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 ممخص الدراسة
 ىدف الدراسة:

ىػػد ت الدراسػػة إلػػث البحػػث  ػػي مكزػػكع أثػػر الػػزمف عمػػث أحكػػاـ المعػػامالت الماليػػة  ػػي  
، ككػػذلؾ الحاجػػة ـكأمػػكاليالفقػػو اإلسػػالمي، كتسػػتمد ىػػذه الدراسػػة أىميتيػػا مػػف تعمقيػػا بحيػػاة النػػاس 

لمعر ػػػػة امحكػػػػاـ التػػػػي بناىػػػػا العممػػػػاء عمػػػػث مسػػػػااؿ عقػػػػكد المعػػػػامالت الماليػػػػة  ػػػػي الفقػػػػو  الممحػػػػة
مػػع ىػػذه العقػػكد الماليػػة، عمػػث أثػػر الػػزمف بيػػاف ك قكاعػػد كألػػكؿ شػػرعية، إلػػث اإلسػػالمي المسػػتندة 

الدراسػة زركرة الكقكؼ عمث أىـ الشركط التػي تتقػاطع مػع الػزمف  ػي كػؿ عقػد مػف العقػكد محػؿ 
كمف أىـ العقكد التي تـ تناكليا  ي الدراسة العقكد التقميدية التي منيػا ؛ بمعر ة تأثير الزمف عمييا

عقكد المعاكزات المالية، كعقكد التبرع المحض كغير المحػض، كالعقػكد الماليػة المعالػرة التػي 
 اتماف.كبطاقات اال ،خطابات الزماف، كالكدااع الملر يةك  ،منيا التأميف التعاكني

 اتبعت الباحثة المنيج االستنباطي االستقرااي. منيج الدراسة:

  الدراسة: وتوصيات  نتائج

 كما يمي:كىث مجمكعة مف النتااج كالتكليات، إلث خملت الباحثة بعد تماـ بحثيا 
 النتائج:

 إف الزمف ما كجد إال الستقرار جميع المعامالت بيف الناس. .1

  العقد كانتيااو. لفقو اإلسالمي مرتبطة بزمف معيف البتداءف جميع العقكد المالية  ي اإ .2

لنػػزاع ا يفزػػث إلػػث الماليػػة المتعامػػؿ بيػػاأف عػػدـ تحديػػد زمػػف معػػيف  ػػي أم عقػػد مػػف العقػػكد  .3
 كالخالؼ بيف الناس.

 توصيات الدراسة: 

 ،ت الماليػػة بػػيف النػػاستكلػػي الباحثػػة بزػػركرة تعزيػػز القػػيـ امخالقيػػة كالدينيػػة  ػػي المعػػامال .1
  التزاـ أحكاـ الشريعة اإلسالمية. لحث عمييا، كحث ام راد كالمؤسسات عمثكا

 الفتكل كاالختلاص. إلث أىؿ الرجكعككما تكلي بزركرة  .2
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Abstract 

Study Aim: 

This study aimed to investigate the impact of time on the Islamic rulings 

related to financial transactions in Fiqh (Islamic Jurisprudence). This study is 

important because of its close relation to people’s life and wealth, as well as the 

urgent need to understand the Islamic rulings stated by scholars on the issues of 

financial transactions contracts in Fiqh based on Islamic rules and principles. This 

study focused on the impact of time on these Islamic rulings and discussed the most 

important conditions related to this variable in the different types of contracts 

investigated in this study. Most importantly, this included the financial compensation 

contracts, conditioned and unconditioned donation contracts, and the contemporary 

financial contracts including cooperative insurance, letters of guarantee, bank 

deposits and credit cards. 

Study Methodology: 

 The researcher followed the deductive and inductive approaches. 

Study Results and Recommendations:  

After completing the study, the researcher concluded with a set of results and 

recommendations as follows: 

Results: 

1. Time is necessary to stabilize people’s transactions. 

2. All financial contracts in Fiqh are linked to a specific time period for the 

beginning and end of the contract. 

3. The failure to set a specific time in any financial contract leads to conflict and 

dispute between people. 

Recommendations: 

1. The study recommends strengthening ethical and religious values in financial 

transactions among people, and urging individuals and institutions to abide by the 

provisions of Islamic law.  

2. The study also recommends referring to the scholar qualified for fatwa in this 

regard. 
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 اإلىداء
 تكتب اإلىداء، فممن تخط يا قمم؟...ىا قد وصمت نياية المشوار، وبدأت أناممي 

 العطاء والوفاء. ىلمن كانت أنفاسيم معي، لمن عمموني معن

 محمد .. سيد الخمؽ أجمعيف... .. كالسراج المنير.كالنعمة المسداة. .الرحمة الميداة.. ثإل
 صمى اهلل عميو وسمم.

 .كتفرح  .ممتو الحياة...  تنجز ما ح.. يساند نجمتو  ي السحر... كيبقي القمر..تناـ العيكف
. .. يا تاجان عمث الرؤكس ىذا العمؿ..لذلؾ أىدم إليؾ يا ميجة القمب. ؛حتث انتياء السير

 سعادة أبي الحبيب.تقبؿ م رح مثؿ البشر... 

 كال تكاد أذنام  ،مف أرل الدنيا بعينيا ث. إل.لاحبة القمب الحنكف كالحزف الدا ئ. ثإل
 .ةأمي الحبيبرزا ا برزاىا عني...  أطمب فم ث. إل.تسمع إال رنيف دعاايا.

  كأرقيا . إلث مف عشت معيـ أجمؿ المحظات.ينابيع اللدؽ اللا ي كاإلخالص. ثإل ..
. .. إلث مف كانكا معي عمث طريؽ النجاح..مزيت  ي دركب الحياة.ك  ،كبر قتيـ ترعرعت

 سندًا لي في الحياة.حفظيم اهلل وجعميم  خوتي وأخواتي إكشارككني ام راح كامحزاف...

 لي  كركعة العطاء، التي كانت سندان  ،كما ك ي النفس شكر خاص إلي ريحانة القمب
 حفظيا ا كرعاىا. . .أستاذتي الفاضمة: إيمان بركة.عمث إتماـ ىذا العمؿ... كمشجعةن 

  كما ك ي النفس أيزان شكر خاص إلي منيؿ العطاء كمنبع اللدؽ كالك اء الذم كاف قممان
 ...حفظو ا كرعاه.األستاذ الفاضل: إسماعيل الفرا إتماـ ىذا العمؿ...اعدان لي  ي كس

 شيداء فمسطين الحبيبة. الذيف سطركا بدماايـ آيات العزة كالكرامة كالنلر... ثإل 

 المجاىدين المرابطين.القابزيف عمث جمرتي الديف كالكطف ...  ثإل 

 أسرانا البواسل.ج ا عنيـ قريبان... رٌ ..  ى .امسكد الرابزة خمؼ القزباف  ثإل 

 الجامعة اإلسالمية.لمعمـ عنكاف كلمعمماء إعداد...  ...اللرح الشامخ ثإل 

 ال أستثني كاحدة منيف.. لما كجدت منيف  .. كميف...ػػػ لديقاتي ػػػ الحبيبات . ثكال أنس
 كدعـ كتشجيع.مساندة كؿ 

 أىدي ىذا البحث المتواضع.
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 شكر وتقدير
 

زِيَدٍذُكىْ  تعالثان مف قكلو انطالق
َ
هَئٌِ َشَمْرُتْى ََل

الشكر أكالن أقدـ عظيـ    إنني  (1)
أسجد شكران كحمدان عمث ما أنعـ عمي مف تك يؽ كسداد، حتث أتـ ث مف ألبك لرزاه، ك إلكآخران 

عمث إنجاز ىذه الرسالة المتكازعة، إليي مسبحنؾ بكرة كعشية، كلتخدمنؾ  ي الدجث أركاني، 
مذكرنؾ قاامان أك قاعدان، كمشكرنؾ ساار امحياف، كمجعمف رزاؾ أكبر ىمتي، كمزربف مف ك 

 اليكل شيطاني. 

كعر انان مني  ػػػػ ،  إني(2)ػػػ:" مف ال يشكر الناس ال يشكر ا" قكلو ػػػثـ إنطالقان مف 
 لممو عقؿ غيره، كىدمف أزاء بع ثأجزم الشكر  ااقو كالثناء أجمو، إل ػػػػ بالفزؿ مىؿ الفزؿ

بالجكاب اللحيح حيرة سااميو،  أظير بسماحتو تكازع العمماء، كبرحابتو سماحة العار يف، 
 : مازف إسماعيؿ ىنية لتكرمو باإلشراؼ عمث رسالتيشيخي كمشر ي كمعممي امستاذ الدكتكر
عانتو لي بكؿ لدؽ كرحابة لدر.  ىذه، كا 

 :العالمييف الجميميف مف عزكم لجنة المناقشة كؿ ثكالشكر مكلكؿ إل

  حفظو ا. د. سالـ أبك مخدةالدكتكر الفازؿ/ 

  حفظو ا.د.  الح سعد الدلك الدكتكر الفازؿ/ 

حكامان. ثلمكا قتيما عمث مناقشتي  ي الرسالة، ما أزف  عمييا ركنقان كبياءن، كزادىا قكة كا 

، كخالة كمية الشريعة فييالجامعة اإلسالمية إدارة كأكاديمإلث كما أتقدـ بخالص شكرم 
 كالقانكف كالعامميف  ييا، لما قدمكه مف خدمة لطالب العمـ.

خكتي ،العزيزيف كما كأشكر كالدمٌ  أك ساىـ  ،ككؿ مف شجعني ،كلديقاتي ،كأخكاتي ،كا 
  ي إنجاح بحثي ىذا. 
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1 

 المقدمة
، لمحامػػػػػػػػػػد تشػػػػػػػػػػريفان كتعظيمػػػػػػػػػػان كثنػػػػػػػػػػاءن االحمػػػػػػػػػػد  رب العػػػػػػػػػػالميف المحمػػػػػػػػػػكد بجميػػػػػػػػػػع 

، الػػػػذم شػػػػرح لػػػػدكرنا بشػػػػريعة اإلسػػػػالـ، كأسػػػػب  لػػػػؼ بلػػػػفة الكمػػػػاؿ عػػػػزة كقػػػػكة ككبريػػػػاءالمت
سػػػػػػيدنا  كقااػػػػػػد الغػػػػػػر الميػػػػػػاميف ،كاللػػػػػػالة كالسػػػػػػالـ عمػػػػػػث إمػػػػػػاـ المتقػػػػػػيفعمينػػػػػػا نعمػػػػػػو العظػػػػػػاـ، 

كعمػػػػػث آلػػػػػو  ،ف لنػػػػػا الحػػػػػالؿ كالحػػػػػراـخيػػػػػر امنػػػػػاـ، الػػػػػذم بػػػػػيٌ  ا عميػػػػػو كسػػػػػمـ ػػػػػػػ ثمحمػػػػػد ػػػػػػػ لػػػػػم
   .يـك الديف ثميعان معيـ بإحساف إلكعنا ج ،كلحبو الطيبيف الطاىريف

 كبعد ،،،

سػاس يقػـك عمػث جمػب مقلػدىا امإف ا سػبحانو كتعػالي قػد أنعػـ عمػث عبػاده بشػريعة  
متكامػؿ؛  مػـ يتػرؾ  ةنظػاـ حيػا ثكلػكالن  إلػ ،يػامكتقمي كدرء المفاسد عػنيـ كتكميميا، الملالح ليـ

الشػريعة اإلسػالمية ذلػؾ اعتنػاء  كػاف مػف اجة إال قزػاىا بمػا يلػمحو كيلػمح مجتمعػو، لممرء ح
كتلػاف  ،كتحفػظ بػو الحقػكؽ ،إذ بكجػكده يتحقػؽ النفػععناية عظيمة بالتعامػؿ المػالي  ػي الحيػاة؛ 

سػػػػالـ مػػػػا شػػػػرعت إال تحقيقػػػػان المعػػػػامالت الماليػػػػة  ػػػػي اإلحيػػػػث إف  ػػػػي المجتمػػػػع؛ المبػػػػادالت بػػػػو 
 كالخلػاـ، ،كالنػزاع ،أك إجحػاؼ، كقطعػان لكػؿ أسػباب الزػرر ،أك تعػد ،كف ظمػـلملػالح العبػاد د

 ، كػاف مػف تشػريع العقػػكد الخالػة بيػذه المعػػامالت تقػديـ النمػكذج اممثػؿ  ػػي تنظػيـ حيػاة النػػاس
كالتكسػػعة عمػػييـ بتنميػػة أمػػكاليـ  ،منػػا عيـ دؿكتبػػا ،كالر ػػؽ بيػػـ لقزػػاء حػػكااجيـ ،كالتيسػػير عمػػييـ
بػو  أـ، ك ؽ منيج شرعي إسالمي تتحقػؽ معػو الملػالح كتػدر حراعف الكقكع  ي ال اقتلاديان بعيدان 

 ان كا  سػػاد ان إىػػدار  د إنػػو يعػ ؛ ػػإف أم تلػػرؼ أك تعامػؿ مػػالي ال يحقػؽ ذلػػؾلػذلؾ ؛ المفاسػد كالمشػػاؽ
 قػو المعػامالت الماليػة أعظػـ أبػكاب الفقػو  عػدلػذلؾ ي ؛لمحقكؽ الشرعية ليػذا المػاؿ ان عيلمماؿ كتزي

 التعامػؿ ، لشرعية المتعمقة بو عمث أكمؿ كجػوكبو تتحقؽ الملالح كالكاجبات ا ،ـ الحياةقكاككنو 
ر عمػػث يمف  ػػي التيسػػكمػػف ىنػػا تبػػرز أىميػػة الػػز   لكسػػيمة امعظػػـ  ػػي  قػػو المعػػامالت،المػػالي يعػػد ا

 بياف أثر الزمف عمػث أحكػاـ ىػذه المعػامالت الماليػة الزيؽ عنيـ، ك  كر عان لمحرج كالعنت ،الناس
تػأثير ىػذا الػزمف عمػث  لمػد ذات امىميػة البالغػة  ػي معر ػة ي الفقو اإلسالمي يعد مف القزايا 

 ان ىػػذه العقػػكد الماليػػة المعتمػػد عمييػػا بشػػكؿ كبيػػر  ػػي الحيػػاة، حيػػث إف تػػأثير الػػزمف يكػػكف مرتبطػػ
؛ أك الزػػابط بمػػا يحقػػؽ الملػػمحة كيػػد ع المفسػػدة ،،  ػػإذا تػػـ ىػػذا الشػػرطأك زػػابط معػػيف ،بشػػرط
كمػا يكثػر  يػو  ،كأيزػان نظػران لخطػكرة الجانػب المػالي، تأثير كازح عمث العقدالزمف يككف لو  إف 

مػػف المنازعػػة كالخػػالؼ يتكجػػب معر ػػة تػػأثير الػػزمف المكجػػكد  ػػي أم عقػػد مػػف العقػػكد، كمػػف أجػػؿ 
اس كازػح معر ة الحكـ الشرعي اللحيح لمعامالت الناس التي تجرم بينيـ، كتنظيميا عمث أسػ

 إذا كاف المقلكد بيا االنتفاع. بيا فعكفكد منيا كينتيؤدم المقل
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سأتناكؿ  ي ىذا البحث مكزكعان ميمان  ي التعامؿ المالي، أال ػػػػػ إف شاء ا  ػػػػ لذلؾ
 كىك أثر الزمف عمث أحكاـ المعامالت المالية  ي الفقو اإلسالمي. 

 أىمية البحث: أواًل: 
 يكتسب البحث أىميتو مف خالؿ:

كدرء المفاسد بالتعامؿ المالي  ،الشريعة اإلسالمية  ي تحقيؽ الملالح لدبياف مقا .1
 اللحيح غير المشكب بامزرار.

 معر ة  مسفة الشريعة اإلسالمية  ي تأثير كجكد زمف معيف لعقد مف عقكد التعامؿ المالي.   .2

 معر ة المقلكد بأثر الزمف  ي المعامالت المالية  ي الفقو اإلسالمي. .3

 مث مشركعية أثر الزمف عمث أحكاـ المعامالت المالية  ي الفقو اإلسالمي.االستدالؿ ع .4

 بياف كيفية تأثير الزمف عمث أحكاـ المعامالت المالية  ي الفقو اإلسالمي. .5

 بياف اآلثار المترتبة عمث أثر الزمف عمث أحكاـ المعامالت المالية  ي الفقو اإلسالمي. .6

المعامالت المالية، كجعميا سيمة عمث ير الزمف أحكاـ تأثالمحاكلة  ي اإلسياـ بإيزاح  .7
 عامة الناس.، ك المناؿ لطالب العمـ

 : مشكمة البحثثانيًا: 
ىؿ كجكد زمف معيف أك محدد  ي أم عقد  كىك: تتمثؿ مشكمة البحث  ي حدكث إشكاؿ

ـ امىأف القزية  مباحثةتبيف ل ي ؟كما مدم ىذا التأثير ؟مف  عقكد المعامالت المالية يؤثر عمييا
المترتب عمث أحكاـ المعامالت المالية،  إف ىذه  هكتكزيح أثر  ،تكمف  ي بياف مفيـك أثر الزمف

 ي عقكد المعامالت و زابطك  ،كيفية تأثير ىذا الزمفالقزية تمثؿ مشكمة مف حيث بياف 
 المالية، كتكزيح أثر الزمف عمييا. 

