػػف جبػػر الضػػرر الكاقػػع 

 عمى المتعاقديف أك أحدىما.

 مف العقكد ما شرع إلفادة حكـ آخر  ير الضماف, كلكف الضماف يترتب عميو أثػر الـزكعمى ىذا ف 
التػزاـ  كيترتػب عميػوفإنػو شػرع إلفػادة الممػؾ فػي البػدليف,  ,البيػع فػي عقػدكىذا ما ىك مكجكد  ,لحكمو

إلى المشترم عند أدائو الثمف فتشغؿ ذمتو بو, كما قد تشغؿ ذمتو بػالمبيع نفسػو  البائع بتسميـ المبيع
ف يمتـز فيو المشترم بتسميـ الثمف إلى البػائع إذا كػا كفي المقابؿإذا كاف مف المثميات,  ديننا لممشترم

ا إذا كاف دينناذمتو بتسميمو كما ت كتشغؿ ,عيننا كعميو فتسميـ البدليف كاجب عمى , شغؿ بو ذمتو أيضن
المتعاقديف, ألف العقد أكجب الممؾ في البدليف, فالبائع يسمـ المبيع لممشترم , كالمشترم يسمـ الثمف 

 .(1)لمبائع

فػػي كلػػذا فػػإف الفقيػػاء تحػػدثكا عػػف مسػػألة ميمػػة فػػي حيػػاة المتعاقػػد يف, ترتػػب عمييػػا خػػبلؼه جػػكىرم ه
قضية ىبلؾ المبيع كضمانو في العقكد, ففي عقد البيع بيف البائع كالمشترم, كالمقاكلػة بػيف المقػاكؿ 
كالمقػػاكؿ لػػو, كالتكريػػد بػػيف المػػكرد كالمػػكرد لػػو, كالسػػمـ بػػيف المسػػمـ كالمسػػمـ إليػػو, كاالستصػػناع بػػيف 

 سألة ىي عمى النحك اآلتي:الصانع كالمستصنع, كىكذا باقي العقكد, كالم

ال  بسػبب الظػركؼ الطارئػة التػي مػف المبيػع كالػثمف عمػى عقػد البيػع اختمؼ الفقياء في أثر تمؼ كؿو 
 كذلؾ كالغرؽ كالحرؽ كالبرد كالحر الشديديف أك بفعؿ المبيع نفسو. ,دخؿ لئلنساف فييا

 وذلك عمد ثالثة أقوال:

إلػى أف عقػػد  (4)كركايػة عنػد الحنابمػة (3)كالشػافعية (2)ذىػب جميػكر الفقيػاء مػف الحنفيػػة اللـول األول:
بأف كاف حيكانان فقتؿ نفسو,  ,البيع ينفسخ بتمؼ المبيع قبؿ القبض بآفة سماكية أك بفعؿ المبيع نفسو

 كالضماف حينئذ عمى البائع, كيسقط عف المشترم.

 ,ؾ يكػػكف عمػػى البػػائعكفػػي ىػػذا يقػػكؿ السػػمرقندم مػػف الحنفيػػة: كلػػك ىمػػؾ المبيػػع قبػػؿ التسػػميـ فػػاليبل
 .(5)كعميو يسقط الثمف كينفسخ العقد

                                                 
 (.87ص) أيمف أبك العياؿ: فكرة ضماف العقد في الفقو اإلسبلمي, د. (1)
 .(10/70: بدائع الصنائع )الكاساني (2)

 .(7/05الشربيني: مغني المحتاج ) (3)

 (.1/83ابف قدامة: المغني ) (4)

 .(0/11) السمرقندم: تحفة الفقياء (5)
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ى
أف العقػد ال ينفسػخ بتمػؼ المبيػع  ىإلػ (2)كالحنابمػة فػي ظػاىر المػذىب (1)ذىب المالكية اللول الثاني:

كلك لـ يقبضو مف  ,قبؿ القبض, فينتقؿ ضماف المبيع مف بائعو إلى المشترم بالعقد الصحيح البلـز
  .صؿ فيو عيب بعد العقد فضمانو مف مشتريوالبائع, فمتى ىمؾ أك ح

 فيمػػا فيػػو حػػؽ االسػػتيفاء عػػدة أمػػكر منيػػا: مػػف انتقػػاؿ الضػػماف لممشػػترم بالعقػػد الصػػحيح يثػػـ اسػػتثن
لمشػتريو كىػك المػػاؿ المثمػي مػػف مكيػؿ أك مػػكزكف أك معػدكد , فعمػػى البػائع ضػػمانو ال عمػى المشػػترم 

 .حتى يقبضو, فإذا تمؼ قبؿ ذلؾ فإف العقد ينفسخ

, أك مػػف األمػػكاؿ القيميػػة التػػي لػػيس لمشػػترييا حػػؽ تكفيػػو فػػبل ككػػاف عقػػاران  أمػػا إذا كػػاف المبيػػع معينػػان 
 .ينفسخ العقد بالتمؼ, كينتقؿ الضماف إلى المشترم بالعقد الصحيح البلـز

ذىػػب الظاىريػػة إلػػى القػػكؿ بػػأف العقػػد ال ينفسػػخ بتمػػؼ المبيػػع قبػػؿ القػػبض, ألنػػو مػػف  اللــول الثالــث:
 شترم.ضماف الم

ثػػر تمػػاـ البيػػع فمصػػيبتو مػػف المبتػػاع كال إكػػؿ بيػػع صػػح كتػػـ فيمػػؾ المبيػػع قػػاؿ ابػػف حػػـز رحمػػو اهلل: 
 .(3)رجكع لو عمى البائع

 :سبب الخالل

اختمؼ الفقياء في النيي عف بيع ما لػيس عنػدؾ, ىػؿ يػدخؿ فيػو ربػح مػا لػـ يضػمف قبػؿ القػبض أك 
 بعده.
 األدلة:

 اللول األول أدلة

 سنة والمعلولمن ال وااستدل 

 أواًل: السنة

ال يحؿ سمؼ كبيع كال شرطاف في بيػع كال ربػح مػا ) :قاؿ ()أف رسكؿ اهلل  ,عف عبد اهلل بف عمرك
 .(4)لـ يضمف كال بيع ما ليس عندؾ(
                                                 

 .(7/15الصاكم: الشرح الصغير) (1)

 (.3/026البيكتي: كشاؼ القناع ) (2)

: المحمي) (3)  .(8/379ابف حـز

(, كقػاؿ حػديث حسػف 0/535,)1031سػننو كتػاب البيػكع, بػاب كراىػة بيػع مػا لػيس عنػدؾ,ح]أخرجو الترمذم في  (4)
 [.صحيح
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كجو الداللة: فالحديث ظاىر الداللة في النيي عف ربح ما بيع قبؿ القبض, كمف المعمكـ أف ربح ما 

 لمشترم.بعد القبض مف ضماف ا

 ثانيًا: المعلول

البيػػػع , ألنػػػو لػػػك بقػػػي  إف ىػػػبلؾ المبيػػػع كمػػػو قبػػػؿ القػػػبض بآفػػػة سػػػماكية أك بفعػػػؿ المبيػػػع يفسػػػخ بيمػػػا
ذا طالبو بالثمف فيك يطالب البائع بتسميـ المبيع, كىك عاجز  ألكجب ذلؾ مطالبة المشترم بالثمف, كا 

ذا اعػػف التسػػميـ فتمتنػػع المطالبػػة أصػػبل, فمػػـ يكػػف لبقػػاء البيػػع ك  نفسػػخ البيػػع اسػػتمراره فائػػدة فينفسػػخ, كا 
 .(1)مف األصؿ , كأف لـ يكف سقط الثمف عف المشترم, ألف انفساخ البيع ارتفاع

 أدلة اللول الثاني

 استدلوا بالسنة

ٍنيىا قىالىتٍ  اًئشىةى رىًضيى الم وي عى مىافً ) :قىاؿى رىسيكؿي الم ًو  :عىٍف عى رىاجي ًبالض   (2)(اٍلخى

مػا يحصػؿ مػف أم  "  متو"أف ما ال يتعمؽ بو حؽ تكفيو قبؿ قبضو خراجوة مف الحديث: كجو الدالل
 (3).فالضماف عمى المشترم عمة العيف المبتاعة

 أما عف أدلة القكؿ الثالث فمـ أجد أدلة عميو فيما اطمعت عميو.