 : البحثف اىدأثالثًا:  
 :ييدؼ البحث إلث

 ي المعامالت المالية  ي الفقو اإلسالمي.الزمف   بياف .1

 تأثير ىذا الزمف عمث أحكاـ ىذه المعامالت المالية. لبياف مد .2

 تكزيح اآلثار المترتبة عمث ذلؾ الزمف المكجكد  ي أم عقد مف العقكد المالية.  .3
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 :منيج البحث :رابعاَ 
 التالي:  يا ي بحثالباحثة نيجت لقد 

بحيث يتـ جمع المعمكمات المتعمقة بالمكزكع، كاستخداميا ، االستقرااي المنيج االستنباطي
، كذلؾ باستقراء أقكاؿ العمماء  ي المسألة كما استدلكا بو ثـ استنباط  ي المكاف المناسب ليا

 الحكـ الشرعي مف ذلؾ؛ كما أف الباحثة اتبعت التالي: 

 .كأرقاميا ،سكرىا ثالمنيج العممي القااـ عمث عزك اآليات القرآنية الكريمة إل .1

 . بياف المعاني المغكية كااللطالحية الكاردة  ي البحث .2

لحابيا مع التكثيؽ؛ كذلؾ إلث أكنسبة امقكاؿ  ،مراعاة الدقة العممية  ي نقؿ المعمكمات .3
الدراسات الحديثة المتعمقة  ثإزا ة إل ،أميات الكتب، كالمراجع املمية ثبالرجكع إل

 بمفردات البحث.

، كاللفحة  ي كالجزء ،المرجع كاسـ المؤلؼ،، كالعمماء باإلشارة إلي اسـ تكثيؽ آراء الفقياء .4
شيرة لممؤلؼ، ثـ اسـ المؤلؼ،  تبدأ باسـ قد كثقتيا بحيث كالمراجع اليكامش، أما الملادر 
كالمحقؽ إف كجد، ثـ رقـ الطبعة، كتختـ بمدينة النشر، ، الكتاب ثـ سنة النشر، ثـ اسـ

 .اسـ الناشرك 

، إف كانت مف غير الكاردة  ي البحث مع الحكـ عميياديث النبكية الشريفة تخريج امحا .5
 اللحيحيف.

 مف خالؿ البحث.الباحثة  تسجيؿ أىـ النتااج كالتكليات التي تكلمت إلييا .6

 إدراج ممخص البحث. .7

 إدراج الفيارس الالزمة.  .8

 : خطة البحث: خامساً 
المقدمة  ثة  ي الفقو اإلسالمي( إلسـ البحث) أثر الزمف عمث أحكاـ المعامالت الماليقي 

 السابقة، كثالثة  لكؿ كخاتمة  ييا أىـ النتااج كالتكليات، كذلؾ عمث النحك التالي: 
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 الفصل األول

 .وأثر الزمن عمييما ،مفيوم المعامالت المالية وعقود التبرعات

 كيشتمؿ عمث ثالثة مباحث: 

 .: مفيـك المعامالت الماليةالمبحث امكؿ

  .: مفيكـ عقكد التبرعاتث الثانيالمبح

 المالية.: مفيـك أثر الزمف عمث المعامالت المبحث الثالث
 الفصل الثاني

 .العقود التقميدية ى أثر الزمن عم

  كيشتمؿ عمث ثالثة مباحث: 

 .: أثر الزمف عمث عقكد المعاكزات المبحث امكؿ

 .: أثر الزمف عمث عقكد التبرع المحض المبحث الثاني

  .: أثر الزمف عمث عقكد التبرع غير المحضحث الثالثالمب

 الفصل الثالث 

   .أثر الزمن عمى العقود المالية المعاصرة

  كيشتمؿ عمث ثالثة مباحث: 

 .: ماىية العقكد المالية المعالرةالمبحث امكؿ

  .كخطابات الزماف ،: أثر الزمف عمث التأميف التعاكنيالمبحث الثاني

  .كبطاقات االاتماف ،ر الزمف عمث الكدااع الملر ية: أثالمبحث الثالث
 ك ييا أىـ النتااج كالتكليات.الخاتمة 

 : الجيود السابقة: سادساً 
كجدت أنيـ مف خالؿ بحثي كاطالعي  ي كتب المتقدميف مف الفقياء كالمعالريف 

كمف ىذه  ةمف المكزكع بعيدان عف بياف أثر الزمف عمث أحكاـ المعامالت المالي ان جزء تنالكا
 الدراسات: 
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 كاز مباحث: " ل ي عقد البيع  ي الفقو اإلسالمي " امجؿ كأثرهكافعنرسالة ماجستير ب .1
 التالي:  عف اتحدث  يي ـ، جامعة النجاح ػػػ  مسطيف،2005، محمكد بشارات

  حقيقة عقد البيعبياف. 

 .بياف أدلة مشركعية امجؿ  ي عقد البيع 

 ط عقد البيع. ر أف الزمف زابط مف زكابااعتب 

  حسب نكع البيع الخاص بكؿ منيما. ثمف كالسمعة  ي كؿ مف ال أثر امجؿبياف 

" أثر الزمف عمث امحكاـ المتعمقة بالديكف  ي الفقو اإلسالمي" :بعنكاف ةرسالة دكتكرا .2
/ جزء 25لمباحث: محمد خميؿ خير ا، مجمة الجامعة اإلسالمية ػػػ المدينة المنكرة، العدد

 التالي:  عف اث  ييتحد، 2

   مف الزمف كالديف. بياف حقيقة كؿ 

 .تكزيح حقيقة الزيادة المرتبطة بالزمف  ي الديف 

 كبيف الزيادة  ي البيع مقابؿ امجؿ.  ،التفرقة بيف الزيادة المرتبطة بالزمف  ي الديف 

كىاتاف الرسالتاف ىما ما كجدتيما ذات لمة بمكزكع بحثي، لذلؾ حاكلت أف يككف 
ىذا أشمؿ كأعـ مف البحثييف السابقيف، كحاكلت جاىدة تناكؿ المكزكع مف جميع  بحثي

رؤية كازحة متكاممة حكؿ أثر الزمف عمث أحكاـ المعامالت المالية  ثألؿ إل ثحتجزيااتو، 
   ي الفقو اإلسالمي. 

 

 ، ويتقبل عممي ىذا خالصًا لوجيو الكريم، الصواباهلل أن ييديني  سائمةً 
 ب العالمين.والحمد هلل ر 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
مفيوم المعامالت المالية وعقود التبرعات 

 وأثر الزمن عمييما.
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 المبحث األول
 مفيوم المعامالت المالية

 تعريف المعامالت : أوالً 
 : المعامالت لغة:1

إحػػداث  يػػك إذف ، العمػػؿ عػػاـ  ػػي كػػؿ  عػػؿ، ك يعمػػؿ معاممػػة مػػف عمػػؿ المعاممػػة ملػػدر 
 :قػاؿ تعػالي  ػي آيػة اللػدقات ،المينػةكيطمػؽ عمػث . ، بالجارحة أك القمػبكالن كاف أك  عالن ق ،أمر
 (2).الساعيف لجمع اللدقات مف أربابيا، أم (1)﴾َواهْػاِمونَِي َغوَيّْا﴿

مىةي: : عف ابف عمر ػػ جاء  ي حديث خيبر؛ يعممكف بأيدييـ زركبان مف العمؿ القكـ كىاٍلعىمى
أف  ثيا عمػػػكأرزػػػ ،ييػػػكد خيبػػػر نخػػػؿ خيبػػػر ثأنػػػو د ػػػع إلػػػ )ػػػػػ  ملسو هيلع هللا ىلصلنبػػػي ػػػػػا عنػػػو ػػػػػ عػػػف ا يرزػػػ

 .(3)(يعتممكىا مف أمكاليـ
  ًا: صطالحاالمعامالت : 2

 ، كىما:خاص، كالثاني عاـالمعامالت  ي الطالح الفقياء ليا معنييف، أحدىما 
الػػػٌدنيا  الٌشػػػرعٌية المتعٌمقػػػة بػػػأمر المعػػػامالت عبػػػارة عػػػف: "مجمكعػػػة امحكػػػاـ  المعنـــي العـــام: .1

، كىي بذلؾ تعد قسمان مف أقساـ (4)، كاإلجارة، كغيرىما"باعتبار بقاء الٌشخص كالبيع كالٌشراء
انقسـ الفقياء  ي إدراج المعامالت زػمف أقسػاـ الفقػو اإلسػالمي إلػث  الفقو اإلسالمي، حيث

 قكليف كىما:
العبػادات  :كىما ،قسميف ينقسـ إليأف الفقو اإلسالمي  :قالكا القول األول: الحنفية والمالكية

مػػا كػػاف المقلػػكد منيػػا  ػػي املػػؿ قزػػاء ملػػالح العبػػاد، المعػػامالت ىي:) كالمعػػامالت، 

                                                           

 [. 60( ]التكبة: 1)
(؛ الزبيدم، تاج العركس، 11/474(؛ ابف منطكر، لساف العرب، )ج4/145لمغة، )ج( ابف  ارس، مقاييس ا2)

 (. 30/56)ج
 [.4048: رقـ الحديث 5/27مسمـ، المساقاة / المساقاة كالمعاممة بجزء مف الثمر كالزرع ، لحيح مسمـ، ( ]3)
، معجـ لغة الفقياء ، (؛ قمعجي كقنيبي3/1329، )جعة كشاؼ الطالحات الفنكف كالعمـكالتيانكم، مكسك  ( 4)

 (. 438)ص
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كػػػػػػػالبيع كالكفالػػػػػػػة كالككالػػػػػػػة، كنحكىػػػػػػػا كىػػػػػػػي خمسػػػػػػػة: المعاكزػػػػػػػات الماليػػػػػػػة، كالمناكحػػػػػػػات، 
 . (1)كالمخالمات، كاممانات، كالتركات(

أربعػة أقسػاـ كىػي:) يتقسػـ إلػي قػو اإلسػالمي أف الف :قػالكا القول الثـاني: الشـافعية والحنابمـة
 .(.2)العبادات، كالمعامالت، كالمناكحات، كالعقكبات أك الجنايات(

سػكاء  كغيرىا مف أبكاب المعػامالت ،كاإلجارة ،أدرج العمماء المعامالت  ي كتاب البيكعلذلؾ 
 كانت مالية أك غيرىا.

عقػػدان عمػػث العمػػؿ، أك ي تعنػػي: "مسػػاقاة عنػػد الػػبعض، كالتػػكىػػك مػػرادؼ لم المعنــي الخــاص: .2
 .(3)المعاممة  ي امشجار ببعض الخارج منيا"

: بأنيػػػاشػػػبير  يػػػا  عر  ، محكػػػاـ المتعمقػػػة بالتعامػػػؿ المػػػاليبا المعالػػػركف العممػػػاء ياكخٌلػػػ
 ( 4)."كالمنا ع بكاسطة العقكد كااللتزامات ،اممكاؿالناس بؿ عامنظـ تأحكاـ شرعية ت"

 ما يأتي: من ىذه التعريفات يتبين 

، حيػػث إف امحنػػاؼ قػػد قسػػمكا مختمػػؼ  ػػي جميػػع التعريفػػاتت أف المزػػمكف العػػاـ لممعػػامال .1
الفقو إلي قسميف عبادات كمعامالت،  المعػامالت شػاممة عنػدىـ لمبيػكع كامحػكاؿ الشخلػية 

بػػػؿ اتسػػػعت لتشػػػمؿ غيرىػػػا مػػػف   قػػػط؛الجكانػػػب الماليػػػة كالعقكبػػػات  يػػػي غيػػػر مقتلػػػرة عمػػػث 
،  يػػػػػي خالػػػػػة أمػػػػػا غيػػػػػرىـ  قػػػػػد قلػػػػػركىا عمػػػػػث البيػػػػػكع كاإلجػػػػػارة  قػػػػػط الجكانػػػػػب امخػػػػػرل؛

 . بالمعاكزات المالية  قط عندىـ

 .الناس بكاسطة العقكد كااللتزاماتأف جميع التعريفات تبيف التعامؿ القااـ بيف  .2

  .سالمية؛  يي خازعة محكاـ الشريعة اإلشرعية تتبيف جميع التعريفات ككف المعامال .3

 .كاـ المعامالت  ي الفقو اإلسالميمث إحتدؿ ع "نظـت"كممة  .4

 

                                                           

(؛  ابف جزم، 2/94؛ الزيمعي، تبيف الحقااؽ، )ج(4/500ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 1))
 .(9ػػػػ1/8القكانيف الفقيية، )ج

(؛ البيكتي، كشاؼ 1/20(؛ ابف مفمح، المبدع شرح المقنع، )ج3/275البجيرمي، حاشية البجيرمي،) 2))
 (1/21)القناع،

  (6/185( الكاساني، بدااع اللنااع ، )ج3)
 (.10( شبير، المعامالت المالية المعالرة، )ص4)
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 : تعريف المالية ثانياً 
 المالية لغة:: 1

كىػك  ػي المغػة  (1): اتخػذ مػاالن تمػكؿ الرجػؿ(  مػكؿ  مف الفعؿ )ألمو ك  ،الماؿ ثنسبة إل
يطمػؽ عنػد ك  ،كغيرىػا ،كالػذىب ،كالدنانير ،كالدراىـ ،مف جميع امشياءاسـ لكؿ ما يمتمكو الناس 

 .(2)منيا كانت أكثر أمكاليـ ؛اإلبؿالعرب عمث 

 :  : المالية اصطالحاً 2

 ثحاف  ػػي تعريفػػو عمػػ،  كػػاف لمعممػػاء الػػطالت عبػػارات الفقيػػاء  ػػي تعريػػؼ المػػاؿاختمفػػ   
 : النحك التالي

 :فقياء الحنفيةاصطالح  . أ

، كأمكػف إحػرازه كالتلػرؼ ـ لغيػر اآلدمػي خمػؽ لملػالح اآلدمػياس ىك الماؿ" :قاؿ ابف نجيـ
 .(3)"عمث كجو االختيار يو 

، منقكالن كاف أك كيمكف ادخاره لكقت الحاجة ،الطبع ما يميؿ إليو الماؿ ىك" :قاؿ ابف عابديف
 .(4)"غير منقكؿ

 من ىذه التعريفات يتبين ما يأتي: 
 أف الماؿ خاص بامعياف دكف المنا ع . .1
 .لخمركلك كاف غير مباح شرعان كا ،ةأف الماؿ مما يمكف ادخاره لكقت الحاج .2
 .  كد، كغير المنقكؿ كالبيكت كالشجرأف الماؿ يشمؿ المنقكؿ كالسمع كالنق .3

 : ومن تعريفاتيم ما يأتي ،ح الجميوراصطال . ب
 .(5)"لك قؿك  ممؾ شرعان يي  كؿ ما" :بأنومالكية ال وعر 

                                                           

(؛ الفيكمي، الملباح المنير، 1/301(؛ الرازم، مختار اللحاح، )ج5/285( ابف  ارس، مقاييس المغة، )ج1)
 (.2/586)ج

 (.4/373ياية  ي غريب الحديث ، )ج(؛ ابف امثير، الن636ػػ635/ 11ابف منظكر، لساف العرب، )ج 2))
 (. 5/277ابف نجيـ، البحر الرااؽ، )ج 3))
 (. 4/501ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 4))
 (.4/742( اللاكم، الشرح اللغير، )ج5)
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ف قمت مثؿ الفمسكؿ ما لو قيمة يباع بيا" :بأنو ةالشا عي وعر ك   .1))"ما أشبو ذلؾك  ،، كا 

 .(2)"زركرةحاجة  لغيرأك  ،ما  يو منفعة مباحةكؿ " :بأنو حنابمةلا وعر ك 

، كجػاز شػرعان االنتفػاع ما كاف لو قيمة مادية بيف الناس"العبادم بأنو مف المعالريف عر و ك 
 .(3)"بو  ي حاؿ السعة كاالختبار

 : من ىذه التعريفات يتبين ما يأتي

  .(4) يشمؿ امعياف كالمنا ع الماؿ كؿ ما يممؾ،أف  .1

اا ﴿  :تعػالثا سػبحانو ك  بػدليؿ قػكؿ ،لغير حاجة أك زركرة أف الماؿ  يو منفعة .2 َّ يُّ
َ
يَا أ

 ٌْ ا َْ َااَرةً  َِ َن  ْْ ْن تَُكا
َ
ََُكْى ةِاْْلَاِغاِن إاِلذ أ َْاهَُكْى ةَيْ ْم

َ
ْْا أ ُكوُ

ْ
ْْا اَل تَأ َُ ٌَ آَي ِْي اَّلذ
 .(5)﴾ تََراٍض ِيَُْكىْ 

 .ف الناسأف الماؿ ما لو قيمة مادية معتبرة بي .3

 .(6)،  ال يشمؿ المحرمات كالخمرشرعان  كمزبكط اؿ مباحالمأف  .4
الجميكر تعريؼ ،  إف الذم يظير لي أف بعد التأمؿ  ي االلطالحيف التعريف الراجح:

  ػػي نظػػر الشػػرع، ككػػاف كمباحػػة و قيمػػة معتبػػرةلػػ كىػػك )كػػؿ مػػا الحنفيػػةتعريػػؼ مػػف أكثػػر كجاىػػة 
 :لألسباب التالية (ا عك منأ ان كاف أعيانأمنتفعان بو سكاء 

 .مف امعياف كالمنا ع ،  يك يشمؿ كالن المغكم لمماؿ ثمعنمل ان أف التعريؼ جاء مكا ق (1

 .(7)أكسعك  ،أ زؿز أخذ العكض عنيا،  كاف اعتبارىا ماالن جك المنا ع ي  (2

                                                           

 (. 5/171( الشا عي، امـ، )ج1)
 (. 3/152( البيكتي، كشاؼ القناع، )ج2)
 (.1/179شريعة االسالمية، )ج( العبادم، الممكية  ي ال3)
(؛ الزركشي، المنثكر  ي 3/12(؛ الرحيباني، مطالب أكلي النيي، )ج2/32( الشاطبي، المكا قات، )ج4)

 (. 3/222القكاعد، )ج
 [. 29( ] النساء : 5)
(؛ السيكطي، امشباه 2/5(؛ البيكتي، شرح منتيي اإلرادات، )ج 2/107( ابف العربي، أحكاـ القرآف، )ج6)

 (.  1/327لنظاار، )جكا
 (.1/225( الزنجاني، تخريج الفركع عمث املكؿ، )ج7)
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، حقػػكؽ المسػػمميف كملػػالحيـ المشػػركعةيػػؤثر عمػػث كثيػػر مػػف  عػػدـ اعتبػػار المنػػا ع أمػػكاالن   (3
، كشػراء المعػدات كالمركبػػات لعينيػة الطاامػة  ػي بنػاء العقػاراتنػاس اممػكاؿ احيػث يلػرؼ ال

 .(1)كغيرىا طمبان لمنا عيا مثؿ السكف كاإلجارة

 : مفيوم المعامالت المالية ثالثاً 
، عنػػد العممػػاء لػػو تعريػػؼ خػػاصلػػيس ، ان مركبػػ ان ملػػطمحكنػػو الماليػػة كتعريػػؼ المعػػامالت 

، كمػػف خػػالؿ التعريفػػات السػػابقة لكػػؿ مػػف كأنكاعػػوالبيػػع بدايػػة حػػديثيـ عػػف  ػػي لكػػف ذكػػر زػػمنان 
  .ان مركب ان ملطمحكنو تعريؼ ملطمح المعامالت المالية كتبيف لي المعامالت كالمالية 

يتعامـل ممـا المبـادالت الماليـة المتمثمـة بالمعاوضـات وايرىـا ىي مجموعة  :المعامالت المالية
 . وفق ضوابط شرعية الناسبيا 

 :شرح التعريف

  ــــو م مجموعــــة مقو ، كىػػػػك جػػػػنس  ػػػػي التعريػػػػؼ يشػػػػمؿ جميػػػػع أنػػػػكاع ان كىػػػػي تعنػػػػي عػػػػدد  :ل
، كالسػمـ (الثمف بالثمف)، كاللرؼ (العيف بالعيف)المعامالت المالية كغيرىا، كالبيكع العينية 

، (منفعػػة بمػػاؿ)، كاإلجػػارة (المرابحػػة كالتكليػػة كالكزػػيعة)، كبيػػكع اممانػػة (بيػػع آجػػؿ بعاجػػؿ)
، كمػا لػيس بمػاؿ كال منفعػػة كػالزكاج كالخمػع، أك كانػت منفعػػة (كف عػػكضمنفعػة بػد )كاليبػات

 .(2)بمنفعة كقسمة المنا ع بطريؽ الميايأة كغيرىا
 مػػف المبادلػػة، كتعنػي جعػػؿ شػػيء  ػػي مقابػؿ شػػيء آخػػر بقلػػد التمميػػؾ  :قولــو م المبــادالت م

تػػتـ أك مجانػػان بغيػػر عػػكض،  يػػي جػػنس  ػػي التعريػػؼ يشػػمؿ جميػػع التبػػادالت التػػي  ،بعػػكض
كاإلجػػارة؛ كيمحػػؽ بػػذلؾ مبادلػػة منفعػػة  ،بػػيف النػػاس كمبادلػػة مػػاؿ بمػػاؿ كػػالبيع؛ كمػػاؿ بمنفعػػة

بمنفعػػة كالمحابػػاة  ػػي قسػػمة المنػػا ع عمػػث التنػػاكب؛ كمبادلػػة منفعػػة لمػػا لػػيس بمػػاؿ كال منفعػػة 
كىػػي قيػػد: خػػرج بػػو المعػػامالت التػػي ال ؛ (3)المبادلػػة كالمعاكزػػة ثكغيػػر ذلػػؾ ممػػا  يػػو معنػػ

 .ماسبيؿ المبادلة كالتكثيقات كالمناكحات كالمخالمات كنحكى تككف عمث

                                                           

 (. 1/103ي الشريعة االسالمية، )ج(؛ العبادم، الممكية  6/4547( الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، )ج1)
حكاـ (؛ الغرياني، أ1/3(؛ الشبيمي، المعامالت المالية، )ج1/640الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، )ج 2))

 (.1/28المعامالت المالية  ي االسالـ، )ج
(؛ العدكم، كفاية الطالب 328،397( حماد، معجـ الملطمحات المالية كاالقتلادية  ي لغة الفقياء، )ص 3)

(؛ الغنيمي، لباب المباب، 3/2(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج2/137الرباني، )ج
 (.2/3)ج
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 ئتنشػ ان كتعنػي عقػكد ،كىػي مػأخكذة مػف العػكض ،كىي جمع معاكزة :قولو م المعاوضات م 
ف كػػػػال إتتزػػػػمف العػػػػكض منيمػػػػا، حيػػػػث ( العاقػػػػديف )التزامػػػػات متبادلػػػػة متقابمػػػػة بػػػػيف طػػػػر يف

 .(1)مقابمو شياان آخر  يكيأخذ  ،الطر يف يعطي شياان 

نشػػػاء التزامػػػات عكزػػػية  ػػػي ذمػػػة إكىػػػي قيػػػد  ػػػي التعريػػػؼ يخػػػرج  العقػػػكد التػػػي ال تتزػػػمف 
 المتعاقديف مثؿ اليبات.

الػػػػربح  ىػػػػي تمػػػػؾ التػػػػي تتزػػػػمف العػػػػكض مػػػػف :أك االلتزامػػػػات ، المقلػػػػكد إذف بالمعػػػػامالت
 .كغير ذلؾ ،كالتجارة ،كالكسب

 ػي التعريػؼ يشػمؿ كػؿ  كقػد سػبؽ شػرحو بالتفلػيؿ، كىػك جػنس ،مف المػاؿ: قولو م مالية م 
منفعػة، كخػرج بػو مػا لػيس  ـكػاف العػكض مػاالن أأك المنػا ع سػكاء أ ،ما ىػك مػاؿ مػف امعيػاف

 .(2)كنحكىما ،كالخمر ،(ميتة السمؾ كالجراد)باستثناء اؿ شرعان كالميتةبم

  أف المعػػامالت الماليػػة ليػػا زػػكابط شػػرعية تحكميػػا ثبمعنػػ :موفــق ضــوابط شــرعيةقولــو م، 
 كخازعة ليا.

كىػػي قيػػد  ػػي التعريػػػؼ خػػرج بػػو جميػػػع المعػػامالت غيػػر المعتبػػرة مػػػف كجيػػة نظػػر الشػػػرع، 
 .كزكابطو كالمعامالت المحرمة، كالباطمة، كالفاسدة، لمخالفتيا أحكاـ الشرع

زػبط بجممػة مػف الزػكابط تتكا ػؽ كعميو يشترط العتبار المعامالت لحيحة شػرعان أف تي 
 سالمية.أحكاـ الشريعة اإلكتندرج تحت  ،المكافك  ،مع تغير الزماف

 الضوابط الشرعية لممعامالت المالية: رابعًا: 
 ىناك مجموعة من الضوابط الشرعية لممعامالت المالية وىي عمى النحو التالي:

 تجنب الحرام الخبيث .و  ،االلتزام بالحالل الطيب (1
 ةريعة اإلسػػػػػالميالشػػػػػأم مطابقػػػػػة محكػػػػػاـ  ،كيقلػػػػػد بػػػػػذلؾ أف تكػػػػػكف المعػػػػػامالت مشػػػػػركعة

 .(3) ، كذلؾ أف تككف مباحة كمشركعةكمبادايا
                                                           

 (.1/640الفقيي العاـ، )جالزرقا، المدخؿ  1))
(؛ 4/742(؛ اللاكم، الشرح اللغير، )ج4/501ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 2))

 (.3/152(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج5/171الشا عي، امـ، )ج
، 1/226)ج الندكم، مكسكعة القكاعد كالزكابط الفقيية الحاكمة لممعامالت المالية  ي الفقو االسالمي، 3))

290.) 
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اا ِي ﴿ :دليؿ ىذا الزابط مف القرآف الكريـ قكؿ ا تبارؾ كتعالثك  ًذ ْا ِم ا انلذاُس ُُكُ َّ يُّ
َ
يَا أ

رِْض َحالاًل َغّيِتاً 
َ
تِانيٌ  َوالَ  اَل ُُ هَُكْى َغُدوٌّ يُّ يَْػاِن إٍِذ َْاِت الشذ ْا ُخُػ كقػكؿ  (1)،﴾تَتذتُِػ

  .(2)(إف ا طيب ال يقبؿ إال طيبا): ا رسكؿ 
 توثيق المعامالت بالعقود والعيود. (2

 ،كالرزػا ،مةالقاامػة عمػث السػاللعيكد المطابقة لشرع ا عػز كجػؿ، ك االلتزاـ بإبراـ العقكد كا
أكد ا سبحانو كتعػالث  لقدك  ،(3) كا ة مستك ية الشركط الكاجبة، ك العدؿ، ك كالكزكح ،كالحؽ
َساًّم  ﴿:لؾ بقكلػو عػز كجػؿعمث ذ َجاٍن يُّ

َ
ٌٍ إَِل أ ْ ْا إَِذا تَاَدايَنُتى ةِاَدي َُ ٌَ آَي ِي

ا اَّلذ َّ يُّ
َ
يَا أ

ْهُ  ََُكْى ََكتٌِب ةِاهَْػْدلِ  فَاْلُتُت ٌَ  ﴿: كقكلػو سػبحانو كتعػالث (4)،﴾َوْْلَْمُتب ةذيْ ِي ا اَّلذ َّ يُّ
َ
يَا أ

ْا ةِاهُْػُقْدِ  ْوفُ
َ
ْا أ َُ   (5)﴾آَي

 .وااللتزام بيا ؤىااستيفاو  العقود سالمة (3

مػػا يبطميػػا أك الكعػػكد خاليػػة م، كمػػا  ػػي حكميػػا مػػف العيػػكد ك العقػػكد كيقلػػد بػػذلؾ أف تكػػكف
 ،(7)كالجيالػػة ،(6): الغػػررأمثمػػة مػػا يفسػػدىا عمػػث سػػبيؿ المثػػاؿمػػف يفسػػدىا حسػػب امحػػكاؿ، ك 

                                                           

 [.168]البقرة:  (1)
 [.1015:  رقـ الحديث 2/703مسمـ، الزكاة /قبكؿ اللدقة مف الكسب الطيب، جلحيح مسمـ،  ] 2))
 (.1/270الندكم، مكسكعة القكاعد كالزكابط الفقيية الحاكمة لممعامالت المالية  ي الفقو االسالمي، )ج 3))
 [.282] البقرة :  4))
 [.1 ( ] الماادة :5)
، انظر: ابف  قبةمجيكؿ العاك : الغفمة كؿ مف كيطمؽ عمثأك المعرض لميالؾ،  الخطر :ىكلغة الغرر  (6)

(؛ الرازم، مختار 4/381(؛ ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج5/11منظكر، لساف العرب، )ج
ف اختمفت بة  ي المعالفقياء بعدة تعاريؼ متقار  وعر ( ؛  كالغرر الطالحان: 1/488اللحاح، )ج نث كا 

كىنا سأذكر التعريؼ امقرب لمكزكع الدراسة كىك تعريؼ الحنفية  قد عر كه بقكليـ: " الغرر ىك ، ألفاظيـ
(؛ 4/355(؛ القرا ي، الذخيرة،)ج15/177"؛ انظر: السرخسي، المبسكط،)جما يككف مستكر العاقبة
 (. 4/352ت، )ج(؛ البيكتي، شرح منتيي اإلرادا2/202القميكبي، حاشية القميكبي،)

ميكُّ الن ٍفًس مف العمـ، أك اعتقادي شيًء بخالؼ ما  (7) ٍيؿ الذم ىك:" خي الجيالة لغة ىك: ًزد  الًعٍمـ كىك مف الجى
املفياني، المفردات  ي غريب القرآف، (؛ 1276، القامكس المحيط )صمىك عميو"، انظر: الفيركز آباد

ٍيؿ الميتعمِّؽ بخارج عف اإلنساف، (؛ ك ي االلطالح الفقي1/143املفياني، )ج ي الجيالة ىي: " الجى
(؛ القرا ي، 12/124السرخسي، المبسكط،)جكمبيع كمؤجر كثمف كنحك ذلؾ مف امشياء"، انظر: 

 ( 3/354ابف القيـ، إعالـ المكقعيف، )ج (؛4/355الذخيرة،)ج



14 

ؾ بقػكؿ ا لقػد أكػد القػرآف عمػث ذلػك  ،(2)كا ة لكر أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿك  ،(1)كاإلذعاف
ن ﴿ :تبارؾ كتعػالث

َ
ََُكى ةِاْْلَاِغاِن إاِلذ أ َْاهَُكى ةَيْا ْما

َ
ْا أ ُكوُ

ْ
ْا اَل تَأ َُ ٌَ آَي ِي ا اَّلذ َّ يُّ

َ
يَا أ

َاَرةً َغٌ تََراٍض ّيِاَُكىْ  َِ مػث أمػكاؿ عػف االعتػداء ع كنيانػا رسػكؿ ا  (3)﴾..تَُكَْن 
 .(4)(لو كعرزو، دمو كماالمسمـ حراـكؿ المسمـ عمث ) :،  قاؿ الغير

زػػػبط امعمػػػاؿ لتجنػػػب الغػػػرر التػػػي تى لمشػػػركط كا ػػػة ة  ييجػػػب أف تكػػػكف العقػػػكد مسػػػتك  كمػػػا
 كالجيالة التي تفزي إلث النزاع المشكؿ .

 .رفع الحرج عن الناسالتيسير و  (4

االختيػػار مػػف بػػيف البػػدااؿ المشػػركعة اميسػػر منيػػا، كذلػػؾ ك يعنػػي ذلػػؾ تسػػييؿ المعػػامالت ك 
ا :، كدليؿ ذلؾ قكؿ ا تبارؾ كتعػالث(5)لر ع الحرج عف الناس ُ ةُِكاُى اهيُْ َ  يُرِياُد اهذ

ٌْ ﴿ :قكلػو عػز كجػؿك  ، (6)يُرِيُد ةُِكُى اهُػْ   َوال ٌِ ِيا َوَيا َجَػاَن َغوَايُْكْى ِي اِِّّيا
، كتطاكعػػا كال اكال تنفػػر  ابشػػر ك  ،اكال تعسػػر  ايسػػر ):  ، كمػػف كلػػايا رسػػكؿ ا (7)﴾َحااَرٍ  
 .(8)(تختمفا

 .تجنب الضررو  حقيق النفعت (5

لؾ عمػث ككػذ ،يقزي ىػذا الزػابط بػأف تحقػؽ المعػامالت النفػع الػذم يعػكد عمػث الفػرد نفسػو
  بتحقيؽ مقالد الشريعة اإلسالمية، يككف ىذا النفع مرتبطان ك  ،الجماعة كاممة اإلسالمية

                                                           

ر: ابف منطكر، لساف اإلذعاف لغة ىك: االنقياد بسرعة مع الطاعة كالخزكع كاإلقرار، انظ (1)
(؛  127(؛ الفيكمي، الملباح المنير، )ص1/3385(؛ الزبيدم، تاج العركس،)ج13/1072العرب،)ج

ك ي االلطالح اإلذعاف ىك: " العقد الذم يممي  يو أحد طر يو شركطو كيقبميا  الطرؼ اآلخر دكف أف 
 ( 314صيككف لح حؽ مناقشتيا أك تعديميا" ، انظر: البعمي، زكابط العقكد ،)

 (.1/236( الندكم، مكسكعة القكاعد كالزكابط الفقيية الحاكمة لممعامالت المالية  ي الفقو االسالمي، )ج2)
 [. 29( ] النساء : 3)

 [.2564: رقـ الحديث 4/1986مسمـ، البر كاللمة كاآلداب /تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو، جلحيح مسمـ،  ( ](4
 (.1/128ط الفقيية الحاكمة لممعامالت المالية  ي الفقو االسالمي، )ج( الندكم، مكسكعة القكاعد كالزكاب5)
 [. 182] البقرة :  6))
 [.78] الحج :  7))
 [.1733: رقـ الحديث 3/1359مسمـ، الجياد كالسير / االمر بالتيسير كترؾ التنفير، جلحيح مسمـ،  ]8) )
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 .(1)كذلؾ تجنب أم معاممة  ييا زررك 

ِ َوتَ ﴿ :ذلػؾ قػكؿ ا تبػارؾ كتعػالثك ألؿ   اهاِ ّ
ْا لََعَ َْى َػاَوٍُ ْا لََعَ  َوالَ  َواتلذْقا َتَػااَوٍُ

َ َشِديُد اهػَِقابِ  َواهُْػْدَوانِ  اإِلثْىِ  َ إِنذ اهذ ْا اهذ ُق   . (2)﴾َواتذ

 مثػؿ التعامػؿ منيػا تسػبب أزػراران  ؛عف مجمكعػة مػف المعػامالت كلقد نيث رسكؿ ا 
كسػب ك  املػناـ، كاللػمباف، كالتماثيػؿ، كالكػالب،كالػدـ، ك  الميتػة،ك  لحـ الخنزير،ك  الخمر،بالربا ك 