 التر يح

ع الخسػارة بػيف المتعاقػديف, يرل الباحث في ىذه المسألة أنو: إذا كاف الضرر فاحشان ككبيران فإننا نػكز 
فيضػػػمف البػػػائع ثمثػػػي الخسػػػارة بػػػدالن مػػػف تضػػػمينو المبيػػػع كمػػػو قبػػػؿ القػػػبض, كالمشػػػترم يضػػػمف ثمػػػث 
الخسارة المتبقي, أما إذا كاف الضرر بسيطان فإف المشترم يضمف جميع الخسارة الكاقعة, ألننا حممنا 

قاصػػػد الشػػػػريعة الغػػػراء كبمػػػػا يحقػػػػؽ البػػػائع ثمثييػػػػا إذا كانػػػت كبيػػػػرة, كلعػػػؿ ىػػػػذا األمػػػػر ينسػػػجـ مػػػػع م
 المصمحة لممتعاقديف.

                                                 
 (10/02ع): بدائع الصنائالكاساني (1)

 ,3211سننو كتاب البيكع عف رسكؿ اهلل باب فيمف اشترل عبدا فاستعممو ثـ كجد بو عيبا ح]أخرجو الترمذم في  (2)
 [.(, كقاؿ حديث حسف صحيح9/383)

, منار الصدر: انفساخ العقد في الفقو اإلسبلمي, رسالة ماجستير (3/398المباركفكرم: تحفة األحكذم) (3)
 (.92)ص:



ضمانىاألضرارىالمترتبظىرلىىالظروفىالطارئظىفيىالطػودىاآلجلظضمانىاألضرارىالمترتبظىرلىىالظروفىالطارئظىفيىالطػودىاآلجلظ    

 91 

الثالثالثالثالغصلىالغصلى   

ى
ىػػذا, كينظػػر الباحػػث فػػي األمػػر فنرجػػع تكػػاليؼ خسػػارة المػػكاد أك السػػمع إلػػى سػػعرىا األساسػػي دكف 

 إضافة الربح, كذلؾ مف باب التخفيؼ كدفع المشقة قدر اإلمكاف.

المترتػب عمػى العقػكد بسػبب كضعتيا فػي األثػر  التيكاألخذ بالخطكات  كيأتي ىذا األمر بعد الحمكؿ
  الظركؼ الطارئة, فإف لـ يتكافقا, كتكصبل إلى فسخ العقد فيترتب الضماف كما أكضح الباحث.
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  اخلامتة اخلامتة 
 وتتضّمن:

 أواًل: النتاعج.

 .التوصياتثانيًا: 
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 الخاتمة
 :كتتضٌمف النتائج كالتكصيات

 : أبرز النتاعج:أوال
 د التي تؤثر فييا الظركؼ الطارئة ىي العقكد اآلجمة متراخية التنفيذ.ف العقك إ -1
دكف تكقع المتعاقديف  ,التي تحدث فجأةاألمكر  ير العادية ىي عبارة عف الظركؼ الطارئة  -2

 .ليا عند إبراـ العقد المتراخي كتؤثر تأثيران فادحان قبؿ تنفيذه
 عف الناس.  الظركؼ الطارئة مبناىا قائـ عمى مبدأ العدؿ كاإلحساف, ككذا التيسير كرفع الحرج -3
 الظركؼ الطارئة صكرىا كثيرة كمتعددة, تتغير بتغير الزماف كالمكاف كالحاؿ. -4
 فادحةن  ذات التأثير الكبير الذم يسبب خسارةن ىي عمى العقكد اآلجمة, المعتبرة الظركؼ الطارئة  -5

رىاقان   . ان كبير  كا 
زالتو قدر المستطاع عف المتع -6  اقديف.حرصت الشريعة اإلسبلمية عمى رفع الضرر كا 
يجاد الحؿ كالعبلج . -7  يمـز القضاء بقبكؿ دعكة المتعاقديف المتضرريف كا 
يجب فسخ العقد عند تعذر الكصكؿ إلى حؿ مناسب, كاستحالة تنفيذ العقد, إف كانت المصمحة  -8

 كذلؾ بعد عدة خطكات متبعة في طريقة الحؿ. ,تقتضي ذلؾ
, قكد الميمة في عصرنا, كالحاجة ليما ممحةالعقكد المالية المعاصرة كالمقاكلة كالتكريد مف الع  -9

 .كىي عقكد مشركعة كجائزة
الطارئة الكاقعة عميو ضماف مالي, يكيؼ حسب الخسارة  يثبت لممتضرر جراء الظركؼ  -10

 .الكاقعة عميو
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 ثانيًا: التوصيات:
 يكصي باآلتي:الباحث مف خبلؿ ما سبؽ فإف 

 .العدؿ كاإلنصاؼكالتي تيدؼ إلى  غراءال تباع تكجييات الشريعة اإلسبلميةا أواًل:
 تعكيض المتضرريف جراء الظركؼ الطارئة.بيا الحككمات لجمعيات تعاكنية تقكـ  إنشاء ثانيًا:
في  ال سيما المستجٌدة منيا المالية المعاصرةات فقيية تتعمؽ بأحكاـ القضايا دخاؿ مقررٌ إ: ثالثاً 

 يا.مناىج كميات الشريعة كالقانكف كالدراسات العم
نشاء مراكز لمدراسات الفقيية كالبحكث العممية, تبحث في جميع القضايا الفقيٌية المعاصرة إ رابعًا:

 المالية منيا ك ير المالية. 
فتح قسـ خاص في كمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسبلمية بغزة لتخصص االقتصاد  خامسًا:

 .اإلسبلمي لما لو مف أىمية في كاقعنا المعاصر
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 :ملخص الرسالة
تتناكؿ ىذه الٌرسالة مكضكع مف المكضكعات الفقيية أثر الظركؼ الطارئة عمى العقكد 
اآلجمة في المعامبلت المالية, ككاف البحث في ىذا المكضكع عبر ثبلثة فصكؿ, أٌكليا الفصؿه 

فحقيقة  بطيا كصكرىاالطارئة كالعقكد اآلجمة كمدل اعتبارىا كضكا الظركؼعف حقيقة  تحدثاألكؿ 
تحدث فجأة دكف تكقع المتعاقديف ليا عند إبراـ العقد  كىي مؤثرة,ك  ير عادية  الظركؼ الطارئة أنيا

عف  كتحدثف الظركؼ الطارئة معتبرة في الشرع كقائمة عمى العدؿ كاإلحساف, ا  , ك كقبؿ التنفيذ
, أك ككنيا سمبية أكإيجابية  ان فظرك كككنيا بسيطة أك مركبة,  ان تقسيماتيا متنكعة بيف ككنيا ظركف

ثـ تحٌدثت عف ضكابطيا  ,مؤقتة أكطارئة دائمة  ان ظركفكككنيا  , ير حادثة أكطارئة حادثة  ان ظركف
كىي منتقاه مف تعريفيا, كأما عف حقيقة العقكد اآلجمة كىي عقكد متراخية التنفيذ يمـز المتعاقديف 

االستصناع كالمقاكلة,  :مستقببلن, كصكرىا كثيرة منيابتنفيذ ما اتفؽ عميو بعد تحديد الكقت كالسعر 
 كقبكؿ العقد نفسو لؤلجؿ. ,كتنضبط بضابطيف ىما معمكمية األجؿ

كدرس أثر الظركؼ الطارئة عمى عدد مف العقكد اآلجمة  بحثأٌما الفصؿ الثاني فقد 
ة, كبدأ الحديث عف مف المعاصر  فاخر , كاآلمنيما مف العقكد القديمة اثناف :فيو أربعة عقكد الباحث

 كبيافثـ عقد االستصناع,  ,ثـ عقد السمـ ,أثر الظركؼ الطارئة عمى عقد المقاكلة, ثـ عقد التكريد
فييا إلى األثر المترتب عمييا جراء الظركؼ  كخمص الباحثحقيقتيا, ثـ مشركعيتيا كأمثمة عمييا, 

تضرر كقتان يزكؿ فيو الظرؼ الطارئة, فكانت الحمكؿ تتراكح مف عقد إلى عقد إما بإمياؿ الم
أك  الطارئ, أك تكزيع الخسارة بيف الطرفيف, أك نستبدؿ السمع كالمكاد إف لـ يترتب ضرر أكبر,

إنقاص الكميات, بعد ذلؾ إف تعذر الكصكؿ إلى حؿ كاستحاؿ تنفيذ العقد فسخ العقد, كعكض 
ركنة الشريعة الغراء الطرؼ المتضرر إف اقتضت المصمحة ذلؾ, فكاف األمر كاضحة في سعة كم
 التي جاءت لتعالج أمكر العباد كلترفع عنيـ الحرج كتدفع عنيـ الضرر كالمشقة.

ضماف األضرار المترتبة عمى العقكد اآلجمة بسبب الظركؼ  تناكؿأٌما الفصؿ الثالث فقد 
ذم مفيكـ الضماف كأسبابو كضكابطو, ثـٌ عف ضماف األضرار الناشئة عف العقد ال كبحثالطارئة, 

 اعتبر الظركؼ الطارئة.
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Abstract 

This research deals with one of the jurisprudence issues due to the 

unexpected circumstances on the postponed contracts of the financial 

transactions. It is divided into three chapters. 