  .اإلماء ) الزنا(، كبيع السالح كقت الفتنة، كالتسعير  ي امسكاؽ بدكف زركرة معتبرة شرعا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(1/240ج)مالية  ي الفقو االسالمي، امالت المكسكعة القكاعد كالزكابط الفقيية الحاكمة لممعالندكم، ( 1)
 [. 2( ] الماادة : 2)
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 المبحث الثاني
 مفيوم عقود التبرعات

 أواًل: تعريف العقد
  :العقد لغة ـــ1

ػػكىػػك نقػػيض ال ،العيػػد ث، كالعقػػد بمعنػػالعقػػد ملػػدر مػػف الفعػػؿ عقػػد بمعنػػي شػػدن  ؛ (1) ؿِّ حى
 : ﴿ ثمنو قكلو تعال ،كيطمؽ العقد كيراد بو المعقكد عميو

َ
أم العقػكد التػي  ،( 2)﴾ ْدِ قُ اهػُ ا ةِاْْ فُاوْ أ

 . ات التي أبرميا مع غيره مف الناسااللتزامك  ،مف الطاعات ثعمث نفسو  تعالعقدىا المرء 

 ،ؿيف أطراؼ الشيء بإحكاـ، كمف ذلؾ قكليـ: عقد الحبػكالعقد يدؿ عمث الربط كالجمع ب
 .(3)أم جمع بيف طر يو  أحكـ كلميما

حكامػو؛  كيستعمؿ لفظ عقػد  ػي أمػر معنػكم كىػك االتفػاؽ، داللػة عمػث قػكة ىػذا االتفػاؽ كا 
 .(4)كنحكىا أطمؽ عمث أنكاع مف العقكد مثؿ البيع، كالشراء، كاإلجارة، 

   :العقد اصطالحاً ـــ 2

ي الػػطالح الفقيػػاء مػػرتبط ارتباطػػان كثيقػػان بمعنػػاه المغػػكم، كليػػـ  ػػي تعريفػػو معنيػػاف؛ العقػػد  ػػ
 عاـ كآخر خاص، كىما عمث النحك التالي:  ثمعن
 العام: ىالمعن 

العػػاـ "ىػػك كػػؿ التػػزاـ تعيػػد بػػو اإلنسػػاف عمػػث نفسػػو سػػكاء أكػػاف مػػع ا  ثالعقػػد  ػػي المعنػػ   
الفعػؿ، كسػكاء أكػاف أـ كاف بػالقكؿ أبيع كنحكه، سكاء أـ مع اآلدمي كال ،كالنذر ث، سبحانو كتعال
 .(5) غير مالي" ـأ ان االلتزاـ مالي

                                                           

( ؛ المعجـ الكسيط ، 4/86(؛ ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج3/296( ابف منظكر، لساف العرب، )ج1)
 (.2/614إبراىيـ ملطفي كأخركف، )ج

 [.1]الماادة :  2))
(؛ املفياني، 4/86 ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج(؛ ابف 2/614بادم، القامكس المحيط، )جآالفيركز 3) )

 (.1/576المفردات  ي غريب القرآف، املفياني، )ج
 (.8/394(؛ الزبيدم، تاج العركس، )ج3/296( ابف منظكر، لساف العرب، )ج4)

 (.30الفميقة، لي  العقكد  ي الفقو اإلسالمي، )ص (5)
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 ،كيطمؽ أيزان عمث "كؿ تلػرؼ يبرمػو المػرء مػف معػامالت كالتزامػات مػع غيػره مػف بيػع
 .(1)كجو اإللزاـ ينشأ عنو حكـ شرعي" كنحك ذلؾ لفعمو عمث ،كشراء

كػػاف ذلػػؾ الفعػػؿ يتكقػػؼ  ػػي أاف عمػػث  عمػػو، سػػكاء  العقػػد بمعنػػاه العػػاـ ىػػك كػػؿ مػػا عػػـز اإلنسػػ
كاف ما عقػد العػـز عميػو يلػح دكف مكا قػة الغيػر، أـ لحتو عمث رزا الغير، كالبيع، كاإلجارة، 

 . يبة، كالكلية كغير ذلؾ مف العقكدكالطالؽ، كال

 الخاص ىالمعن:   

 : منيا العاـ حيث عر و العمماء بعدة تعاريؼ ثخاص يتميز بو عف المعن ثلمعقد معن

ىك تعمؽ كالـ أحد العاقػديف بػاآلخر شػرعان عمػث كجػو يظيػر أثػره  ػي "العقد  :قاؿ ابف اليماـ
 .(2)"المحؿ

 .(3)"ىك ربط القكؿ بالقلد القااـ بالقمب"العقد  :كقاؿ ابف العربي

ارة شكاإل ، العقد ينعقد بكؿ ما يدؿ عميو كالمعاطاة ؛عمث التعريؼ بأنو غير جامع ضى رً كاعتي 
 .كنحك ذلؾ ،مزاد ي ال

 .(4)"كؿ تلرؼ يستقؿ بو الشخص بإيجاب كقبكؿ"عر و النككم بأنو: ك 

 .(5)"اإليجاب كالقبكؿ بما دؿ عميو عر ان "كعر و ابف العثيميف بأنو: 

مف دخكؿ العقكد غير المشركعة  ي  اغير مانع مابأني افالتعريف فض عمث ىذارً يزان اعتي أك 
  .نظر الشرع

ىػػك ارتبػػاط اإليجػػاب اللػػادر مػػف أحػػد المتعاقػػديف "العقػػد :رحمػػو ا ػػػػ  قػػاؿ اإلمػػاـ الزرقػػا ػػػػ
 .(6)"بقبكؿ اآلخر عمث كجو مشركع يثبت أثره  ي محمو

العاقػػديف(  ػػإف التعريفػػات جميعيػػا تشػػير لكجػػكد ارتبػػاط طر ػػي العقػػد ) ؛كبنػػاء عمػػث مػػا سػػبؽ
 تعريؼ اإلماـ الزرقا لألسباب التالية: أختار  بإيجاب كقبكؿ، لكنني

                                                           

 (.44( البعمي، زكابط العقكد، )ص1)
 (.6/231، شرح  تح القدير، )جابف اليماـ 2))
 (. 2/249( ابف العربي، أحكاـ القرآف، )ج3)
 (. 3/340( النككم، ركزة الطالبيف، )ج4)
 (.8/101ابف العثيميف، الشرح الممتع، )ج 5))

 (.1/292( الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، )ج(6
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 .لو حظ مف التعريؼ المغكم لمعقدك  ،نو تعريؼ معالرأ .1

 أنو شامؿه كمانعه كدقيؽ. .2

 . أنو سمـ مف االعتراض .3

التعريؼ المختار لمعقد بالمعني الخاص )ىك ارتباط اإليجاب اللادر مػف أحػد المتعاقػديف 
  .بقبكؿ اآلخر عمث كجو مشركع يثبت أثره  ي محمو(

أثػػػر الػػػزمف عمػػػث أحكػػػاـ بعػػػض أنػػػكاع العقػػػكد   ػػػةإلػػػث معر  بنػػػاء عمػػػث أف الدراسػػػة تيػػػدؼك 
عقػكد حسػب المػراد منيػا  إنني سأشرح ىذا التعريؼ مبينة ذلؾ امثر مع عػرض لتقسػيـ ال ؛المالية

 . ي الدراسة
  :شرح التعريف ـــ3

   :كلػؼ  ػػي العقػػد يمػـز منػػو ربػػط اإليجػاب بقبػػكؿ، كىػػك جػنس  ػػي التعريػػؼ قولــو م ارتبــاطم
 . (1)يشمؿ كؿ ربط لمعقكد

  :ــو م اإليجــاب ...بقبــول م رادة المتعاقػػديف كرزػػاىما بإمزػػاء العقػػد إكػػؿ مػػا يػػدؿ عمػػث قول
كالن؛ كالقبكؿ ىك أحد العاقديف أيجاب ىك ما لدر مف ، كاإلأـ بالفعؿكاف ذلؾ بالقكؿ أسكاء 

نشػاء العقػػد كأف يككنػا  ػػي إرادتيمػا  ػػي إمػا لػػدر مػف العاقػػد الثػاني ثانيػػان؛  ػال بػػد مػف تكا ػػؽ 
 . (2)كاحد مجمس 

 رادة إف كىػك قيػد  ػي التعريػؼ خػرج بػو االلتػزاـ الناشػئ عػ ،ركػاف العقػدأيجاب كالقبػكؿ مػف اإل
 . العتؽأك منفردة كالطالؽ 

 :ثر المرتبط بو، كىػك قيػد أم يكا ؽ الشرع عميو بحيث يترتب ام قولو م عمى وجو مشروع م
مثممػػا إذا تػػـ  ،و المشػػركعيجػػاب كالقبػػكؿ اللػػادريف عمػػث غيػػر الكجػػ ػػي التعريػػؼ خػػرج بػػو اإل

 . (3)أك بما لـ يأذف بو الشرع ،فاالتعاقد عميو بما ال يممكو المتعاقد
  مػا يقػع عميػو العقػػد ثالمقلػكد بمحمػو )المعقػكد عميػػو( بمعنػ ثـره فــي محمـو مأقولـو م يثبـت، 

ثاره الشرعية المترتبة عميو، كىك قيد  ي التعريؼ خرج بو حلكؿ آحكاـ العقد ك أكتظير  يو 

                                                           

 (.1/103رح القانكف المدني، )ج(؛ السنيكرم، الكسيط  ي ش1/292الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، )ج 1))
 (.1/137(؛ السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، )ج1/292الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ،  )ج2) )
 (.1/292(؛ الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، )ج1/139( السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، )ج3)
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ذا بػػاع كػػؿ مػػف المتعاقػػديف نلػػيبو مػػف إثػػر ليمػػا؛ مثػػؿ أيجػػاب كالقبػػكؿ مػػف غيػػر ظيػػكر إلا
 . (1)العيف المشتركة بينيما عمث التنالؼ للاحبو بمالو

  :أقسام العقود ـــثانياً 
حيػػػث إف العقػػػد بنػػػد أسػػػاس  ػػػي جميػػػع  ،الفقيػػػاء بأحكػػػاـ العقػػػكد عنايػػػة  ااقػػػة ثلقػػػد اعتنػػػ  

ؿ بيػػػا البشػػػر  ػػػي كػػػؿ زمػػػاف كمكػػػاف؛  مػػػف أجػػػؿ تكزػػػيح امحكػػػاـ التلػػػر ات الماليػػػة التػػػي يتعامػػػ
مثؿ مشركعيتو كاللحيح  ،كاآلثار المترتبة عمييا، ذكركا تقسيمات متنكعة تتبع اعتبارات مختمفة

يزػػان مػػف حيػػث القػػبض كالعقػػد ألػػؿ العقػػد كالعقػػد المسػػمث كغيػػر المسػػمث، ك أيزػػان أكالباطػػؿ، ك 
ىػك تقسػيـ ك خػص المػراد بالدراسػة ألكػف ىنػا  ،االعتبػاراتالعيني كغيػر العينػي، كىنػاؾ العديػد مػف 

 ث يػػي تنقسػػـ إلػػ ،العقػػد مػػف حيػػث تبػػادؿ الحقػػكؽ كااللتزامػػات بػػيف المتعػػامميف بالمعػػامالت الماليػػة
 .(2(ثالثة أقساـ كالتالي

 يأخذ  ييا  ،نشاء كجااب متقابمة بيف العاقديفإعقكد معاكزات كىي التي تقـك عمث أساس  .1
جػػارة كاإل ،كذلػػؾ مثػػؿ البيػػع بجميػػع أنكاعػػو ،كيعطػػي  ػػي مقابمػػو شػػياان  ،شػػياان كػػؿ مػػف الطػػر يف 

  .كنحكه

خػػر حػػد الطػػر يف لآأك المعكنػػة مػػف أسػػاس المنحػػة أعقػػكد التبرعػػات كىػػي التػػي تقػػـك عمػػث  .2
  .اعارة كنحكىكاليبة كاإل

   .كالكفالة بأمر المديف ،كالمعاكزة انتياء كالقرض ،التبرع ابتداء ثعقكد تحكم معن .3

كبعػػد ذكػػر تعريػػؼ العقػػد  ػػي المغػػة كااللػػطالح الفقيػػي، كأقسػػاـ العقػػكد  ػػإنني سػػأتناكؿ ىنػػا 
 الحديث عف مفيـك عقكد التبرعات  قط.  

 

 

 

 
                                                           

 (.1/292(؛ الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، )ج1/140ني، )جالسنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المد 1))
(؛ 1/512(؛ الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، )ج1/162السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، )ج2) )

ة غتلادية  ي ل(؛ حماد، معجـ الملطمحات المالية كاالق223الخفيؼ، أحكاـ المعامالت الشرعية، )ص
 (. 328الفقياء، )ص
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 ثالثًا: تعريف عقود التبرع 
  :التبرع لغة ــ1

أك تفزػؿ بمػا  ،مػف غيػر سػؤاؿ ثملدر مأخكذ مف برع الرجؿ يتبرع تبرعان، كتبرع بالعطاء أعطػ
 (1.)يو، كيقاؿ  عمت ذلؾ متبرعان: أم متطكعان غير طالب لمعكضال يجب عم

  :التبرع شرعاً  ـــ2

إنما ذكركه زمف تعريؼ أنكاعو كالكلية كالكقؼ   لمتبرع،مستقالن  لـ يزع الفقياء تعريفان 
أك منفعػػة لغيػػره  ػػي الحػػاؿ أك المػػ ؿ بػػال عػػكض  ،ىػػك بػػذؿ المكمػػؼ مػػاالن "كاليبػػة كغيرىػػا،  ػػالتبرع: 

 .(2)"كالمعركؼ غالبان  بقلد البر

 .(3)"تمميؾ ماؿ بغير عكض" :كعر و العالمة عمي حيدر بأنو

  .، كغيرهكاليبة كالعتؽ، كاللدقةالتبرع  ي الشرع ىك تمميؾ عيف أك منفعة بال عكض،  إذف 
  :عقود التبرعات ـــ3

لكػػف بذاتػػو،  مسػػتقالن  ان مركبػػ ان ملػػطمحبكلػػفو رؼ الفقيػػاء القػػدماء عقػػكد التبرعػػات لػػـ يٌعػػ
منفعػة بغيػر  أـ كػاف عينػان أ" ىي التي يككف  ييا التمميػؾ لمشػيء سػكاء  :المعالريف عر كىا بأنيا

 .(4)عارة كغيره" عكض كاليبة كاللدقة كاإل
كالبػػذؿ لمشػػيء مػػف أحػػد المتعاقػػديف؛ دكف  ، ييػػا اإلحسػػاف اللػػرؼ المقلػػكدي   يػػي عقػػكده 

 .العكض  ي مقابمو مف الطرؼ الثانيأخذ 
لاحبيا يريػد بيػا امجػر كالثػكاب مف  ؛كالمسامحة ات مبناىا عمث اإلحسافقكد التبرع ع

ال خسػارة  ييػا عمػث الطػرؼ اآلخػر أبػدان،  يػي إف ، ك ال يريػد العػكض عمػا يعطيػوك مف ا تعػالي؛ 
ف لـ تحلؿ  ال خسارة  .حلمت تكسب كا 

 

                                                           

(؛ الفيكمي، الملباح 8/8(؛ ابف منظكر، لساف العرب، )ج1/221ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج 1))
 (.1/44المنير، )ج

 (.127ة الفقياء ، )صغ( حماد، معجـ الملطمحات المالية كاالقتلادية  ي ل2)
 (.1/161، )833حيدر، مجمة امحكاـ العدلية / مادة (3) 
 (. 4/3097دلتو، )جأالزحيمي، الفقو االسالمي ك  (4)



21 

لمنفعـة و اىـي عقـود يقـوم التمميـك فييـا لمعـين أعقود التبرعـات كالذم نخمص إليو أف 
 .عمى التبرع بغير مقابل

  :شرح التعريف ـــ4
 يػك كسػيمة تنتقػؿ بكاسػطتيا ممكيػة الشػيء مػف  ،ىك جعؿ الغير مالكان الشيءالتمميكم: قولو م 

لكػؿ أنػكاع المعػامالت  ان كجامعػ شخص آلخر لد ع الحاجة، كىك جنس التعريؼ يجعمو شامالن 
عيف أك لممنفعة، كما يشمؿ جميع أنكاع عقػكد بغيره، أك كاف التمميؾ لمأـ كانت بالماؿ أسكاء 

 .(1)التممكيات، لمعينيات كالمنا ع، التي بعكض أك بغير عكض

كىػػػك قيػػػد  ػػػي التعريػػػؼ يخػػػرج الغايػػػات امخػػػرل مػػػف العقػػػد كاإلسػػػقاط، كالتكثيػػػؽ، كاالشػػػتراؾ 
 كغيرىا. 

 ر  ػي مقابػؿ لغة تطمػؽ عمػث الػدنانير المزػركبة، كالمػراد بػالعيف المػاؿ الحازػم: قولو مالعين
كالنقػػػكد ، كالسػػػيارة ،مثػػػؿ البيػػػت ،شػػػياء المعينػػػة كالمشػػػاىدة كػػػالعركض يقلػػػد بيػػػا ام ،الػػػديف

ف اممػكاؿ كالعػركض، كىػك دراىـ كالدنانير؛ كىك جنس  ي التعريػؼ يشػمؿ كػؿ امعيػاف مػلكا
 . (2)بؿ يثبت  ي الذمة ؛التعريؼ أخرج المنا ع كالديكف؛ منيا ليست ماالن حازران قيد  ي 

 يقلػػد بيػػا الفكااػػد العرزػػية التػػي تسػػتفاد مػػف امعيػػاف باالسػػتعماؿ مػػع بقػػاء المنفعــةم: ولــو مق
 . (3)كىك قيد يخرج بو امعياف ألكؿ امعياف،

 ؛ مف عدـ العكض شرط  ػي عقػكد التبػرع، كىػك أم مجانان " بغير عكضم قولو مبغير مقابل"
 .منو تمميؾ بعكض معمكـ ؛بيع كنحكهقيد خرج بو ال

 

                                                           

(؛ ابف  ارس، مقاييس المغة، 151ة الفقياء، )صغحماد، معجـ الملطمحات المالية كاالقتلادية  ي ل 1))
 (.10/492(؛ ابف منظكر، لساف العرب، )ج5/352)ج

(؛ ابف  ارس، مقاييس المغة، 338ة الفقياء، )صغ( حماد، معجـ الملطمحات المالية كاالقتلادية  ي ل(2
 (.2/440(؛ الفيكمي، الملباح المنير)ج4/199)ج

(؛ الفيكمي، الملباح المنير، 447ة الفقياء، )صغ( حماد، معجـ الملطمحات المالية كاالقتلادية  ي ل3)
 (.5/463(؛ ابف  ارس، مقاييس المغة، )ج2/618)ج
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ؼ الفقيػػػػػاء القػػػػػدامث كالعممػػػػػاء المعالػػػػػركف  ػػػػػي تلػػػػػنيؼ أنػػػػػكاع عقػػػػػكد التبرعػػػػػات اختمػػػػػ
العتبارات كثيرة، كمنيا العتبار المبذؿ مف الشيء ىؿ ىك العيف أـ المنفعػة؟، كأيزػان ىػؿ التبػرع 
يكػػكف  ػػي حػػاؿ الحيػػاة أك  ػػي حػػاؿ المػػكت أك بعػػد المػػكت،  كػػاف مػػف تلػػنيؼ الفقيػػاء القػػدامث 

 (: 1)كاع التبرعات حسب التاليف منيكالعمماء المعالر 

 عيف كالمنفعة مثؿ اليبة كاللدقةعقد تبرع بال. 

 عارةعقد تبرع بالمنفعة مثؿ العارية أك اإل. 

 لحياة مثؿ القرض كالكقؼعقد تبرع بمنفعة العيف حاؿ ا. 

 عقد تبرع بالعيف كالمنفعة مزاؼ لما بعد المكت مثؿ الكلية.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.127ة الفقياء، )صغحماد، معجـ الملطمحات المالية كاالقتلادية  ي ل 1))
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 المبحث الثالث
 أثر الزمن عمى المعامالت الماليةمفيوم 

 أواًل: تعريف األثر
  :األثر في المغة ـــ1 

 كجمعػػػػو آثػػػػار كأثػػػػكر، كامثػػػػر بالتحريػػػػؾ ىػػػػك مػػػػا بقػػػػي مػػػػف رسػػػػـ  ،امثػػػػر لغػػػػة: بقيػػػػة الشػػػػيء
 (.1) الشيء

 .(2) أثرت الحديث أثرة إذا ذكرتو عف غيرؾك  ر  ي الشيء: أم ترؾ  يو أثران،ثٌ كأى 

 خرج بعده.أك  ،ياهإلتبعية،  يقاؿ خرجت  ي أثره: أم أتبعو كلو عدة معاف منيا: ا

ثار النبي آمثؿ سنف ك  ،يزان: الخبر المركم كالسنة الباقيةأك 
(3). 

  :األثر في االصطالح ـــ2

 .(4))حلكؿ ما يدؿ عمث كجكد الشيء، كالنتيجة؛ كأثرت الحديث: نقمتو(عرفو المناوي: 

كىػك الحالػؿ مػف  ،النتيجػة ثثػة معػاف، امكؿ: بمعنػ)امثػر لػو ثالوعرفو الجرجاني بقولـو: 
 .(5)الجزء( ثالشيء، كالثاني: بمعني العالمة، كالثالث: بمعن

نالحظ مما سبؽ أف التعريؼ االلطالحي لألثر ال يختمؼ عف معناه  ي المغة إجماالن، 
المتقدمػػة، مفػظ امثػر نجػػدىا ال تخػرج عػف ىػػذه المعػاني المغكيػة لكبػالنظر  ػي اسػتعماالت الفقيػػاء 

كيريػدكف  ،الخبػر ثبقية الشػيء؛  يقكلػكف: أثػر النجاسػة أم بقيتيػا، كيطمقكنػو بمعنػ ث يطمقكنو عم
بػػػالحكـ؛ كمػػػا إذا  ثمػػػا يترتػػػب عمػػػث الشػػػيء، كىػػػك مػػػا يسػػػمث بػػػو الحػػػديث، كيطمقكنػػػو كػػػذلؾ بمعنػػػ

 .(6)عميياالشيء،  يقاؿ أثر العقد، كأثر النكاح أم امحكاـ كالنتااج المترتبة  ثأزيؼ امثر إل

 
                                                           

 (.  8/236(؛ الفراىيدم، العيف، )ج10/12تاج العركس، )ج( الزبيدم، 1)
 (.4/6( ابف منظكر، لساف العرب، )ج(2
 (. 1/13(؛ الرازم، مختار اللحاح، )ج4/5ابف منظكر، لساف العرب، )ج 3))
 (. 1/38( المناكم، التكقيؼ عمث ميمات التعاريؼ، )ج4)

 (.1/9الجرجاني، التعريفات، )ج (5)
، )جالتيانكم، مكسك  (6) (؛ كزارة امكقاؼ كالشؤكف الدينية، 1/98عة كشاؼ الطالحات الفنكف كالعمـك

 (.1/249المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة امكقاؼ كالشؤكف )ج 
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 ثانيًا: تعريف الزمن
  :الزمن في المغة ـــ1

كأزمػػف، كسػػبب  ،كأزمنػػة ،الػػزمف  ػػي المغػػة ىػػك اسػػـ لقميػػؿ الكقػػت ككثيػػره، كالجمػػع أزمػػاف  
 :؛ كقػاؿ ابػف امثيػػر ػػػ رحمػو ا ػػػػ(1) ف الػػزمف مػدة قابمػة لمقسػػمةأإطالقػو عمػث قميػػؿ الكقػت ككثيػره 

ًإذىا اٍقتىػػػرىبى ): ملسو هيلع هللا ىلص(، ك ػػػي الحػػػديث اللػػػحيح يقػػػكؿ النبػػػي )الزمػػػاف يقػػػع عمػػػث جميػػػع الػػػدىر كبعزػػػو
ٍزءنا ًمفى النُّ  ٍزءه ًمٍف ًست ةو كىأىٍربىًعيفى جي ٍؤيىا الميٍؤًمًف جي ٍؤيىا الميٍؤًمًف كىري ، ري ـٍ تىكىٍد تىٍكًذبي  .(2)(بيك ةً الز مىافي لى

 :الزمن في االصطالح ـــ2

: أجػؿ الشػيء، ثلفقيػاء يسػتعممكنو بمعنػالمغػكم، كا ثالزمف  ي االلطالح مرتبط بالمعن
 . (3)كمدتو، ككقتو

 كمف المعاني االلطالحية لمزمف ما يأتي: ػػ

الزمف مقدار متجدد معمـك يقدر بو متجدد آخر مكىػكـ،  ػإذا قػرف ذلػؾ " :عر و المتكممكف
 .(4)"المكىـك بذلؾ المعمـك زاؿ اإلبياـ

جػػزاء الكقػػت طػػكيالن كػػاف أـ قلػػيران، كممػػة عربيػػة تػػدؿ عمػػث كامػػؿ أ" :كعر ػػو الزرقػػي بأنػػو
 .(5)"كليس لو بداية كال نياية، كىك مف حيث ىك مقدار الحركة يجرم أبدان كال ينتيي

 ثممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف تعريػػؼ الػػزمف الػػطالحان عنػػد عممػػاء المسػػمميف انبثػػؽ مػػف المعنػػ
 ليػػػدؿ عمػػػثالمغػػػكم تػػػارة، ليػػػدؿ عمػػػث قلػػػر المػػػدة أك طكليػػػا كمػػػا ىػػػك  ػػػي التعريػػػؼ امكؿ؛ كتػػػارة 

 .خلاالو كما  ي التعريؼ الثاني

الػزمف كقتػان يطبػؽ عمػث أجػزاء مػف عىٌدت مف عنالر االتفاؽ بيف التعريفات السابقة أنيا 
 .كقت، سكاء أكاف قليران أـ طكيالن ال

 .متكسطة مدة مف الكقت ممتدة، طكيمة كانت أـىك  :كعميو يمكننا أف نعرؼ الزمف بأنو

                                                           

(؛ الرازم، مختار 1/256(؛ الفيكمي، الملباح المنير، )ج13/199( ابف منظكر، لساف العرب، )ج1)
 (.1/137اللحاح، )ج

 [7017: رقـ الحديث 9/37ح البخارم، التعبير/ القيد  ي المناـ، ج] البخارم، لحي( (2
 (.  24/5( كزارة امكقاؼ كالشؤكف الدينية، المكسكعة الفقيية الككيتية، )ج3)

 (.1/114( الجرجاني، التعريفات، )ج(4
 (. 1/14الزرقي، عامؿ الزمف  ي العبادات كالمعامالت، )ج 5))
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 ػإنني أبػيف بعػض املفػاظ ذات العالقػة بمفػظ الػزمف،  ؛الحان بعد تعريؼ الزمف لغػة كالػط
 النحك التالي:  ثكىي عم ،كتعمقيا بمكزكع البحث ،كذلؾ مىميتيا

 :الوقت .1

يعد الكقت مف أكثر املفػاظ عالقػة بػالزمف كأللػقيا بػو،  مػا الكقػت إال جػزء مػف الػزمف؛   
، ككؿ شيء قدرت لو حينان  قد (1) يفكالكقت لغة يطمؽ كيراد بو مقدار مف الزماف معمكـ ممر مع

 .(2)المازي، كقد استعمؿ  ي المستقبؿ تكقيتان، كأكثر ما يستعمؿ  ي وي تى ق  كى 

القػػدر المحػػدد لمفعػػؿ المطمػػكب شػػرعان مػػف " كالكقػػت  ػػي الػػطالح جميػػكر العممػػاء يعنػػي
  .(3)"الزماف أك المكاف

عيػيف مػدة ممتػدة طكيمػة ، بينمػا كمف ىنا يظير الفػرؽ بػيف الػزمف كالكقػت،  ػالزمف يسػتعمؿ لت
 .(4)كقت يدؿ عمث مدة أقلر كممر معيفال

 كالعالقة بيف الزمف كالكقت أف الكقت جزء مف الزمف،  الزمف أعـ مف الكقت.

  :المدة .2

، ككردت (5)"رىػػة منػػو تقػػع عمػػث القميػػؿ كالكثيػػرطاافػػة مػػف الزمػػاف، كب" ػػي المغػػة يػػراد بيػػا 
ِّاْى ﴿ ، أك نيايتو كمػا  ػي قكلػو تعػالي: عمث كقت محددالمدة  ي القرآف الكريـ لمداللة  ْا إَِْلْ ًُّ ِ ت

َ
فَأ

ِّىْ  ِ ت ْى إل ُيَدّ ُِ َد ّْ  ػي ىػذه اآليػة مػف المػؤمنيف إيفػاء العيػد الػذم أعطػكه  ث،  طمب ا تعػال(6)﴾َْ
 .(7)المدة المتفؽ عمييا ثيد يستمر إللممشركيف، مالـ يلدر منيـ ما ينقزو، كالع

 ة كالزمف أف المدة جزء مف الزمف.  العالقة بيف المدك 
                                                           

(؛ الفيكمي، 3/107(؛ ابف منظكر، لساف العرب، )ج 6/131ة، )جابف  ارس، معجـ مقاييس المغ 1))
 (.2/667الملباح المنير، )ج

 (.3/107( ابف منظكر، لساف العرب، )ج (2
(؛ الشربيني، مغني 1/175(؛ الدسكقي، الشرح الكبير، )ج1/217(البابرتي، العناية شرح اليداية، )ج3)

 (. 2/3(؛ ابف حجر،  تح البارم، )ج1/457المحتاج، )ج
 (.10رزا، مفيـك الزمف  ي االقتلاد اإلسالمي، )ص4) )
(؛ كزارة امكقاؼ كالشؤكف 1/292(؛ الرازم، مختار اللحاح، )ج 3/400( ابف منظكر، لساف العرب، )ج5)

 (.  24/6الدينية، المكسكعة الفقيية الككيتية، )ج
 [.4] التكبة :  6))

 (. 1/20ت، )ج الزرقي، عامؿ الزمف  ي العبادات كالمعامال (7)



26 

 األجل:  .3

 يػك آجػؿ كالجمػع منػو آجػاؿ، كيطمػؽ عمػث مػدة الشػيء  ،ملدر أجؿ يأجػؿ تػأجيالن  :لغة
ْقَدةَ انلََِّكِح َحَّتذ كما  ي قكلو تعػالي: ﴿ (1)ككقتو المزركب المحدد  ي المستقبؿ  ُْ ْْا  َواَل َتْػزُِم

 ُُ َجوَ
َ
 .نقزي مدتوحتي ت (2)﴾ َيتْوَُؼ اهِْمَتاُب أ

يػػراد بػػو مػػدة الشػػيء أم المػػدة المحػػددة لمشػػيء  كيالحػػظ ممػػا سػػبؽ أف تعريػػؼ امجػػؿ لغػػةن 
 . كاآلالت ،عمر المعداتك  ،ة اإلجارةمثؿ مد

ك ي التعريؼ االلطالحي لألجؿ لـ أعثر عمث تعريؼ جامع لو، لتعدد المعاني المغكية 
؛ حيػػث يطمػػؽ عممػػاء القػػرآف الكػػريـ مفػػظ امجػػؿ؛  ينػػاؾ تبػػايف كازػػح  ػػي تعريفػػولكاالسػػتعماالت 

 .ك المعمـك عمث المدة المستقبميةكالسنة النبكية امجؿ المسمث أ

كقػػت محػػدد ممػر معػػيف لػػو : "كمػف خاللػػة تعريفػات العممػػاء لألجػػؿ  ػي االلػػطالح أنػو
 . (3)"بداية كنياية

 ك المػػدةكىػػ ،المغػػكم لألجػػؿ ثكالمالحػػظ عمػػث التعريػػؼ السػػابؽ أنػػو لػػـ يخػػرج عػػف المعنػػ
 .المعينة ممر مف اممكر

مػػدة مسػػتقبمية محققػػة الكقػػكع، محػػددة شػػرعان أك "ف أنػػو يك ػػي الػػطالح الفقيػػاء المعالػػر 
 .(4)"اتفاقان لمك اء بالتزاـ معيف أك إنيااو

، كتكزػػػيح ذلػػػؾ: أف امجػػػؿ ال ثكتفسػػػير امجػػػؿ بككنػػػو مػػػدة مسػػػتقبمية محػػػددة ىػػػك امكلػػػ
ف المػدة المازػية إك طكيمػة، كىػذه المػدة مسػتقبمية إذ يتحقؽ إال ببياف مدة معمكمة قلػيرة كانػت أ

يطمؽ عمييا التاريخ؛ كتحديد المدة يككف باالتفاؽ بيف طر يف كاالتفاؽ بػيف الػدااف كالمػديف مػثالن،  
 .ددة شرعان كمدة المسح عمث الخفيفأك بأف تككف مح

 كنحكه.  ،أك بيع ، امجؿ لمك اء بالتزاـ معيف يفيد أنو ال يقع إال عمث تلرؼ معيف كإجارة
                                                           

(؛ ابف امثير، النياية  ي 1/14(؛ الرازم، مختار اللحاح، )ج 11/11( ابف منظكر، لساف العرب، )ج (1
 (.  1/26غريب امثر، )ج

 [.235] البقرة :  (2)
(؛ املكسي، ركح المعاني، 17(؛ أبك غدة، البيع المؤجؿ، )ص6/469الزارم، التفسير الكبير، )ج 3))

 (.20/137)ج
(؛ كزارة امكقاؼ كالشؤكف الدينية، 47العطار، نظرية امجؿ  ي االلتزاـ بيف الشريعة كالقانكف، )ص (4)

 (. 30(؛ اليزاني، أحكاـ امجؿ  ي الفقو اإلسالمي، )ص2/5المكسكعة الفقيية الككيتية، )ج
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الكقػت، : لػزمف كتعريفيػا لغػة كالػطالحاي كىػيبيػاف املفػاظ ذات العالقػة بمفػظ اكىكذا تـ 
المدة، امجؿ؛ مف الزمف قد يطمؽ كيراد بو أحد ىذه املفاظ، لكف امكثر ارتباط بالزمف مػف ىػذه 

ت عمػث أحكػاـ نػو كيػؼ يػؤثر مػركر الكقػإاملفاظ المتعمقػة بمكزػكع البحػث ىػك الكقػت مػف حيػث 
 .ر عمث ابتداء المعاممة كانتياايا الزمف لو تأثي ؟المعامالت

 ثالثًا: تعريف أثر الزمن عمى أحكام المعامالت 
ممػػا سػػبؽ يتبػػيف لػػي أف مفيػػـك أثػػر الػػزمف عمػػث أحكػػاـ المعػػامالت ىػػك الحكػػـ المترتػػب 

  .ناسالتي تحدث بيف ال المالية كالمبادالت ،بمركر الزمف عمث أحكاـ المعاكزات

 شرح التعريف: 

، منػو يمنػع النػزاع ان قزػاء حكمػالي مِّ كسيػ ،كااللػزاـ ،كالفلػؿ ،لغة المنػعقولو م الحكم م:  
  .(1)كالخلكمات

 ينػػا نثبػػت حكمػػان  ؛مثػػؿ اللػػالة كاجبػػة ،أك نفيػػو عنػػو ،ثبػػات أمػػر ممػػرإكالػػطالحان ىػػك 
 . (2)ليذه اللالة كىك الكجكب

)ينقسـ إلي أقساـ متعددة منياكىك 
3
): 

 كقكلنا القتؿ حراـ ،لشرعىك ما كانت النسبة  يو مستفادة مف ا :حكـ شرعي. 