In the first chapter, I tackled the reality of the unexpected conditions of the 

postponed contracts, its rules and forms because they are unusual and effective. 

They happen suddenly and without the expectation of the contractors from the 

time of signing the contract and before the execution. The unexpected 

circumstances are taken into consideration in law and based on justice and 

charity. I also handled their various divisions, which are simple and compound, 

positive or negative, happened or didn't happen, permanent or temporary. I also 

tackled their rules which are selected from their definitions. As for the reality of 

the postponed contracts, they are slow in their execution and compel the 

contractors to carry out what was agreed upon after specifying the time and cost 

in future. The postponed contracts have many forms such as manufacturing and 

contraction. They are controlled by two rules, the known time and the acceptance 

of the contract itself for the time. 

In the second chapter, I handled the effect of the unexpected 

circumstances on a number of postponed contracts. I treated four contracts, two 

of them were old, whereas the other two were contemporary. I also tackled the 

effect of the unexpected circumstances on the contract of the contraction, the 

export, the pre-cost and the manufacturing contracts. I clarified their truth and 

legality supported by examples. I finally concluded by the effect resulted from 

them due to the unexpected conditions. The solutions were different from one to 

another contract either by giving the damaged person enough time until the 

unexpected circumstances vanish or by distributing the loss between the two 

sides or exchanging goods and items, if no harm or decrease of quantities 

happened. If it was difficult to reach a solution and impossible to be executed, the 

contract should be nullified and the damaged person must be compensated if 

necessary. Everything is very clear in the light of our flexible and tolerant 

religion which requires handling the people's affairs, raising their difficulty and 

preventing harm and hardship.  

In the third chapter, I dealt with the problems resulted from the postponed 

contracts because of the unexpected circumstances so I illustrated the concept of 

warrant, its causes and rules. Finally, I concluded by the warrant of the harm 

resulted from the contract which took into consideration the unexpected 

conditions. 
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  الفهارس العامةالفهارس العامة
 الفهارس العامة

ى

ى:وتذمل
ى

 فيرس ا يات اللرآنية. أواًل:
 .فيرس األحاديث النبويةثانيًا: 
 .قاعمة المصادر والمرا ع ثالثًا:
 فيرس الموضوعات. رابعًا:
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 ا يات اللرآنيةفيرس أواًل: 
 رقم الصفحة رقم ا ية ا يـــة م.

 سورة البلرة 
َوالَُؽمْ   َتْلُكُؾواَتْلُكُؾوا  ]َوَل ]َوَل   .1 ُْ َوالَُؽمْ َأ ُْ ْقـَُؽمْ   َأ ْقـَُؽمْ َِ  13 188 ...ِِالَباصِلِ ِِالَباصِلِ   َِ

[  ُِِؽمُ ُِِؽمُ   ُيِريُد ُيِريُد   َوَل َوَل   القُْسَ القُْسَ   ُِِؽمُ ُِِؽمُ   اهللُ اهللُ   ]ُيِريُد ]ُيِريُد   .2 [الُعْسَ  11 185 الُعْسَ

وا  ]َوَل ]َوَل   .3 ُُ واَتْعِز ُُ  01, 00 035 ...الـَِّؽاِح الـَِّؽاِح   ُعْؼَدةَ ُعْؼَدةَ   َتْعِز
ا  َياَيا]]  .4 َ اَأُّيه َ ـُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َأُّيه َُ ـُواَآ َُ  60, 07 080 ...َتَداَيـُْتمْ َتَداَيـُْتمْ   إَِذاإَِذا  َآ
اَرةً   َتُؽونَ َتُؽونَ   َأنْ َأنْ   ]إِلَّ ]إِلَّ   .5 اَرةً ِِتَ ةً   ِِتَ ةً َحاِِضَ  07 080 ...َحاِِضَ

 75, 61, 13 086 ُوْسَعَفا[ُوْسَعَفا[  إِلَّ إِلَّ   َكْػًناَكْػًنا  اهللُ اهللُ   ُيَؽؾُِّف ُيَؽؾُِّف   ]َل ]َل   .6
ةٍ   ُذوُذو  َكانَ َكانَ   ]َوإِنْ ]َوإِنْ   .7 ةٍ ُعْسَ ٍة[  إَِل إَِل   َفـَظَِرةٌ َفـَظَِرةٌ   ُعْسَ ْقَسَ ٍة[َُ ْقَسَ َُ 082 18 ,58 ,66 ,

75 
 85, 80 191 َعَؾْقِه...َعَؾْقِه...  َفاْعَتُدواَفاْعَتُدوا  َعَؾْقُؽمْ َعَؾْقُؽمْ   اْعَتَدىاْعَتَدى  ]َفَؿنِ ]َفَؿنِ   .8

 سورة النساء
 00 11 َأْيَمُكُؽْم[َأْيَمُكُؽْم[  َعَؼَدْت َعَؼَدْت   ]َوالَِّذينَ ]َوالَِّذينَ   .9

ا  َياَيا]]  .11 َ اَأُّيه َ ـُوا  الَِّذينَ الَِّذينَ   َأُّيه َُ ـُواَآ َُ  56, 11, 38 09 ...َتْلُكُؾواَتْلُكُؾوا  َل َل   َآ
 سورة الماعدة

َا ]َيا  .11 ـُوا الَِّذينَ  َأُّيه َُ , 38, 00أ,  1 الُعُؼوِد[ِِ  َأْوُفوا َآ
16 ,55 

 11 3 ََمَْؿَصٍة...ََمَْؿَصٍة...  ِِف ِِف   اْضطُرَّ اْضطُرَّ   ]َفَؿنِ ]َفَؿنِ   .12

ـَُّؽمْ   ]َوَل ]َوَل   .13 َُ ِر ـَُّؽمْ ََيْ َُ ِر  76, 58 8 ......  َقْومٍ َقْومٍ   َشـََآنُ َشـََآنُ   ََيْ
 76, 67, 58 8 لِؾتَّْؼَوى[لِؾتَّْؼَوى[  َأْقَرُب َأْقَرُب   ُهوَ ُهوَ   ]اْعِدُلوا]اْعِدُلوا  .14
 76 0 ...َوالتَّْؼَوىَوالتَّْؼَوى  الِ ِّ الِ ِّ   َعَ  َعَ    ]َوَتَعاَوُكوا]َوَتَعاَوُكوا  .15

 سورة يوسل 
 81 71 املَؾِِك...املَؾِِك...  ُصَواعَ ُصَواعَ   ْػِؼُد ْػِؼُد كَ كَ   ]َقاُلوا]َقاُلوا  .16

 سورة النحل
ْحَنانِ ]]  .17 ِْ ُر ِِاْلَعْدِو َوا ُُ ْحَنانِ إِنَّ اهللَ َيْل ِْ ُر ِِاْلَعْدِو َوا ُُ  13, 13, 1 92 [[إِنَّ اهللَ َيْل
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َم     .18 َم ] إِكَّ مَ   ] إِكَّ مَ َحرَّ مَ   امَلْقَتةَ امَلْقَتةَ   َعَؾْقُؽمُ َعَؾْقُؽمُ   َحرَّ مَ َوالدَّ  11 115 ...َوالدَّ

ْعَد   األَْيَمنَ األَْيَمنَ   َتـُْؼُضواَتـُْؼُضوا  ]َوَل ]َوَل   .19 ْعَد َِ  00 92 َتْوكِقِدَها[َتْوكِقِدَها[  َِ

 85 106 ِِِؿْثِل...ِِِؿْثِل...  َعاقُِبواَعاقُِبوافَ فَ   َعاَقْبُتمْ َعاَقْبُتمْ   ]َوإِنْ ]َوإِنْ   .21

 سورة الحج
ْن َحَرٍج ]]  .21 ُِ يِن  ا َجَعَل َعَؾقُْؽْم ِِف الدِّ َُ ْن َحَرٍج َو ُِ يِن  ا َجَعَل َعَؾقُْؽْم ِِف الدِّ َُ , 13, 11, 1 87 [[َو

73 
 سورة النمل

ٍء[  ُكلَّ ُكلَّ   َأْتَؼنَ َأْتَؼنَ   الَِّذيالَِّذي  اهللِاهللِ  ]ُصـْ َ ]ُصـْ َ   .22 ٍء[ََشْ  69 88 ََشْ

 سورة الشورى 
ْثُؾَفا[  َسقَِّئةٌ َسقَِّئةٌ   َسقَِّئةٍ َسقَِّئةٍ   ]َوَجَزاءُ ]َوَجَزاءُ   .23 ْثُؾَفا[ُِ ُِ 12 85 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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 فيرس األحاديث النبوية: ثانياً 
 رقم الصفحة التخريج الرّاوي طرل الحديث الرقم

ـى الن ًبيُّ  -9 ـى أىٍجرىهي  اٍحتىجى ا ج   12 البخارم ابف عباس كىأىٍعطىى اٍلحى
 56 البخارم أبك سعيد قىًدميكاأخذكا أجران عمى الرقية فمما  -13
 07 البخارم عائشة اشترل طعاما مف ييكدم -1

 60 مسمـ ابف عباس أشيد أف السمؼ المضمكف إلى أجؿ مسمى -11
ا ًمٍف ذىىىبو  -6 اتىمن نافع أف عبد  اٍصطىنىعى خى

 اهلل
 71, 39 البخارم

 15 البخارم  أبك ىريرة ًإف  الدِّيفى ييٍسره  -0
نىةى اٍمرىأىةو  بىعىثى رىسيكؿي الم ًو  -7  71, 39 البخارم أبي حاـز ًإلىى فيبلى

 51 أبي شيبو  بالكالىء لكالىءا بيع -10
بىٍت عىاًئشىةي اٍلقىٍصعىةى  -17 رى ا ًفي قىٍصعىةو فىضى طىعىامن

 ًبيىًدىىا
 80 الترمذم أنس بف مالؾ

ا بيًعٍثتيـٍ مييىسًِّريفى  -1  15 البخارم أبك ىريرة فىًإن مى
ا لىٍيسى ًعٍندىؾى  -16  72 أبك داككد حكيـ بف حزاـ الى تىًبٍع مى
, 10, 16 مالؾ  ال ضرارال ضرر ك  -3

11 ,57 ,
61 ,75 

عبد اهلل بف  ال يحؿ سمؼ كبيع كال شرطاف في بيع -18
 عمرك

 90 الترمذم

ابىٍتوي  ثىمىرنا أىًخيؾى  ًمفٍ  ًبٍعتى  لىكٍ  -11 ةه  فىأىصى اًئحى  11 مسمـ عف جابر جى
ا بىعىثى الم وي نىًبَيا ًإال  رىعىى -12  12 البخارم أبي ىريرة مى
 08 البخارم  ابف عباس سمؼ في شيءمف أ -5

 66 الحاكـ ابف عمر بالكالئ الكالئ بيع عف نيى -15
رى الن ًبيُّ  -8 عائشة رضي  كىأىبيك بىٍكرو  كىاٍستىٍأجى

 اهلل عنو
 12 البخارم
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 فيرست المصادرثالثًا: 
 حده الحرول الي اعية في كل مذىب عمد فيرست المصادر مرتبًا حسب

ىكتبىالمصادر

ىاًل:ىالػرآنىالكرومىورلومهأو

 ىػ(771أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )المتكفى :  ابن كثير  .1

ـ,دار 1991ىػػػػ,1111تفسػػػير ابػػػف كثيػػػر, المسػػػمى تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ, الطبعػػػة الجديػػػدة 
 الفكر, حققو محمد حسف

 ىػ(372كفى : أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )المت ال صاص  .0

ـ, حققو عبد السبلـ محمد عمي شاىيف, دار 1991ىػ/1115أحكاـ القرآف, الطبعة األكلى, 
 لبناف -الكتب العممية بيركت 

 الشيخ الشييد / سيد قطب إبراىيـ) رحمو اهلل ( سيد قطب  .3

 دار الشركؽ ػ القاىرة في ظبلؿ القرآف,

 6عدد األجزاء : 

 د الشككانيمحمد بف عمي بف محم الشوكاني  .1

 1052/ سنة الكفاة 1173سنة الكالدة 

 فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير

 تحقيؽ الناشر دار الفكر سنة النشر 

  5 مكاف النشر بيركت عدد األجزاء

 ىػ(312ىػ 001أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم؛ ) الطبري  .5

ـ,  0222 -ىػػ 1102مد أحمػد شػاكر, الطبعػة األكلػىجامع البياف تأكيؿ القرآف, تحقبؽ مح
 01مؤسسة الرسالة, عدد األجزاء 

عبد اهلل   .6
 التركي

عدد مف أساتذة التفسير تحت إشراؼ الدكتكر عبد اهلل بف عبد  -مجمكعة مف العمماء 
 المحسف التركي

 1التفسير الميسر, عدد األجزاء : 

 لمصحؼ الشريؼمصدر الكتاب : مكقع مجمع الممؾ فيد لطباعة ا
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 ىػ, 671أحمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح القرطبي أبك عبد اهلل, تكفي  اللرطبي  .7

ـ, دار الكتػب العمميػة ػ بيػركت؛ 1988ىػػ ػ 1128الجػامع ألحكػاـ القػرآف, الطبعػة األكلػى؛ 
 القاىرة. –كطبعة دار الشعب 

محمد رشيد   .8
 رضا

 ىػ(1351محمد رشيد بف عمي رضا )المتكفى : 

 ـ1992ر المنار, الناشر الييئة المصرية العامة لمكتاب, سنة النشر: تفسي

 جزءا 10عدد األجزاء: 

أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني )المتكفى :  النعماني  .9
 ىػ(775

 تفسير المباب, مكقع التفاسير

 ثانيًا: كتب السنة وعموميا

ابن أبي   .12
 شيبة

 ـ(819 -ىػ  035بد اهلل بف محمد بف أبي شيبة )أبك بكر ع

 مصنؼ ابف أبي شيبة, طبعة دار الفكر

 أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ابن ما و  .11

 سنف ابف ماجو المحقؽ : بشار عكاد معركؼ

 الناشر : دار الجيؿ

 ـ1998ىػ , 1118الطبعة : األكلى 

 5عدد األجزاء : 

 مصدر الكتاب : مكقع اإلسبلـ

 ىػ075اإلماـ أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني؛ تكفي أبي داود  .10

 -الناشر : مكتبة الرشد , سنف أبي داكد, المحقؽ : أبك المنذر خالد بف إبراىيـ المصرم
 الرياض

 ـ 1999-ىػ  1102الطبعة : األكلى , 

 أجزاء كمجمد فيارس 6عدد األجزاء : 
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 ىػ(056 -ىػ 191اعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الجعفي البخارم )أبك عبد اهلل محمد بف إسم البخاري  .13
الناشػر: دار ابػف  كسػننو كأيامػو: الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسػكؿ اهلل 

, تحقيػػػؽ: د. مصػػػطفى ديػػػب 1987 –ىػػػػ1127الطبعػػػة الثالثػػػة,  بيػػػركت, –كثيػػػر, اليمامػػػة 
امعػة دمشػؽ, كالطبعػة األكلػى لػدار طػكؽ ج -البيغىا أستاذ الحديث كعمكمو فػي كميػة الشػريعة
 النجاة, تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر.

 محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي الترمذي  .11
بيػركت, تحقيػؽ: أحمػد محمػد  –الجػامع الصػحيح سػنف الترمػذم, دار إحيػاء التػراث العربػي 

 شاكر كآخركف
 ىػ(125 -ىػ 301محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم) الحاكم  .15

ـ 1992ىػػػ 1111المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف: دار الكتػػب العمميػػة بيػػركت, الطبعػػة األكلػػى 
 تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا

 مالؾ بف أنس أبك عبد اهلل األصبحي مالك  .16
ـ, تحقيػؽ د. 1991-ىػ1113دمشؽ الطبعة: األكلى -مكطأ اإلماـ مالؾ, الناشر: دار القمـ

 ذ الحديث الشريؼ بجامعة اإلمارات العربية المتحدة.تقي الديف الندكم أستا
 ىػ,061اإلماـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم, تكفي مسمم  .17

 بيركت, تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي–صحيح مسمـ, دار إحياء التراث العربي 

ىثالثا:ىكتبىذروحىالدنظ
عمي ابف عبيد اهلل بف حمادم بف أحمد بف أبك الفرج عبدالرحمف بف عمي بف محمد بف  ابن ال وزي  .18

 جعفر
 بيركت -إبف الجكزم الناشر : دار الكتب العممية  - ريب الحديث البف الجكزم 

 1985الطبعة األكلى , 
 تحقيؽ : د.عبد المعطي أميف قمعجي

 0عدد األجزاء : 

ى : سنة الكالدة أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكف ابن ح ر  .19
 ىػ(850/ سنة الكفاة 773

 فتح البارم شرح صحيح البخارم 
 تحقيؽ محب الديف الخطيب

 الناشر دار المعرفة
 مكاف النشر بيركت

 11عدد األجزاء 
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 1055/ سنة الكفاة 1173محمد بف عمي بف محمد الشككاني سنة الكالدة  الشوكاني  .02
 نتقى األخبارنيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح م