 مثؿ الكؿ أكبر مف الجزء ،مف العقؿىك ما كانت النسبة  يو مستفادة  :حكـ عقمي. 

 "مثػػؿ الػػدكاء  ،لتجربػػة كالعػػادةىػػك مػػا كانػػت النسػػبة  يػػو مسػػتفادة مػػف ا :حكػػـ عػػادم "تجريبػػي
 .لمداء

 مثؿ النار محرقة ،مستفادة مف الحسنسبة  يو ىك ما كانت ال :حكـ حسي . 

 مثؿ الفاعؿ مر كع ،تفادة مف الكزعىك ما كانت النسبة  يو مس :حكـ كزعي . 
ك أ ،كيقلػػػد بػػػو الحالػػػؿ ،كنظمػػػو ،مػػػف رتػػػب الشػػػيء أثبتػػػو :لغػػػةقولـــو م المترتـــبم: 

 . ، أك الناتجالناشئ

                                                           

، مقاييس (؛ ابف  ارس1/145(؛ الرازم، الملباح المنير، )ج12/141( ابف منظكر، لساف العرب، )ج1)
 (.2/91المغة، )ج

 (.1/96(؛ سعدم أبك حبيب، القامكس الفقيي، )ج1/184(  قمعجي كقنيبي، معجـ لغة الفقياء، )ج2)
 http://www.alukah.net/sharia/0/85704 ،الغرازم ، معني الحكـ كأقسامو  3))
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 .(1)عيفانقزاء الكقت المحدد لتنفيذ أمر مقولو م بمرور الزمنم:  

النتيجػػة الحالػػمة ممػػر معػػيف بانقزػػاء الكقػػت قولــو م الحكــم المترتــب بمــرور الــزمن م 
 المحدد لتنفيذه. 

ىك قيد  ي التعريؼ أخرج امحكاـ كالنتااج المترتبة عمث المعامالت الماليػة بسػبب مػف 
 كغيره .  ،كراهك اإلأ ،امسباب امخرل كالعيب

سػبؽ شػرحو  :الماليـة التـي تحـدث بـين النـاس م قولو م أحكام المعاوضات والمبـادالت
 .(2)بالتفليؿ  ي المبحث امكؿ

 

 

 

                                                           

 (5/270(  ابف  ارس، مقاييس المغة، )ج1)
 ( مف ىذا البحث11( انظر )ص 2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 أثر الزمن عمى العقود التقميدية
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 المبحث األول
 أثر الزمن عمى عقود المعاوضات

كعػػدـ إلحػػاؽ أم زػػرر  ،تحػػرص الشػػريعة اإلسػػالمية  ػػي العقػػكد عمػػث حمايػػة المتعاقػػديف
اطماناف جميػع امطػراؼ  ػي عمميػات التبػادؿ التجػارم كاسػتقرار المعػامالت  ثدم إلبيـ؛ كىذا يؤ 

  .المالية

ث كال ريػػب أف النفػػكس مجبكلػػة عمػػث بػػذؿ المعاكزػػة لحاجتيػػا إلييػػا،  اإلنسػػاف محتػػاج إلػػ
كاالنتفػاع بامعيػاف كالمنػػا ع،  ،التجػارة التػي قكاميػا المعاكزػات الماليػة المقلػكد بيػا طمػب الػربح

 .ت المالية كالتجارات  ي المجتمعامساس القااـ عمث المعامال دالمعاكزات تعف إحيث 

 ا ػػػػي العقػػػػكد التػػػػي يبرميػػػػ ان كازػػػػح ان كالمتبلػػػػر بتعػػػػامالت امنػػػػاـ يمحػػػػظ  أف لمػػػػزمف تػػػػأثير 
اإلنسػػػػاف لقزػػػػاء ملػػػػالحو كحكااجػػػػو  ػػػػي الحيػػػػاة، كمػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه العقػػػػكد حزػػػػكران المعاكزػػػػات 

أك أف يخسػر خسػارة  ،ران منيػا العاقد ليا إمػا أف يجنػي خيػران ك يػكالمبادالت المنتشرة بشكؿ كاسع، 
  .كبيرة

كع أثػر الػزمف مكزػ ثبتسميط الزكء  ي ىذا المبحث عم ثلذا سكؼ أقـك بعكف ا تعال
 .عمث عقكد المعاكزات

 أنكاع لغة كالطالحان، كالثاني ثمة مف  حث يتناكؿ أكالن مفيكـ المعاكزات عماد ىذا المب
كد المعاكزػػات ، كأخيػػران ينػػاقش تطبيقػػات مثػػر الػػزمف  ػػي أىػػـ عقػػكزػػكابطيا اكزػػاتعقػػكد المع

 .مثؿ البيع كاإلجارة

 أواًل: تعريف المعاوضة 
  :المعاوضة لغة ـــ1

أخػذ شػيء  ثكىػك بمعنػ ،لمشػيء ؿي دى كالبىػ ؼي مى كىك الخى  ،ضي ك  المعاكزة لغة مأخكذة مف العً 
كىاٌض عٍ أى ، كالجمع منو ، أك إعطاؤه ي مقابؿ شيء آخر

 (1). 

 

                                                           

(؛ 7/192(؛ ابف منظكر، لساف العرب، )ج1/648ض، )جبادم، القامكس المحيط مادة عكٌ آلفيركز ( ا1)
 (. 2/438الفيكمي، الملباح المنير، )ج
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ض، كمنػػو أعطيتػػو بػػدؿ مػػا ذىػػب منػػو  أعطػػاه العػػكٌ  ث يقػػاؿ عاكزػػتو أك عكزػػتو بمعنػػ
 .(1)ضي ك  اعتاض كتعكض أم أخذ العً 

 .(2)ضي ك  كمف ذلؾ أيزان استعاض أم طمب العً 

 ػإف المعاكزػة لغػة يقلػد بيػا المبادلػة بامخػذ كالعطػاء لمشػيء بػيف ام ػراد، كمػا  ؛كعميو
 ػإف البػااع يقػدـ لمعاكزػة  ػي تعامػؿ النػاس بػالبيع،  مثاؿ ذلؾ ا ،يتزح بالمثاؿ ف المقاؿإ اؿ:يق

لػػاحبو شػػياان  ضإذ كػػؿ مػػف البػػااع كالمشػػترم عػػكٌ السػػمعة لممشػػترم كالمشػػترم يقػػدـ الػػثمف لمبػػااع، 
 . (3)بدؿ المأخكذ منو

 أم سمعة. كعمالت، كقد يككف عينان  ض قد يككف ثمنان مف نقدو ض أعـ مف الٌثمف،  العكٌ ف العكٌ إ
  :المعاوضة اصطالحاً  ـــ2

المعاكزػة  ػي االلػطالح  ثبعد النظر كاالستقراء  ي ملنفات العممػاء ككتػبيـ لمعر ػة معنػ
الخػاص المتمثػؿ  ػػي  ثالعػاـ كتعريػؼ بػالمعن ثتعريػؼ بػالمعننجػد أف تعريفػاتيـ تباينػت بػيف 
 الماؿ كىما عمث النحك التالي: 

 العام: ىالمعن 

الفقيػػاء لممعاكزػػة بػػالمعني العػػاـ ككانػػت جميػػع تعريفػػاتيـ متقاربػػة  ػػي لقػػد تعػػددت تعريفػػات 
 المفظ كالمعني، كامكثر اعتباران لممعني العاـ ىك تعريؼ الحنابمة  قالكا أف المعاكزة ىي : "

 .(4)"جعؿ الشيء  ي مقابؿ آخر
لعػكض التزاـ بيف طر يف يتزػمف ا: "العاـ أنيا ثكمف تعريفات المعالريف لممعاكزة بالمعن

 .(5)"مف الجانبيف

                                                           

 (. 7/192(؛ ابف منظكر، لساف العرب، )ج4/188( ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج(1
 (. 2/438، )ج(؛ الفيكمي، الملباح المنير9/274( ابف منظكر، لساف العرب، )ج(2
(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، 12/ػ3(؛ اللاكم، الشرح اللغير، )ج5/134الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 3))

 (. 3/146)ج
 ؛(4/502ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج؛ انظر: (3/146( البيكتي، كشاؼ القناع، )ج4)

 (6/371؛الماكرم، الحاكم الكبير)ج(3/2الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج
 (.  70( الياشمي، أحكاـ تلر ات الككيؿ  ي المعاكزات، )ص5)
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المغػكم مػف ث العػاـ مكا قػة لممعنػ ثف أف المعاكزة  ي االلطالح الشرعي بػالمعنيكعميو يتب
عطػاء  ،ضي ك  خػذ الًعػكتقػـك عمػث أسػاس أ ،كاالسػتعماؿ،  يػي حقيقػة تعنػي المبادلػة ثحيث المعن كا 

 . ي مقابمو ؿي دى البى 
 الخاص: ىالمعن 

 ػي مفيػـك عقػكد المعاكزػات الماليػة،  كػاف ليػـ  ييػا  لقد اختمفت عبارات الفقياء كالعممػاء
 كمف ىذه التعريفات ما يأتي:  ،تعريفات كثيرة، لكف مزمكنيا كمعناىا كاحد

مقابػؿ مػا يد عػو كػؿ  عقػد مػالي يتبػادؿ  يػو الطر ػاف أمػكاالن " :ـبقػكليالفقياء القػدامث عر يا 
 .(1)"كاحد لآخر،  كؿ طرؼ يقدـ لآخر عكزان عما أخذ منو

عقػػكد تقػػـك عمػػث أسػػاس إنشػػاء التزامػػات "ف عقػػكد المعاكزػػات ىػػي إ : قػػاؿ اإلمػػاـ الزرقػػا 
 . (2)"متقابمة بيف العاقديف يأخذ  ييا كؿ مف الطر يف شياان كيعطث مقابمو شياان آخر

مػف المتعاقػديف مقػابالن ممػا التػـز بػو مثػؿ البيػع،  كػؿ مػف   يي عقكد بعػكض يأخػذ  يػو كػؿ  
 .يسعي لمحلكؿ عمييا بإبرامو لمعقدبحث عف ملمحة معينة البااع كالمشترم  ي

  .(3)"عقكد يأخذ  ييا كؿ مف المتعاقديف مقابالن لما أعطاه" :كعر يا أىؿ القانكف بقكليـ

 ػػاعتراؼ الشػخص بمػػا ىػػك  ، عقػكد المعاكزػػات ىػػي عقػكد مبنيػػة عمػػث الترازػي كالمسػػاكاة
 يػػتـ االتفػػاؽ عمػػث التعػػكيض لػػو بمػػا يجػػكز  ، ػػي يػػده مػػف امعيػػاف أك الػػديكف المنشػػغمة بيػػا ذمتػػو

 (4)التعكيض بو .
حـر بـين اللتـزام الَبـَدل  واال عقود المعاوضات ىـي عقـود تقـوم عمـى كالذم نخمص إليو أف 

  .المتعاقدين بأداء التزامات متقابمة أخذًا وعطاًء لتممك عين أو االستفادة من منفعةم

يــر لــي أىــم خصــائص ىــذه العقــود ظومــن خــالل التعريــف الســابق لعقــود المعاوضــات 
 المتمثمة في اآلتي : 

  ـ عمث مبدأ الرزا بيف المتعاقديفأنيا عقكد رزااية تقك. 

 د الالزمة التنفيذمف العقك  دتع. 
                                                           

 (.3/12اللاكم، الشرح اللغير، )ج 1))
 (.  1/640( الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، )ج2)
 (. 1/162السنيكرم، نظرية العقد، )ج 3))
 (. 4/482( ابف قدامة، المغني، )ج4)
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  مف الطر يفأنيا عقكد عكزية الشتماليا عمث العكض. 

 مف العقكد الناقمة لمممكية بيف الطر يف مثؿ البيع. دتع 

 

 :وضوابطيا لمعاوضات الماليةأنواع عقود ا ـــثانياً 
إف أنكاع عقكد المعاكزات المالية متنكعة ككثيػرة العتبػارات مختمفػة منيػا نػكع المبادلػة، 

 كبيانيا عمث النحك التالي:  ،لد المتعاقديف مف المعاكزةقأك حسب 

  يي عمث أقساـ منيا:(1): نكع المبادلة )محؿ العكض(1

 .كنحك ذلؾ ،اللرؼ، ك لسمـكا ،ي البيعمبادلة ماؿ بماؿ كيتمثؿ   - أ

كغيػػر  (2)كالجعالػػة ،كالمسػػاقاة ،كالمزارعػػة ،كاالستلػػناع ،مبادلػػة مػػاؿ بمنفعػػة مثػػؿ اإلجػػارة - ب
 .ذلؾ

 .كاللمح ،كالخمع ،كال منفعة كالنكاحمبادلة ماؿ بما ليس بماؿ  - ت

، مثػػػؿ (3)مبادلػػػة منفعػػػة بمنفعػػػة يشػػػمؿ قسػػػمة المنػػػا ع بطريػػػؽ التعاقػػػب كالتنػػػاكب بالميايػػػأة - ث
 .كالشركة (4)القراض

 : (5)قسميف كىما ثإلكينقسـ : قلد الطر يف لمعكض 2

  .كىي )ما يقلد  ييا الماؿ مف الجانبيف، كالبيع كاإلجارة( ،معاكزة محزة - أ

                                                           

(؛ القره داغي، مبدأ الرزا  ي العقكد، 328الملطمحات المالية كاالقتلادية، )صحماد، معجـ  1))
 (.151ػػ1/150)ج

( الجعالة )ىي التزاـ عكض معمـك عمث عمؿ معيف معمـك أك مجيكؿ عسر عممو(؛ انظر: الشربيني، 2)
 (. 2/353اإلقناع، )ج

 (.  376ر ة، )ص(؛ الرلاع، شرح حدكد ابف ع9/455( ابف اليماـ،  تح القدير، )ج3)
( القراض )ىك أف تعطث شخص مف مالؾ الخاص بؾ ما يتجر  يو عمث أف يككف الربح بينكما أك يككف لو 4)

(؛ النككم، 3/517سيـ معمـك مف الربح( انظر: الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج
قاؼ كالشؤكف الدينية، كزارة امك  ؛(2/380(؛ امنلارم، أسني المطالب، )ج14/357المجمكع، )ج

 .(38/35)ج المكسكعة  الفقيية الككيتية،
سالمية، (؛ الجمعة، معجـ الملطمحات االقتلادية كاإل186ػػػػ 3/185( الزركشي، المنثكر  ي القكاعد، )ج5)

 (.466)ص
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كىػك  ،اإلسػقاط لمعػكض ثبناء عمث التعريؼ يتزح أف المراد بيا المعاكزػات الخاليػة عػف معنػك 
كؿ، كأيزػػان ىػػي مػػا يفسػػد العقػػد  ييػػا بفسػػػاد كيقلػػد بػػو مػػا يعػػـ المنفعػػة كغيرىػػا ممػػػا يتمػػ ،المػػاؿ

 . ف ليس الربح المالييقلد المتعاقدالعكض بأف يككف 

 .كىي )ما يقلد  ييا الماؿ مف جانب كاحد  قط كالخمع( ،معاكزة غير محزة - ب

 ،بناء عميو يظير لي أف المعاكزة غيػر المحزػة ىػي التػي ال يفسػد العقػد بفسػاد العػكض  ييػاك 
 . عمث منفعة أك عمؿ معيف ليس الماؿف منيا الحلكؿ يكيككف قلد المتعاقد

بعػػد بيػػاف أنػػكاع المعاكزػػات الماليػػة التػػي تجػػرم بػػيف النػػاس عمػػث أسػػاس التبػػادؿ؛  ػػإف 
مجػػػػػاؿ البحػػػػػث يرتكػػػػػز بشػػػػػكؿ كبيػػػػػر عمػػػػػث النػػػػػكع امكؿ مػػػػػف أنػػػػػكاع المعاكزػػػػػات أك المبػػػػػادالت 

تزامػػات بػػيف المتعاقػػديف  ػػي )المعاكزػػات المحزػػة(،  يػػك قػػااـ عمػػث اعتبػػار تبػػادؿ الحقػػكؽ كاالل
 العقد. 