 الناشر دار الجيؿ
 1973سنة النشر 

 مكاف النشر بيركت
 1*9عدد األجزاء 

 ىػ(1180محمد بف إسماعيؿ األمير الكحبلني الصنعاني )المتكفى :  الصنعاني  .01

 سبؿ السبلـ الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحمبي

 ـ1962ىػ/ 1379الطبعة : الرابعة 

 نة الرقميةمصدر الكتاب : مكقع مكتبة المدي
 بدر الديف محمكد بف أحمد العيني العيني  .00

 ىػ855ىػ/ سنة الكفاة 760سنة الكالدة 
 عمدة القارم شرح صحيح البخارم
 الناشر دار إحياء التراث العربي

 مكاف النشر بيركت
 10*05عدد األجزاء 

 محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم أبك العبل المباركفوري  .03

 1353/ سنة الكفاة 1083دة سنة الكال

 تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم تحقيؽ 

 الناشر دار الكتب العممية

 مكاف النشر بيركت

 12عدد األجزاء 

 أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككم النووي  .01
 شرح النككم عمى صحيح مسمـ [

 الكتاب : المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج
 بيركت -راث العربي الناشر : دار إحياء الت

 1390الطبعة الثانية , 
 18عدد األجزاء : 
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ىرابطًا:ىكتبىتخروجىالحدوث

ابن ح ر   .05
 العسلالني

 أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني

 850/ سنة الكفاة 773سنة الكالدة 

 تمخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير تحقيؽ السيد عبداهلل ىاشـ اليماني المدني

 1961 - 1381النشر  سنة

 مكاف النشر المدينة المنكرة

 0*1عدد األجزاء 

 محمد ناصر الديف األلباني األلباني  .06

ـ( المكتػب 1985-ىػػ 1125إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ, الطبعػة الثانيػة,)
 بيركت -اإلسبلمي 

 السمسمة الضعيفة, الناشر: مكتبة المعارؼ في الرياض.  .07

 11زاء عدد األج

ىخامدًا:ىكتبىالغػهىالحنغي

 ىػ1050محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي تكفي  ابن عابدين  .08

حاشػػية رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار شػػرح تنػػكير االبصػػار فػػي فقػػو مػػذىب اإلمػػاـ أبػػي 
ر طبعة دار الكتب العممية, كطبعة دار الفك حنيفة النعماف, طبعة جديدة منقحة مصححة,

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع, إشراؼ مكتب البحكث كالدراسات.

 ـ 1563 -ىػ 972زيف الديف بف إبراىيـ  ابن ن يم  .09

 ىػ1113البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, دار الكتاب اإلسبلمي ؛ كطبعة دار المعرفة سنة 

 ق(.786محمد بف محمد بف محمكد البابرتي )المتكفي:  البابرتي  .32

 , العناية شرح اليداية.12لفكر , عدد األجزاء الناشر: دار ا

عثماف بف عمي بف محجف, فخر الديف الزيمعي, مف أىؿ زيمع الصكماؿ, أبك عمر كتػكفي  الزيمعي  .31
 ىػ 713

تبييف الحقػائؽ شػرح كنػز الػدقائؽ, كبيامشػو الشػمبي عمػى تبيػيف الحقػائؽ , المطبعػة الكبػرل 
 ىػ.1313األميرية ببكالؽ , مصر , الطبعة األكلى 
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 ـ( 1292ىػ, 183محمد بف أحمد بف أبي سيؿ الس رىٍخًسٌي ) السََّرْخِسيّ   .30

 بيركت -المبسكط, دار المعرفة

 ىػ 535عبلء الديف السمرقندل  السمرقندي  .33

قػػػاؿ المكنػػػكم: " ممػػػؾ العممػػػاء  -تحفػػػة الفقيػػػاء كىػػػى أصػػػؿ " بػػػدائع الصػػػنائع " لمكاسػػػاني 
لفقيػػػػػاء: أخػػػػػذ العمػػػػػـ عػػػػػف عػػػػػبلء الػػػػػديف محمػػػػػد الكاسػػػػػاني, صػػػػػاحب البػػػػػدائع شػػػػػرح تحفػػػػػة ا

 1111الطبعة الثانيػة  -لبناف  -السمرقندم, صاحب التحفة ". دار الكتب العممية بيركت 
 ـ.1991 -ىػ 

 أبك بكر مسعكد بف أحمد الكاساني الكاساني  .31

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, دار الكتب العممية.

 -ىػػػػػ 511يف أبػػػػي الحسػػػػف عمػػػػي بػػػػف عبػػػػد الجميػػػػؿ المر ينػػػػاني )شػػػػيخ اإلسػػػػبلـ برىػػػػاف الػػػػد المرغيناني  .35
 ىػ(.593

اليداية شرح بداية المبتدم, عمى ىامش فتح القدير البف اليماـ , طبعػة دار إحيػاء التػراث 
 العربي , كطبعة المكتبة اإلسبلمية

 عمى حيدر عمد حيدر  .36

 درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ

 عمي حيدر

 ي الحسينيتحقيؽ تعريب: المحامي فيم

 الناشر دار الكتب العممية

 مكاف النشر لبناف / بيركت

 1×16عدد األجزاء 

م مة األحكام   .37
 العدلية

 لجنة مككنة مف عدة عمماء كفقياء في الخبلفة العثمانية

 مجمة األحكاـ العدلية, الناشر : نكر محمد, كارخانو تجارًت كتب, آراـ باغ,كراتشي

 قديمة الطبعة : لعميا مصكر عف طبعة

 1عدد األجزاء : 

 ىػ(885محمد بف فرامكز الشيير بمنبل خسرك )المتكفى :  منالو خسرو  .38

 درر الحكاـ شرح  رر األحكاـ مصدر الكتاب : مكقع اإلسبلـ
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ىداددًا:ىكتبىالغػهىالمالكي

 ىػ. 595 –أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي, تكفي  ابن رشد  .39

القاىرة تحقيػؽ  –ىػ, مكتبة ابف تيمية 1115لمجتيد كنياية المقتصد, الطبعة األكلى بداية ا
ـ, طبعػػػة دار إحيػػػاء الكتػػػب 1988 -ىػػػػ 1128صػػػبحي حسػػػف الحػػػبلؽ؛ كالطبعػػػة العاشػػػرة 

 لبناف. –بيركت  –العممية 

 الحطاب  .12
 

 -ىػػػ 951المعػػركؼ بالحطػاب ) -أبػك عبػػد اهلل محمػد بػػف محمػد بػػف عبػد الػػرحمف الرعينػي 
 ـ(.1517

 مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ, دار الفكر

 العبلمة أبي البركات أحمد بف محمد بف أحمد الدردير  الدردير  .11

 الشرح الكبير, طبعة دار الفكر بيركت تحقيؽ محمد عميش

 الشيخ شمس الديف محمد عرفة الدسكقي  الدسوقي  .10

البركػات سػيدم احمػد الػدردير  حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير عمى الشرح الكبيػر ألبػي
كبيامشػػة الشػػرح المػػذككر مػػع تقريػػرا لمعبلمػػة المحقػػؽ الشػػيخ محمػػد عمػػيش, مكتبػػة زىػػراف, 

عيسػػػى البػػػابي  –ـ , طبػػػع بػػػدار إحيػػػاء الكتػػػب العربيػػػة 0222ىػػػػ 1102كمكتبػػة دار الفكػػػر 
 الحمبي كشركاه.

 .ىػ1011الشيخ أحمد بف محمد الخمكتي الشيير بالصاكم تكفي  الصاوي  .13

 حاشية الصاكم عمى الشرح الصغير

 مصدر الكتاب : مكقع اإلسبلـ

 أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف محمد المالكي المالكي  .11

 ىػ1270/ سنة الكفاة -سنة الكالدة 

 شرح ميارة الفاسي, تحقيؽ عبد المطيؼ حسف عبد الرحمف

 الناشر دار الكتب العممية

 ـ0222 -ىػ 1102سنة النشر 

 بناف/ بيركتمكاف النشر ل

 0عدد األجزاء 
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ىدابطًا:ىكتبىالغػهىالذافطي

شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة ابف شياب الديف الرممي الشيير  الرممي  .15
 بالشافعي الصغير.