 يـكملػنفات العمماء كمف خالؿ االطالع كاالستقراء لمكزكع المعاكزات المالية  ي كتب
ظير لي أف ليا زكابط شرعية تحكميا كتبني عمييا اآلثار المتعمقة بيا،  حيػث إف ىػذه الزػكابط 

حػت عنػكاف محػدد ككازػح؛  لكػف الحاكمة لعقكد المعاكزات المالية لـ تكف مندرجة عند العممػاء ت
  :ىذه الزكابط كىي ي مف خالؿ  يمث ليذه العقكد ظير ل ،تـ الحديث عنيا زمنان 

كيشػػتمؿ عمػػث منفعػػة  ان، يجػػب أف يكػػكف االلتػػزاـ  ييػػا مباحػػ ،أف املػػؿ  ييػػا الحػػؿ كاإلباحػػة .1
 .(1)شرعية

زػاع المػاؿ المبػذكؿ أف يككف القلد منيا تنمية الماؿ بمنع الجيالػة الكبيػرة  ييػا، حيػث إذا  .2
 .(2) إنو يبذؿ شيء لذلؾ ؛ ي مقابمتو

 تمكف بو.يأف يككف االلتزاـ   ييا ذا قيمة  ي عادة الناس كيتعاممكف بو كي .3

 .(3)أف تككف خالية مف المحاذير الشرعية كالربا كالميسر كالغرر الكبير كنحكه  .4

مثؿ البيع الـز لممشػترم ال مف تماـ العقد  ،العقد كمكجبو ثأف يككف القبض  ييا مف مقتز .5
 .(4)بقبزو

                                                           

 (.6/419( ابف عبد البر، االستذكار، )ج1)
 (.1/277( القرا ي، الفركؽ، )ج2)
 (. 10/151سمـ، ) جالنككم، شرح لحيح م 3))
 (. 2/406الزركشي، المنثكر  ي القكاعد، )ج 4))
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 ثالثًا: أىم التطبيقات ألثر الزمن عمى أحكام عقود المعاوضات المالية 
عقػكد المعاكزػات الماليػػة كأنكاعيػا،  ػإنني سأخلػص ىنػا دراسػة أىػػـ كبعػد ذكػر مفيػـك 

 ف كيفيػػة تػػأثير الػػزمف )الكقػػت( عمػػث أحكػػاـ تمػػؾي ليػػا شػػركط تتقػػاطع مػػع الػػزمف لبيػػاالعقػػكد التػػ
 ىنا: سأتناكلياالعقكد، كمف أىـ العقكد التي 

 أواًل: عقد البيع 
 ثانيًا: عقد اإلجارة

 أواًل: عقد البيع 
 :تعريف عقد البيع -1
  :البيع لغة -أ

عطػاء شػيء؛ كبػاع الشػيء إذا أخرجػو عػف ممكػو  ملدر باع يبيع بيعان كىك أخذ شػيءو كا 
 بػػػاع  ،د يطمػػػؽ أحػػػدىما كيػػػراد اآلخػػػرأك أدخمػػػو  يػػػو بعػػػكض كىػػػك مػػػف امزػػػداد مثػػػؿ الشػػػراء،  قػػػ

ْوهُ ﴿ :ثأيزػػان بمعنػػي كاحػػد كمػػا  ػػي قكلػػو تعػػال لكمنػػو ابتػػاع كاشػػتر  (1)كاحػػد؛ ثكاشػػترل بمعنػػ َوََشَ
ٌٍ ََبٍْس َدَراَِِى َيْػُدوَدةٍ  ًَ  .(3)(الخيارالبيعاف ب )ػ  ملسو هيلع هللا ىلص ػػػ ، كمنو قكؿ النبيأم باعكه (2)﴾ ةَِث

إذا أطمػػػػػؽ البيػػػػػع  المتبػػػػػادر لمػػػػػذىف بػػػػػاذؿ  كلكػػػػػف ،مػػػػػف المتعاقػػػػػديف بااعػػػػػان  كػػػػػؿ   ثكيسػػػػػم
ذا أطمؽ الشراء  المتبادر ىك باذؿ الػثمف )المشػترم(؛ كقػد يطمػؽ البيػع كيػراد بػو  السمعة)البااع(، كا 

 . (4)المبيع )السمعة(  يقاؿ:  بيع جيد

أم مقابمػػة السػػمعة  ،كمػػف خػػالؿ ذلػػؾ يتزػػح أف البيػػع  ػػي المغػػة ىػػك مقابمػػة شػػيء بشػػيء  
 .المعاكزة ثطر يف متماثالف  ي معنمف ال بالثمف، مف كالن 

 

                                                           

 (. 1/327(؛ ابف  ارس، مقاييس المغة، )ج8/23( ابف منظكر، لساف العرب، )ج1)
 [.20( ]يكسؼ : 2)
(: حديث رقـ 3/64( ]متفؽ عميو ، لحيح البخارم، البخارم، البيكع/ البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا )ج3)

(: حديث رقـ 3/1163ح مسمـ، مسمـ، البيكع/ ثبكت خيار المجمس لممتبايعيف )ج[؛ ]لحي2110
1531.] 

(؛ الفيكمي، الملباح 8/23(؛ ابف منظكر، لساف العرب، )ج1/327( ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج4)
 (.1/69المنير، )ج
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 :البيع اصطالحاً  -ب

كذلؾ لسعة مادة  ،اختمفت عبارات الفقياء ػػ رحميـ ا ػػ  ي تعريؼ البيع  ي االلطالح
اختيػػار التعريػػؼ ثػػـ البيػػع، ككجػػكب كػػكف التعريػػؼ جامعػػان مانعػػان، كلػػذلؾ سػػأكرد تعريفػػات الفقيػػاء 

  :ام زؿ منيا

  (1)"مبادلة الماؿ بالماؿ بالترازيالبيع بأنو: "كا الحنفية عر. 

  (2)"ال متعة لذة، ك عقد معاكزة عمث غير منا ع": ـبقكلي كهالمالكية عر. 

 (3)"مقابمة ماؿ بماؿ عمث كجو مخلكص": ـالبيع بقكلي الشا عية كعرؼ. 

  (4)"مبادلة الماؿ بالماؿ تمميكان كتممكان " :ىك ف البيعإالحنابمة كقاؿ. 

  عقػد معاكزػػة "لمبيػع بقكلػو:  ان كمانعػ ان جامعػ ان القميػكبي مػف  قيػاء الشػا عية تعريفػػ دكلقػد أكر
 .(5)"أك منفعة عمث التأبيد ال عمث كجو القربة بقلد اإلكساب ،مالية يفيد ممؾ عيف

 عقد يمػـز بػو البػااع أف ينقػؿ لممشػترم ممكيػة شػيء، : "لبيع  ي القانكف بأنوكجاء تعريؼ ا
 . (6)"ي مقابؿ ثمف نقدمأك حقان ماليان آخر،  

 نستخمص أىم خصائص عقد البيع: البيع في القانون ومن خالل تعريف 

 ماليػػػان آخػػػر، عقػػد ممػػػـز لمجػػػانبيف،  البػػااع ممػػػـز بػػػأف ينقػػؿ لممشػػػترم ممكيػػػة شػػيء أك حقػػػان  .1
 المشترم عميو أف يد ع لمبااع مقابالن لذلؾ ثمنان نقديان.ك 

 كالمشترم يأخذ المبيع مقابالن لمثمف . ،لممبيع ،  البااع يأخذ الثمف مقابالن عقد معاكزة .2

 عقد رزااي،  يك ينعقد بمجرد ترازي المتبايعيف. .3

ككػػػذلؾ  ،، يترتػػػب التػػػزاـ  ػػػي ذمػػػة البػػػااع بنقػػػؿ ممكيػػػة المبيػػػع لممشػػػترمعقػػػد ناقػػػؿ لمممكيػػػة .4
 المشترم يمتـز بنقؿ الثمف لمبااع. 

                                                           

  (. 5/277(؛ ابف نجيـ، البحر الرااؽ، )ج4/2( الزيمعي، تبييف الحقااؽ، )ج1)
 (. 3/2( الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير )ج2)
 (. 3/338( النككم، ركزة الطالبيف، )ج3)
 (. 3/480( ابف قدامة ، المغني، )ج4)
 (. 2/191(القميكبي، حاشية القميكبي، )ج5)
 (.4/21السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، )ج 6))
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  :مشروعية عقد البيع -2

 ،كالمعقػكؿ ،كاإلجمػاع ،كالسػنة النبكيػة ،تة بالقرآف الكريـإف مشركعية جكاز عقد البيع ثاب
 (.1)كالملمحة

 :شروط عقد البيع -3
 خاصة وبيانيا كالتالي: ىلعقد البيع شروط عامة وأخر 

 )ىي الكاجب تحققيا  ي جميع أنكاع البيكع ( كمف ىذه الشركط:الشروط العامة أواًل: 

ػا نا ينػا لمجيالػة انتفاء الجيالة: كيعني ذلؾ أف يككف المبي -1 ػا عنػد المشػترم كالبػااع عممن ع معمكمن
عػف بيػع ) ، كلقد نيث النبي (2)الفاحشة أك التي تفزي إلث نزاع؛ كذلؾ مف الجيالة غرر

 .(3)(الغرر

انتفاء اإلكراه:  ينبغي أال يكجد عند عقد البيع ما يد ع أحد الطػر يف  لمبيػع أك الشػراء غلػبنا  -2
ال بطػؿ ا ، إال إذا كػاف اإلكػراه بسػبب (4) (إنمػا البيػع عػف تػراض)لبيػع لحػديث: عف إرادتو، كا 

 .(5)شرعي

كمػػا لػػك قػػاؿ:   ،عػػدـ التكقيػػت  ػػي عقػػد البيػػع:  ػػال يجػػكز تحديػػد البيػػع كتكقيتػػو بمػػدة معينػػة -3 
 "بعتؾ ىذا الثكب شيرنا أك سنة"،  يككف البيع  اسدنا؛ مف ذلؾ يتنا ث مع ألؿ عقد البيع؛ 

 .(6)ىك التمميؾ عمث التأبيد مف البيع      

                                                           

لتي ال خالؼ  ييا  تركت تفليؿ امدلة، كمف أظير امدلة قكلو تعالي: كحؿ البيع مف اممكر المعمكمة ا  1))
ؿ  الٌموي اٍلبىٍيعى﴾، ]سكرة البقرة:   [.275﴿ أىحى

(؛ الشربيني، اإلقناع، 2/80(؛ النفراكم، الفكاكو الدكاني، )ج5/156(  الكاساني، بدااع اللنااع، )ج2)
 (.3/145(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج2/275)ج

(: حديث رقـ 3/1153لحيح مسمـ، مسمـ، البيكع/ بطالف بيع الحلاة كالبيع الذم  يو غرر، )ج( ]3)
1513.] 

[، كقاؿ االلباني حديث 2185(: حديث رقـ 2/737( ]سنف ابف ماجو، ابف ماجو، التجارات/ بيع الخيار، )ج4)
 لحيح .

(؛ الشربيني، اإلقناع، 2/80ي، )ج(؛ النفراكم، الفكاكو الدكان5/156الكاساني، بدااع اللنااع، )ج5) )
 (.3/150(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج2/275)ج

(؛ الشربيني، اإلقناع، 2/81(؛ النفراكم، الفكاكو الدكاني ، )ج5/156الكاساني، بدااع اللنااع، )ج6) )
 (.3/155(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج2/275)ج
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عدـ الغرر: كالمراد بو غرر الكلػؼ، كذلػؾ كػأف يشػترم بمكالػفات معينػة  يظيػر لػو بعػد  -4 
 كجػدىا ال تحمػب نفػس  ،ذلؾ ما يناقزيا، كما لك اشترل أك باع بقرة عمث أنيا تحمب رطػالن 

ٍيرىةى، قىا الغررعف بيع  المقدار، كدليمو نيي النبي  ٍف أىًبي ىيرى : عى ػٍف  نىيىػث رىسيػكؿي اً )ؿى عى
رً  ٍف بىٍيًع اٍلغىرى اًة، كىعى  .(1)(بىٍيًع اٍلحىلى

: المشػترم  ػي مالػو أك عمػث  ي المبيع عدـ الزرر: كذلؾ بأف ال يترتب زرر عمث البااع  -5
، كػامالن  تعطيػؿ الثػكببكما لك باع مثالن ذراعنا مف ثكب يزره التبعيض،  ػإف التنفيػذ يقزػي 

 .(2)"ال زرر كال زرار" :ؿقا كالنبي 

نفػع محػد المتبػايعيف إذا  عدـ كجكد شرط مفسد لعقد البيع يتنا ث مع ألمو: كىك كشرط  يػو -6
 (.3)لـ يكف قد كرد بو الشرع، أك جرل بو العرؼ، أك اقتزاءه العقد، أك يالاـ مقتزاه

 كالشرط الفاسد إذا كيجد  ي عقد مف عقكد المعاكزات المالية أ سده.     

  .)ىي التي تخص بعض أنكاع البيع دكف بعض اآلخر( الشروط الخاصةثانيًا: 

كاشتراط القػبض  ػي بيػع المنقػكالت، كاشػتراط التقػابض  ػي البػدليف قبػؿ اال تػراؽ إذا كػاف 
ػػػػػػ   مـ ال بػػػػػػد مػػػػػػف تػػػػػػكا ر شػػػػػػركط ليكػػػػػػكف بيػػػػػػع سػػػػػػمـ.البيػػػػػػع لػػػػػػر ان، كأيزػػػػػػان كمػػػػػػا  ػػػػػػي عقػػػػػػد الس 

 لؾ. كالمقاـ ىنا ال يتسع لمتفليؿ  ي ذ

،  ػالزمف ت بمػدة مػف الػزمف كالشػير أك السػنةإف املؿ  ي عقد البيع عمث التأبيد دكف تكقي
التأجيػػؿ كمػػا ىػػك  ػػي بيػػع  أك ،لمسػػمعة بالتعجيػػؿ كمػػا  ػػي البيػػع الحػػاؿ(  4)لػػو دكر كبيػػر  ػػي التسػػميـ

ػػ مػػث د عػػة أك ع ،جػػالن سػػكاء مقسػػطان آككيفيػػة تسػػميـ الػػثمف عػػاجالن كمػػا  ػػي البيػػع الحػػاؿ، أك مـ، الس 
 . ما  ي بيع التقسيط كالبيع المؤجؿكاحدة ك

                                                           

: رقـ الحديث 3/1153اة كالبيع الذم  يو غرر، جلح] مسمـ ، لحيح مسمـ، البيكع/ بطالف بيع ال (1)
1513] 

[؛  كقاؿ املباني حديث 31(: رقـ الحديث 2/745] اإلماـ مالؾ، المكطأ، امقزية، القزاء  ي المر ؽ،)ج( (2
 .1427(،: حديث رقـ 5/254لحيح ، إركاء الغميؿ  ي تخريج أحاديث منار السبيؿ، )ج

(؛ الشربيني، اإلقناع 2/81( ؛ النفراكم، الفكاكو الدكاني ، )ج5/156الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 3))
 (.3/155( ، البيكتي، كشاؼ القناع، )ج2/275)ج

( التسميـ لغة التكليؿ؛ كمنو سمـ كتسمـ الشيء أم قبزو كتناكلو كالقبض لممبيع كالثمف  ي عقد البيع، 4)
(؛ السرخسي، 5/243ااع اللنااع )ج(؛ الكاساني، بد295، 12انظر: ابف منظكر، لساف العرب، )ج

 (.  164(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية، )ص13/193المبسكط، )ج
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عمػث البػااع ك  ، إذا تـ البيع مستك يان شركطو كأركانو  يجب عمث المشػترل تسػميـ الػثمف لمبػااع
،  ػػال يجػػكز مم منيمػػا تػػأخير مػػا يمػػـز اآلخػػر إال برزػػا الطػػرؼ اآلخػػر ، تسػػميـ السػػمعة لممشػػترل

كيمػـز  ،متناعػو إنو يأثـ لمماطمتو كا ؛تأخير تسميـ السمعةع عذر قكم  ي  إذا لـ يكف لمباا ؛كعميو
 .بالتسميـ عمث الفكر

كالػثمف لمبػااع حكػـ مػف أحكػاـ لػزـك العقػد  ،حيث إف تسميـ كؿ مػف المبيػع )السػمعة( لممشػترم
 ان مترتػػب عمػػث انتقػػاؿ ممكيػػة كػػؿ منيمػػا مطػػراؼ عمميػػة التبػػادؿ التجػػارم؛ مػػا يجعػػؿ العقػػد لػػحيح

 .المعامالت المتبادلة بيف الناس كيؤدم الستقرار ،لمطر يف ان الزم

كبعد الحديث بالتفليؿ عف عقكد المعاكزات كأنكاعيا، كمف ثـ الحديث عف عقد البيع مػف 
حيث تعريفو كشركطو  إنني ىنا سأتناكؿ بعض التطبيقات التي ليا عالقة بالزمف  ػي عقػد البيػع  

 عمث النحك التالي: 

 ا الزمن في عقد البيع  األحكام التي يدخمي رابعًا:
 مم : بيع الس  أوالً 

  :تعريفو .1

 .(1) "مـبيع مكلكؼ  ي الذمة بثمف مقبكض بمجمس العقد بمفظ الس  " :مـ بأنورؼ بيع الس  يعٌ 

 يك يقـك عمث تأخير تسميـ السمعة المباعة مف قبؿ البااع  ،إف املؿ  ي بيع السمـ التأجيؿ
منػػو ال يجػػكز بيػػع  ؛؛ مػػع تسػػميـ الػثمف  ػػي مجمػػس العقػػدددم  ػػي الػػزمف المعمػػـك كالمحػػلممشػتر 

ال يكثػػػػر الغػػػػرر  ػػػػي  ثان حتػػػػ يػػػػك بيػػػػع منيػػػػي عنػػػػو شػػػػرعان باإلجمػػػػاع، كأيزػػػػ ،الػػػػديف بالػػػػديف
 .(2)الطر يف