 ىػ.1221سنة الكالدة / سنة الكفاة 

 نياية المحتاج إلى شرح المنياج. الناشر دار الفكر لمطباعة

 ـ.1981 -ىػ 1121سنة النشر 

 مكاف النشر بيركت

 8عدد األجزاء 

 ىػ(021-ىػ152محمد بف إدريس الشافعي) الشافعي  .16

 طبعة دار الفكر لمطباعة كالنشر التكزيع –مع مختصر المزني  -األـ 

الشربيني   .17
 الخطيب

 

شمس الديف محمد بف أحمد الشربينى الخطيب القاىرل الشافعي مػف عممػاء القػرف العاشػر 
 اليجرم 

 المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج, دار الكتب العممية. مغني

 ىػ176أبي إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم الفيركز آبادم الشافعي  الشيرازي  .18

الميػػذب فػػي فقػػو اإلمػػاـ الشػػافعي, تحقيػػؽ كتعميػػؽ كشػػرح كبيػػاف الػػراجح فػػي المػػذىب بقمػػـ 
 الشامية بيركتالدار  –الدكتكر محمد الزحيمي , دار القمـ دمشؽ 

 الغزالي الغزالي  .19

 الكجيز في فقو اإلماـ الشافعي

 ىػ 152أبك الحسف عمى بف محمد بف حبيب الماكردم, تكفي  الماوردي  .52

ـ, دار الكتػػب العمميػػة بيػػركت, تحقيػػؽ 1991ىػػػ ػ 1111الحػػاكم الكبيػػر, الطبعػػة األكلػػى, 
 كتعميؽ: عمى محمد معكض ػ عادؿ أحمد عبد المكجكد, 

 (676اإلماـ يحيى بف شرؼ الديف النككم)ت يالنوو   .51

كتاب المجمكع شرح الميذب لمشػيرازم, تحقيػؽ محمػد نجػي المطيعػي, مكتبػة اإلرشػاد جػدة 
 المممكة العربية السعكدية  –
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 اإلماـ يحيى بف شرؼ الديف النككم النووي  .50

 ىػ طبعة المكتب اإلسبلمي1125ركضة الطالبيف: الطبعة الثانية 

 ىػ(971ب الديف أحمد بف محمد, ابف حجر الييتمي )المتكفى : شيا الييتمي  .53

 تيٍحفىةى اٍلميٍحتىاًج ًبشىٍرًح اٍلًمٍنيىاًج مصدر الكتاب : مكقع اإلسبلـ

ىثامنًا:ىكتبىالغػهىالحنبلي

 ىػ, 751أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر المعركؼ بأف القيـ, تكفي  ابن الليم  .51

 1973بيركت ,  -, الناشر : دار الجيؿ  إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف

 سعد الرؤكؼتحقيؽ: طو عبد 

 1عدد األجزاء : 

 ىػ602مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي؛ تكفي  ابن قدامة  .55

ـ, ىجػر لمطباعػة كالنشػر كالتكزيػع ػالقاىرة, تحقيػؽ: 1990ىػ 1110المغني, الطبعة الثانية 
 عبد الفتاح محمد الحمك.–ف عبد المحسف التركي عبد اهلل ب

 محمد بف أبي الفتح البعمي الحنبمي أبك عبد اهلل البعمي  .56

 729/ سنة الكفاة 615سنة الكالدة 

 المطمع عمى أبكاب الفقو / المطمع عمى أبكاب المقنع, تحقيؽ محمد بشير األدلبي

 الناشر المكتب اإلسبلمي

 1981 - 1121سنة النشر 

 لنشر بيركتمكاف ا

 1عدد األجزاء 

 البيوتي  .57

 

 ـ(1612-ىػ1251منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي )

 شرح منتيى اإلرادات لمبيكتي, طبعة عالـ الكتب . 

 ـ(.1182-ىػ885عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم ) المرداوي  .58

العربي بيركت . الناشػر اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ: طبعة دار إحياء التراث 
 /دار الكتاب اإلسبلمي.
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ىوالدواداتىالذرروظىتادطًا:ىكتبىأصولىالغػهىوالػواردىالغػؼوظ

 ىػ, 751أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر المعركؼ بأف القيـ, تكفي  ابن الليم  .59
 الطرؽ الحكمية

 الناشر: مطبعة القاىرة
 تحقيؽ الدكتكر/ محمد جميؿ  ازم

 1عدد األجزاء 

 ىػ(319أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم )المتكفى :  ابن المنذر  .62
 اإلجماع

 المحقؽ : فؤاد عبد المنعـ أحمد
 الناشر : دار المسمـ لمنشر كالتكزيع

 مػ0221ىػ/ 1105الطبعة : الطبعة األكلى 
 1عدد األجزاء : 

 ابف رجب الحنبمي ابن ر ب  .61
 القكاعد الفقيية

ٍيـو ) ابن ن يم  .60 ٍيفي اٍلعىاًبًدٍيفى ٍبًف ًإٍبرىاًىٍيـً ٍبًف نيجى  ىػ(972-906الش ٍيخ زى
 اأٍلىٍشبىاهي كىالن ظىاًئري المحقؽ :

 الناشر : دار الكتب العممية,بيركت,لبناف
 ـ1982ىػ=1122الطبعة :

 1عدد األجزاء : 

 فيأبك العباس شياب الديف أحمد بف محمد مكي الحسيني الحمكم الحن الحموي  .63
 ىػ1298سنة الكالدة ببل/ سنة الكفاة 

 مز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر تحقيؽ شرح مكالنا السيد أحمد بف محمد 
 الحنفي الحمكم

 الناشر دار الكتب العممية
 ـ1985 -ىػ 1125سنة النشر 

 مكاف النشر لبناف/بيركت
 1عدد األجزاء 

 محمد الزحيمي الزحيمي  .61

 كتطبيقاتيا عمى المذاىب األربعة, دار الفكر القكاعد الفقيية
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 ـ(1938-1357أحمد بف الشيخ محمد الزرقا )ىػ الزرقا  .65
شػػػرح القكاعػػػد الفقييػػػة, تنسػػػيؽ كمراجعػػػة الطبعػػػة األكلػػػى عبػػػد السػػػتار أبػػػك  ػػػدة, دار القمػػػـ 

 دمشؽ
 الزركشي  .66

 
 ىػ(. 791 -ىػ 715بدر الديف بف محمد بيادر بف عبد اهلل الشافعي الزركشي)

 البحر المحيط, الناشر دار الكتبي.
 محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي أبك عبد اهلل الزركشي  .67

 الككيت -المنثكر في القكاعد الناشر : كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية 
 1125الطبعة الثانية , 

 تحقيؽ : د. تيسير فائؽ أحمد محمكد
 3عدد األجزاء : 

 بي بكر السيكطيعبد الرحمف بف أ السيوطي  .68
 911/ سنة الكفاة 2سنة الكالدة 

 األشباه كالنظائر, الناشر دار الكتب العممية
 1123سنة النشر 

 مكاف النشر بيركت
 1عدد األجزاء 

 إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي المالكي الشاطبي  .69
 بيركت تحقيؽ : عبد اهلل دراز -الشاطبي, الناشر : دار المعرفة  –المكافقات 

 1عدد األجزاء : 

 أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم الشيرازي  .72
 ـ1985ىػ , 1125بيركت الطبعة األكلى ,  -الممع في أصكؿ الفقو, دار الكتب العممية  

 1عدد األجزاء : 

 البكرنك الغزم الغزي  .71
 الكجيز في إيضاح قكاعد الفقو

ىراذرًا:ىالمودوراتىالغػؼوظىوفػهىالمذاهبىاألخرى

 ىػ.156ىػ كالمتكفى سنة 383أبي محمد عمي بف احمد بف سعيد بف حـز المكلكد في  بن حزما  .70

المحمػػى, تحقيػػؽ : أحمػػد محمػػد شػػاكر, طبعػػة دار التػػراث ػ القػػاىرة؛ كطبعػػة دار الفكػػر,  
طبعة مصححة كمقابمة عمى عدة مخطكطات كنسخ معتمدة كما قكبمت عمى النسػخة التػي 

حمد شاكر, كطبعة دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت, تحقيػؽ لجنػة حققيا االستاذ الشيخ احمد م
 إحياء التراث.
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الموسوعة   .73
الفليية 
 الكويتية

 مجمكعة مف العمماء

 كزارة األكقاؼ في دكلة الككيت. -المكسكعة الفقيية الككيتية

ىالحاديىرذر:ىكتبىاللعظ

 ىػ(395)المتكفى : أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم, أبك الحسيف  ابن فارس  .71
كف  مقاييس المغة, لمحقؽ : عبد الس بلـ محمد ىىاري

 الناشر : اتحاد الكتاب العرب
 ـ.0220ىػ =  1103الطبعة : 

 6عدد األجزاء : 

 محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم ابن منظور  .75

 بيركت, الطبعة األكلى. –دار صادر  -لساف العرب, البف منظكر, دار النشر

 القاضي عبد رب النبي بف عبد رب الرسكؿ األحمد نكرم األحمد نكري  .76

 -دستكر العمماء أك جامع العمـك في اصطبلحات الفنكف دار النشر : دار الكتب العممية 
 ـ 0222 -ىػ  1101 -لبناف / بيركت 

 الطبعة : األكلى

 1عدد األجزاء / 

 تحقيؽ : عرب عباراتو الفارسية: حسف ىاني فحص

 ىػ701محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم , تكفي  يالراز   .77

ـ, مكتبػػػة لبنػػػاف ناشػػػركف , بيػػػركت , 1995 -ىػػػػ 1115مختػػػار الصػػػحاح , طبعػػػة جديػػػدة 
 تحقيؽ محمكد خاطر.

 محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني, أبك الفيض, الممٌقب بمرتضى, الز بيدم الزبيدي  .78

 مصدر الكتاب : مكقع الكراؽتاج العركس مف جكاىر القامكس, 

 أبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ا الفراىيدي  .79

 كتاب العيف: دار كمكتبة اليبلؿ, تحقيؽ: د.ميدم المخزكمي كد.إبراىيـ السامرائي
 محمد بف يعقكب الفيركز آبادم الفيروز أبادي  .82

 القامكس المحيط: مؤسسة الرسالة بيركت
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 ىػ772مد بف عمي المقرم الفيكمي متكفى سنة أحمد بف مح الفيومي  .81
المصباح المنير في  ريب الشرح الكبير لمرافعي, صححو في النسخة المطبكعة بالمطبعة 

 بيركت . –دار الفكر ؛ كطبعة المكتبة العممية  –األميرية مصطفى السقا 
أنيس   .80

 وآخرون
 مجمع المغة العربية

 المعجـ الكسيط, طبعة ثالثة.
 مد ركاس قمعجيمح قمع ي  .83

 مصدر الكتاب : مكقع يعسكب معجـ لغة الفقياء,

ىالردائلىالطلموظىواألبحاثىالمحكمظالثانيىرذر:ى

إبراىيم عبد   .48
 المطيل

 إبراىيـ عبد الحميـ العبد عبد المطيؼ

الظػركؼ الطارئػة كأثرىػػا عمػى االلتػزاـ العقػػدم فػي الفقػو كالنظػػاـ, رسػالة ماجسػتير, إشػػراؼ 
ماد, حامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية المعيد العالي لمقضاء قسػـ الدكتكر: رأفت ح
 ىػ4145السياسة الشرعية,

 محمد يكسؼ أبك جزر أبو  زر  .48

الجػػػزاءات كالضػػػمانات فػػػي عقػػػد التكريػػػد فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي, رسػػػالة ماجسػػػتير, الجامعػػػة 
تكر مػػػػػػػاىر اإلسػػػػػػػبلمية, كميػػػػػػػة الشػػػػػػػريعة كالقػػػػػػػانكف, قسػػػػػػػـ الفقػػػػػػػو المقػػػػػػػارف, إشػػػػػػػراؼ الػػػػػػػدك

 ـ1144ىػ, 4141السكسي,

 ىػ(4116)المتكفى : بكر أبك زيد  أبو زيد  .48

 عقد االستصناع

 أحمد حافظ مكسى مكسى أحمد موسي  .48

, رسػػالة دكتػػػكراه, الضػػماف فػػي عقػػكد األمانػػات فػػي الفقػػػو اإلسػػبلمي, كتطبيقاتػػو المعاصػػرة
عبػػػػػػػد المجيػػػػػػػد  الجامعػػػػػػػة األردنيػػػػػػػة, كميػػػػػػػة الدراسػػػػػػػات العميػػػػػػػا, إشػػػػػػػراؼ األسػػػػػػػتاذ الػػػػػػػدكتكر

 ـ1112الصبلحيف,

 عمى السالكس السالوس  .44

 مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  ,النقكد كاستبداؿ العمبلت في الفقو أحكاـ

, انفسػػػاخ العقػػػد فػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي, رسػػالة ماجسػػػتير, إشػػػراؼ الصػػدرمنػػار عمػػػر حامػػػد  الصدر  .48
 ـ.0223ىػ, 1101ميا, الدكتكر/ محمد عمي الصميبي, جامعة النجاح , كمية الدراسات الع
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 رفيؽ المصرم المصري  .89

 مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي ,البيع بالتقسيط

 الموسي  .89
 

 محمد إبراىيـ المكسي

نظرية الضماف الشخصي" الكفالة" سمسة نشر الرسائؿ الجامعيػة, جامعػة محمػد بػف سػعكد 
 ـ4664ىػ,4144اإلسبلمية,

 نمر صالح محمكد درا مة دراغمة  .89

الفقػػػو اإلسػػػبلمي, دراسػػػة مقارنػػػة, رسػػػالة ماجسػػػتير, جامعػػػة النجػػػاح كميػػػة  عقػػػد التكريػػػد فػػػي
 ـ1111ىػ,4112الدراسات العميا,إشراؼ الدكتكر عمى السرطاكم,

 أسماء مصطفى شاكيش شاويش  .89

, إشػػراؼ فػػي بيػػع السػػمع فػػي السػػكؽ المػػالي: أسػػماء شػػاكيش, رسػػالة ماجسػػتيراألجػػؿ كأثػػرة 
 ية, الدراسات العمياالدكتكر عباس الباز, الجامعة األردن

 أحمد الصكيعي شمبيؾ شمبيك  .88

 ـ1113نظرية الظركؼ الطارئة أركانيا كشركطيا 

 محمد عبد الحميـ عمر عمر  .88

ط البنػػػػؾ اإلسػػػػبلمي  66,67اإلطػػػػار الشػػػػرعي كاالقتصػػػػادم كالمحاسػػػػبي لبيػػػػع السػػػػمـ. ص
 15بحث تحميمي رقـ  ىػ.1412لمتنمية بجدة 

 زياد شفيؽ حسف قرارية قرارية  .88

عقػػػػد المقاكلػػػػة فػػػػي الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي كمػػػػا يقابمػػػػو فػػػػي القػػػػانكف المػػػػدني, رسػػػػالة 
 ـ1111ماجستير, جامعة النجاح, كمية الدراسات العميا,

محمد   .88
 مييدات

 محمد فيد مييدات

 القكاعد الفقيية كأثرىا عمى المعامبلت المالية" نظرية الظركؼ الطارئة" 
 عادؿ مبار مطيرات مطيرات  .84

فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي كصػػمتيا بنظريتػػي الضػػركرة كالظػػركؼ الطارئػػة, رسػػالة أحكػػاـ الجػػكائح 
دكتكراه, إشراؼ األستاذ الدكتكر محمد بمتاجي حسف, جامعة القػاىرة كميػة دار العمػـك قسػـ 

 ـ(1114ىػ,4111الشريعة اإلسبلمية)
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ىالثالثىرذر:ىكتبىالغػهىالطام

 ابن عثيمين  .88
 

 ىػ(4114تكفى : محمد بف صالح بف محمد العثيميف )الم

 الشرح الممتع عمى زاد المستقنع

 مصدر الكتاب : مكقع الشيخ العثيميف عمى اإلنترنت
http://www.ibnothaimeen.com 

 عمى الخفيؼ الخفيل  .999

 الضماف في الفقو اإلسبلمي

 فتحي الدريني الدريني  .999

 النظريات الفقيية, الطبعة الثانية

 كىبة الزحيمي  الزحيمي  .999

 ـ.4656-ىػ4116, دار الفكر دمشؽ, الطبعة الثالثة مي وأدلتوالفلو اإلسال

 كىبة الزحيمي الزحيمي  .999

 العقكد المسماة

 مصطفى أحمد الزرقا الزرقا  .998

 دار القمـ دمشؽ المدخؿ الفقيي العاـ,

 414الكالدة / سنة الكفاة سنة  أحمد بف محمد بف سبلمة الطحاكم الطحاوي  .998

 مختصر اختبلؼ العمماء

مكاف 4144عبد اهلل نذير أحمد الناشر دار البشائر اإلسبلمية سنة النشر  حقيؽ د.ت
 النشر بيركت

  2عدد األجزاء

 رفيؽ المصرم المصري  .998

 الجامع في أصكؿ الربا

 فيض اهلل محمد فكزم فيض اهلل  .998

 نظرية الضماف في الفقو اإلسبلمي

 بجدة مياإلسبلالمؤلؼ : تصدر عف منظمة المؤتمر م مع الفلو   .994
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 بجدة اإلسبلميالتابع لمنظمة المؤتمر  اإلسبلميالكتاب : مجمة مجمع الفقو  اإلسالمي

 عددا , ككؿ عدد يتككف مف مجمكعة مف المجمدات , كما يمي 44كقد صدرت في 

 : مجمد كاحد . 4العدد 

 : مجمداف . 1العدد 

 مجمدات 1: كؿ منيا  41ك  6ك  4ك  2العدد 

 اتمجمد 4بقية األعداد : كؿ منيا 

 : أربعكف مجمدا ... 44كمجمكع المجمدات لؤلعداد الػ

 أعدىا لمشاممة : أسامة بف الزىراء عضك في ممتقى أىؿ الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com 

ىرذر:ىالنذراتىوالدورواتىوالمجامعىالرابع

 0كالقانكنية المجمػدعقد المقاكلة في الفقو اإلسبلمي مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية  إبراىيم شاشو  .129
 0212العدد 

أيمن أبو   .112
 العيال

(, العػػػػػدد 19فكػػػػرة ضػػػػػماف العقػػػػػد فػػػػػي الفقػػػػػو اإلسػػػػػبلمي, مجمػػػػػة جامعػػػػػة دمشػػػػػؽ, المجػػػػػد )
 (.0223الثاني)

بنك الشمال   .111
 اإلسالمي

سمسة إصدرات بنؾ الشماؿ اإلسبلمي, صيغة عقد السمـ كالسػمـ المػكازم, األحكػاـ الفقييػة 
 ـ0210ىػ,1133د المحاسبية,إجراءات الدراسة كالقيك 

مجمػػة السػػاتيؿ, الظػػركؼ الطارئػػة عمػػى االلتػػزاـ العقػػدم, دراسػػة تحميميػػة مقارنػػة فػػي الفقػػو  راعل نعيم  .110
 كالقكانيف العربية في المضمكف كاألثار

 عقد التكريد كالمناقصة, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي رفيق المصري  .113

عبد الوىاب   .111
 أبو سميمان

 بحثو عبد العزيز النفيسة كالشمرم  عقد التكريد, لخص

علد التوريد   .115
 والمناقصة

 عبد الكىاب أبك سميماف, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي

محمد تلي   .116
 العثماني

 عقد التكريد كالمناقصة, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي



 

 102 

  الغؼارسىالطامظالغؼارسىالطامظ
ى

 السمـ كتطبيقاتو المعاصرة نزيو حماد  .117

محمد عبد   .118
 الحميم عمر

 المعيد اإلسبلمي لمبحكث كالتدريب. ,البنؾ اإلسبلمي لمتنمية

اإلطار الشرعي كاالقتصادم كالمحاسبي لبيػع السػمـ فػي ضػكء التطبيػؽ المعاصػر , دراسػة 
 تحميمية مقارنة.

محمد رشيد   .119
 قباني

 نظرية الظركؼ الطارئة في الفقو اإلسبلمي كالقانكف الكضعي.

 .0مجمع الفقو اإلسبلمي, السنة الثانية , العدد 

ىذر:ىالمواقعىااللكترونوظىالخامسىر

الموسوعة   .102
 الحرة

http://ar.wikipedia.org/wiki 

 دكر نظرية الظركؼ الطارئة في إعادة التكازف المالي لمعقد اإلدارم,   محمد أبك بكر  .101

http://draboubakr.blogspot.com/2010/02/blog-post.html 

ممتلد أىل   .100
 الحديث

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t 

منتدى   .103
التمويل 
 اإلسالمي

http://islamfin.go-forum.net/t51-topic 
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 فيرس الموضوعاترابعًا: 
 ب  ............................................................................................................................ اإلىداء

 أ  ................................................................................................................... كالتقدير الشكر

 1 ............................................................................................................................. المقدمة

 : األول الفصل
 وصىرها وضىابطها تبارهااع ومدي اآلجلة والعقىد الطارئة الظروف حقيقة

 8 ................................................................. الطارعةالطارعة  الظرولالظرول  مفيوممفيوم  األولاألول  المبحثالمبحث

 8.............................................................. :الطارئة الظركؼ تعريؼ
 13 ................... وضوابطياوضوابطيا, , وتلسيماتياوتلسيماتيا, , الطارعةالطارعة  لمظروللمظرول  الشريعةالشريعة  اعتباراعتبار  نينيالثاالثا  المبحثالمبحث

 13 ...................................... الطارئة لمظركؼ اإلسبلمية الشريعة اعتبار: أكالن 
 17 .................................................... :الطارئة كؼالظر  تقسيمات: ثانيان 
 19 ....................................................... الطارئة الظركؼ ضكابط: ثالثان 
 00 .................................................................. ا  مةا  مة  العلودالعلود  مفيوممفيوم  الثالثالثالث  المبحثالمبحث

 00 ................................................................. :العقكد تعريؼ: أكالن 
 03 ................................................................ :اآلجمة تعريؼ: ثانيان 
 01 .................................................. اآلجمة العقكد مصطمح تعريؼ: ثالثان 
 07 ..................................... وضوابطياوضوابطيا  وصورىاوصورىا  ا  مةا  مة  العلودالعلود  مشروعيةمشروعية  الرابعالرابع  المبحثالمبحث

 07 ........................................................ :اآلجمة العقكد مشركعية: أكالن 
 08 ...................................................................... :اإلجماع: ثالثان 
 08 ............................................................ اآلجمة العقكد صكر: ثانيان 
 09 .......................................................... اآلجمة العقكد ضكابط: ثالثان 
 30 ......................................... ا  مةا  مة  بالعلودبالعلود  الطارعةالطارعة  الظرولالظرول  عالقةعالقة  الخامسالخامس  المبحثالمبحث

 :الثاوي الفصل
  .اآلجلة العقىد مه عدد علً الطارئة الظروف أثر

  37  ..................................................................  المبحث األول: أثر الظرول الطارعة عمد علد الملاولةالمبحث األول: أثر الظرول الطارعة عمد علد الملاولة
 35 ................................................................ :المقاكلة تعريؼ: أكالن 
 36 ........................................................ المقاكلة عقد خصائص: ثانيان 
 37 .................................................... المقاكلة لعقد الفقيي التكيؼ: ثالثان 
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 38 ........................................................ :المقاكلة عقد مشركعية: رابعان 
 11 ..................................... :المقاكلة عقد عمى الطارئة الظركؼ أثر: خامسان 
 52 ............................................ التوريدالتوريد  علدعلد  عمدعمد  الطارعةالطارعة  الظرولالظرول  أثرأثر  الثانيالثاني  المبحثالمبحث

 52 ................................................................. :التكريد تعريؼ: أكالن 
 50 ............................................................ :التكريد عقد صكر: ثانيان 
 51 .................................................... :التكريد لعقد الفقيي التكيؼ: ثالثان 
 55 ......................................................... :التكريد عقد مشركعية: رابعان 

 57 ........................................ :التكريد عقد عمى الطارئ الظرؼ أثر: خامسان 
 61 .............................................. السممالسمم  علدعلد  عمدعمد  الطارعةالطارعة  الظرولالظرول  أثرأثر  الثالثالثالث  المبحثالمبحث

 61 .................................................................. :السمـ تعريؼ: أكالن 
 60 ............................................................... :السمـ مشركعية: ثانيان 
 63 ................................................ :السمـ لعقد المعاصرة التطبيقات: ثالثان 
 61 .......................................... :السمـ عقد عمى الطارئة الظركؼ أثر: رابعان 
 69 ....................................... االستصناعاالستصناع  علدعلد  عمدعمد  الطارعةالطارعة  الظرولالظرول  أثرأثر  الرابعالرابع  المبحثالمبحث

 69 ............................................................ :االستصناع تعريؼ: أكالن 
 69 ..................................................... االستصناع عقد مشركعية: ثانيان 
 73 ....................................................... :االستصناع عقد شركط :ثالثان 
 71 .................................... :االستصناع عقد عمى الطارئة ظركؼال أثر: رابعان 

 : الثالث الفصل
 اآلجلة العقىد يف الطارئة الظروف علً املرتتبة األضرار ضمان

 79 .................................... ددالعلو العلو   فيفي  وضوابطووضوابطو  وأسبابووأسبابو  الضمانالضمان  مفيوممفيوم  األولاألول  المبحثالمبحث

 79 ............................................................... :الضماف تعريؼ: أكالن 
 81 ............................................................... :الضماف أسباب: ثانيان 
 81 ............................................................ :الضماف ركعيةمش: رابعان 
 86 .............................................................. :الضماف ضكابط: ثالثان 
 89 ............. الطارعةالطارعة  الظرولالظرول  اعتبراعتبر  الذيالذي  العلدالعلد  عنعن  الناشعةالناشعة  األضراراألضرار  ضمانضمان  الثالثالثالث  المبحثالمبحث

 89 ........................ :منيا أذكر, عقكد عدة إلى طبيعتيا باعتبار العقكد تنقسـ: أكالن 
 92 ............................ :كاآلتي كذلؾ, الضماف إفادتيا باعتبار العقكد تقسيـ: ثانيان 
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 اخلامتة
 96 ......................................................................................... :النتائج أبرز: أكال

 97 .......................................................................................... :التكصيات: ثانيان 

 98 .............................................................................................................. :الرسالة ممخص

Abstract ..................................................................................................................... 99 

 العامة الفهارس

 121 .............................................................. القرآنية اآليات فيرس: أكالن 
 123 ........................................................... النبكية األحاديث فيرس: ثانيان 
 121 ................................................................. المصادر فيرست: ثالثان 
 101 ............................................................... كضكعاتالم فيرس: رابعان 

 

 

 

  