  :حكمو. 2

نىاًبمىػةً  ًمػفٍ  الفقياءاتفؽ جميكر  اًلًكي ػًة كىالش ػاً ًعي ًة كىاٍلحى نىًفي ػًة كىاٍلمى مشػركع  سػمـعمػث أف بيػع ال(3) اٍلحى
عػف ابػف عبػاس ػػػ رزػي ا عنيمػا ػػػ قػاؿ : جػاء كجااز، كجاء  ي مشركعيتو مف السنة  مػا 

                                                           

(؛ النككم، 3/195(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج3/71( المرغيناني، اليداية، )ج 1)
 (. 106، )ص أحكاـ لزـك العقد؛ (3/289(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج1/110منياج الطالبيف، )ج

 (.207/ 4(؛ ابف قدامة، المغني، )ج10/107(؛ النككم، المجمكع، )ج3/290( القرا ي، الفركؽ، )ج2)
شرح مختلر خميؿ (؛ الخرشي، 2/162، )، بداية المجتيد(؛ ابف رشد 201/ 5،)بدااع اللنااعالكاساني،  (3)
 ).4/185 ، )لمغنثاابف قدامة،  (؛ 2/92) ،شرح منتيث اإلراداتالبيكتي،   (؛5/214)



41 

: فكف بالتمر السنتيف كالػثالث  قػاؿقدـ رسكؿ ا ػػ لمي ا عميو كسمـ ػػػ المدينة كالناس يسم
 .(1")أجؿ معمكـ ثمعمـك ككزف معمـك إل " مف أسمؼ  ي شيء  في كيؿ

 مشروطو .3

تخػػتص بػػالمعقكد عميػػو كىمػػا )رأس المػػاؿ،  ان لعممػػاء اشػػترطكا  ػػي عقػػد السػػمـ شػػركطإف ا
  :كىذه الشركط مسمـ  يو(ال

كأكلػا و  ،كقػدره ،كنكعػو ،معمكمية رأس ماؿ السمـ لمعاقديف عممان نا يان لمجيالة، ببياف جنسو .1
 .(2) ي العقد

اال يكػػكف دينػػان، كذلػػؾ تفػػرؽ العاقػػديف لػػقبػػؿ تسػػميـ )قػػبض( رأس مػػاؿ السػػمـ  ػػي مجمػػس العقػػد  .2
 .(3)تجنبان لشغؿ ذمة المتعاقديف بما ال نفع منو

أف يككف المسمـ  يو ممػا يمكػف زػبط لػفاتو التػي يختمػؼ الػثمف باختال يػا النتفػاء الجيالػة  .3
 .(4)عنو

كلػػفتو، لعػػدـ حػػدكث  ،كقػػدره ،كنكعػػو ،أف يكػػكف المسػػمـ  يػػو معمكمػػان لمعاقػػديف ببيػػاف جنسػػو .4
 (.5) زاع كالشقاؽالخالؼ ك راران مف الن

أف يكػػكف المسػػمـ  يػػو دينػػان مكلػػك ان  ػػي الذمػػة بالكلػػؼ المزيػػؿ لمجيالػػة ،  يمنػػع مػػف النػػزاع  .5
 .(6)عند تسميـ السمعة كىذا باتفاؽ العمماء

 

                                                           

 [.2239(: حديث رقـ 3/85( ]لحيح البخارم، البخارم ، السمـ/ باب السمـ  ي كيؿ معمـك )ج1)
(؛ الشربيني، مغني المحتاج، 3/177(؛ العدكم، حاشية العدكم، )ج207/ 5( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج2) 

 (.4/207(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/11)ج
(؛ الشربيني، مغني المحتاج، 3/177(؛ العدكم، حاشية العدكم، )ج207/ 5اللنااع، )ج( الكاساني، بدااع (3

 (.4/207(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/11)ج
(؛ البيكتي، 2/78(؛ الشيرازم، الميذب، )ج5/228(؛ القرا ي، الذخيرة، )ج3/71المرغيناني، اليداية، )ج 4))

 (.3/289كشاؼ القناع، )ج
(؛ 3/195(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج5/209للنااع، )ج( الكاساني، بدااع ا5)

 (.4/207(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/26الشربيني، مغني المحتاج، )ج
(؛ 3/195(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج5/209الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 6))

 (. 1/356قاسـ، الركض المربع، )ج(؛ ابف 4/8النككم، ركزة الطالبيف، )ج
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 .(1)أجؿ معمـك كمحدد ثأف يككف المسمـ  يو مؤجؿ التسميـ إل .6

 .(2)أف يككف المسمـ  يو مقدكران عمث تسميمو مف حيث امجؿ كالنكع  .7

أف يكػػكف المسػػمـ  يػػو عػػاـ الكجػػكد  ػػي محمػػو حػػيف حمػػكؿ امجػػؿ مػػع تعيػػيف مكزػػع التسػػميـ  .8
 .(3)ؽ بيف المتعاقديفأك شقا ،حسمان مم خالؼ

  :الشروط التي تتقاطع مع الزمن -4

زمػػف آخػػر مػػف حيػػث ككنيػػا  ثإف قيمػػة السػػمع كالبزػػااع التجاريػػة قػػد تختمػػؼ مػػف زمػػف إلػػ
البزااع التجارية  ي ، ك ف طر ي العقد، كقد تتكاجد ىذه  السمعمنزبطة بالكلؼ المتفؽ عميو بي

كاخػتالؼ لػفاتيا المتفػؽ عمييػا؛ زمف معيف؛  عدـ تكاجدىا  ي زمف معمػكـ كمحػدد لطر ػي العقػد 
؛ كأيزػان يػؤدم لحػدكث ازػطراب  ػي ( 4)البيع عمث شػيء مجيػكؿ كىػذا غيػر جػااز شػرعان   يجعؿ

ىػدار حػؽ كػؿ مػف المتعاقػديف  ػي البيػع؛ إلػث إمػا يػؤدم  المعاممة أك حدكث نزاع بيف المتعاقػديف
كمػػف أجػػؿ  ،بػػالزمف منعػػان مػػف الخػػالؼ كالزػػغينةتخػػتص  ان كعميػػو  ػػإف العممػػاء قػػد كزػػعكا شػػركط

 .ار التعامؿ بيف طر ي العقد أيزان استقر 

عدـ ث ـ تسميـ السمعة دكف جيالة تؤدم إليت ثأجؿ معمكـ حت ثػػ أف يككف المسمـ  يو مؤجالن إل1
 .(5) (أجؿ معمكـ ثإل): ز العقد أك  سخو، لقكؿ النبي كاج

كذلػػؾ  ،الكقػػت لتسػػميـ السػػمعة  ػػإف أثػػر الػػزمف يظيػػر بكزػػكح  ػػي تحديػػد النبػػي  ؛كعميػػو
يػػتـ قزػػاء االلتػػزاـ الكاجػػب  ػػي حػػؽ البػػااع، كأيزػػان لمسػػالمة مػػف بيػػع المعػػدكـ المنيػػي عنػػو  ثحتػػ

 . كاف اممر  ي ىذا الحديث لمكجكبشرعان 

                                                           

(؛ 2/78(؛ الشيرازم، الميذب، )ج5/229(؛ القرا ي، الذخيرة، ) ج5/212الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 1))
 (.4/207ابف قدامة، المغني، )ج

(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير 5/211الكاساني، بدااع اللنااع، الكاساني )ج2) )
 (.3/289(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج4/11ككم، ركزة الطالبيف، )ج(؛ الن3/195)ج

(؛ النككم، ركزة الطالبيف، 3/177(؛ العدكم، حاشية العدكم، )ج5/211الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 3))
 (.4/207(؛ ابف قدامة، المغني، )ج4/11)ج

 (.   3/389بيكتي، كشاؼ القناع، )ج(؛ ال2/78(؛ الشيرازم، الميذب، )ج3/71( المرغيناني، اليداية، )ج4)
 [. 2239(: حديث رقـ 3/85]لحيح البخارم، البخارم ، السمـ / باب السمـ  ي كيؿ معمـك )ج 5))
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المسمـ )المشػترل(، مف  ثأف يككف المسمـ  يو ممكف الكجكد حيف حمكؿ زمف تسميـ السمعة إلػػ 2
عػػػدـ كجػػػكده  ػػػي الػػػزمف المحػػػدد لمتسػػػميـ يعػػػد مػػػف بػػػاب الغػػػرر المنيػػػي عنػػػو شػػػرعان كىػػػذا باتفػػػاؽ 

 (1)العمماء.
 والذي أخمص إليو: 

الؿ كقػػت معػػيف   يجػػب تحديػػد زمػػف تسػػميـ السػػمعة خػػ ،ف الػػزمف لػػو تػػأثير كازػػح عمػػث العقػػدأ .1
مػػف عمميػػة الشػػراء، حيػػث إنػػو إذا تػػـ تػػأخير المشػػترم مػػف تحقيػػؽ مقلػػده كملػػمحتو ليػػتمكف 

لفػػكات مقلػػد المشػػترم مػػف ىػػذا  م إنػػو يػػؤد ؛زمػػف تسػػميـ السػػمعة لكقػػت بعيػػد غيػػر معػػركؼ
 .  العقد

إلػػث  إنػػو يػػؤدل  ؛ ػػال شػػؾ أف الػػزمف إذا اختػػؿ ، ػػي العقػػد عنػػد االتفػػاؽ ان كػػكف الػػزمف حازػػر  .2
 . يلبح عقدان  اسدان  ؛ؿ العقدختالا

ت زمنػي آخػر كقػ ثحيث إف الثمف يختمؼ مف كقػت زمنػي إلػ ،أف مدة الزمف تؤثر  ي الثمف .3
 . مسباب عديدة كمختمفة

البػااع إف أثر الزمف  ي بيع السػمـ يظيػر  ػي تنفيػذ االلتػزاـ بتسػميـ السػمعة لممشػترم مػف قبػؿ  .4
 ثالمحػػدد  ػػي العقػػد المتفػػؽ عميػػو؛  ينتيػػي إلػػ ػػي الػػزمف المعمػػـك ك  الػػذم د ػػع لػػو الػػثمف مقػػدمان 

 .تماؿ المعاممةتماـ العقد كاك

  ساد العقد. إلث إف عدـ تحديد زمف عقد السمـ بزمف معيف يفزي  .5
 ثانيًا: البيع المؤجل )كاماًل أو مقسطًا(

  :تعريفو -1

د الفقيػػػاء لػػػـ أجػػػد تعريفػػػان عػػػف تعريػػػؼ مسػػػتقؿ  لمبيػػػع المؤجػػػؿ عنػػػبعػػػد االطػػػالع كالبحػػػث 
 ،مػف البيػع المؤجػؿ ان جػزء دإنما كاف زػمف حػديثيـ عػف البيػع بالتقسػيط الػذم يعػخلكلو، ب

 .(2)"بيع يككف  يو الثمف مؤجالن : "ؿ ىك كاف قكليـ بأف البيع المؤج

                                                           

(؛ النككم، ركزة الطالبيف، 3/177(؛ العدكم، حاشية العدكم، )ج5/243( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج1)
 (.4/207(؛ ابف قدامة، المغني، )ج4/11)ج

 (. 15)ص ؛البيع المؤجؿبك غدة ، أ 2))
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ػؿ  يػو " :كمف تعريفات العممػاء المعالػريف لمبيػع المؤجػؿ أنػو   ػؿ  يػو المبيػع كيؤج  بيػع يعج 
أك أقساط معمكمة متساكية المبم ، آلجػاؿ معمكمػة منتظمػة  ،حدالثمف كمُّو أك بعزو عمث قسط كا

 .(1)"المدة

ف ي البيع المؤجؿ يقـك عمث تأخير تسميـ الثمف حسب المتفؽ عميو  ي العقد بيف المتعاقد
كأيزػان  (،2) يػؤدم مكػؿ أمػكاؿ النػاس بالباطػؿال ثحتػ زمف معمـك كمعػيف لػد ع ىػذا الػثمف؛ بكجكد

 كػػػؿ مػػػف العاقػػػديف يطمػػػب مػػػف اآلخػػػر تسػػػميـ مػػػا عقػػػد  ،يػػػع ىػػػك التسػػػميـمف مقلػػػكد العقػػػد  ػػػي الب
 .(3)ميوع

  :حكمو -2

ننِةِِ يَِّ  َاال َحنَِ ِ َنن ِ  ِمنن    فقيػػاءجميػػكر اللقػػد اتفػػؽ  َِّ عمػػث جػػكاز بيػػع  ال َحنَِفيَّننِ  َاال َمِِلِييَّننِ  َاال
 :كالسنة النبكية عمث النحك التاليكدليمو الكتاب  ،(4)المؤجؿ

با﴿  ث:الػػػ قكلو تع1 َم الرِّ َحَنّ اَهُّ اْْلَيَْع وََحَرّ
َ
 .(5)﴾ َوأ

جميع أنكاع البيع إال مػا كرد دليػؿ عمػث تحريمػو،  تشمم ةالبيع عام ةإف لفظ  :وجو الداللة
 .(6) يبقي الحكـ عمث حؿ ىذا البيع  كجكازه عمالن بعمكـ امدلة 

 .(7)(كرىنو درعان مف حديد ،أجؿ ثطعامان مف ييكدم إل لاشتر )أنو  ػػ ما ثبت عف النبي 2

                                                           

 (. 1/41بحكث  ي الفقو المعالر، الجكاىرم )ج 1))
(؛ 2/142(؛ التمقيف، البغدادم )ج1/307(؛ الميذب، الشيرازم )ج5/244بدااع اللنااع، الكاساني )ج 2))

 (.4/219المغني، ابف قدامة )ج
 (. 257الجمعكد، أحكاـ لزـك العقد، )ص 3))
 (؛ ابػػف اليمػػاـ،3/58ج ،)اليدايػػة، ي(؛ المرغيػػان5/142ج)د المحتػػار عمػػث الػػدر المختػػار، ر ، ابػػف عابػػديف ( 4)

(؛ 170ص ،)القػػكانيف الفقييػػة(؛ ابػػف جػػزم، 10/192ج ،)المدكنػػةمالػػؾ،  (؛6/112ج ،)شػػرح  ػػتح القػػدير
(؛ الشػا عي، 2/95 ،)جالفكاكػو الػدكانيالنفػراكم،  (؛5/73، )جخميػؿمختلر شرح الخرشي عمث الخرشي، 

(؛ ابػػف قدامػػة، 5/341(؛ المػػاكردم، الحػػاكم الكبيػػر، )ج323، 9(؛ النػػككم، المجمػػكع، )ج7/291مـ، )جا
 (.4/41(؛ المرداكم، اإلنلاؼ، )ج4/35(؛ ابف مفمح، المبدع، )ج4/161المغني، )ج

 [275] البقرة :  5))
الشريعة كالقانكف، حكـ بيع التقسيط  ي  (؛ اإلبراىيـ،3/356كاـ القرآف،)جالجامع مح ( القرطبي،6)

 (. 23(؛ رزا، مفيـك الزمف  ي االقتلاد اإلسالمي، )ص135)ص
 [ 2200(: حديث رقـ 3/77( ]لحيح البخارم، البخارم ، البيكع / شراء الطعاـ إلي أجؿ )ج7)
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الػػثمف لمػػدة زمنيػػة  لمػػدرع دليػػؿ عمػػث جػػكاز البيػػع مػػع تأجيػػؿ إف رىػػف النبػػي  وجــو الداللــة:
  .(1)معينة

الػثمف يجعػؿ البيػع لتسػميـ  ان بعد النظر كالتأمؿ  ي كتب الفقيػاء تبػيف أف كػكف الػزمف قريبػ
آخر مما يسػبب الػربح الكثيػر ،  ثف زمف إلمنو قد ترتفع  أك تتغير  قيمة الثمف م ؛أكثر استقراران 

 ،لتسػػميـ الػػثمف ان كأيزػػان يجعػػؿ المشػػترم يسػػتثمر الػػربح  ػػي عمػػؿ مػػا ، بخػػالؼ كػػكف الػػزمف بعيػػد
 ػػإف الػػزمف لػػو امثػػر الكازػػح  ػػي  ؛؛ كعميػػومزػػطربان بسػػبب انخفػػاض قيمػػة الػػثمف  يجعػػؿ البيػػع

كجكد الزمف الممتد مػف كقػت بسبب  نقلاف كزيادة قيمة ثمف المبيع ؛  يذا التغير  ي قيمة الثمف
 .(2)آخر ثإل

 :شروطو -3

 ان لػـ أجػد لػو شػركط  ي كتب الفقيػاء باحثػةن عػف شػركط البيػع المؤجػؿ قراءةبعد البحث كال
 ،بشكؿ مستقؿ إلدراجو زمف البيػع بشػكؿ عػاـ؛ لكػف مػف خػالؿ التعريفػات السػابقة لمبيػع المؤجػؿ

  إف أىـ شركطو: 

 .ف الثمف ىك المؤجؿ  ي ىذا البيعم ؛لتعاقدأف يتـ تسميـ المبيع حاؿ ا .1

 .لافأف يككف الثمف المؤجؿ معمكـ المقدار بال زيادة أك نق .2

 .كمحددان عند عقد البيع أف يككف امجؿ معمكمان  .3

 : ع الزمنالشروط التي تتقاطع مــــ 4

بيػؿ الربػا أف يككف الػثمف المؤجػؿ معمػـك المقػدار بػال زيػادة أك نقلػاف، مف الزيػادة  يػو مػف ق -1
بػػا ﴾  ـى الرِّ ػػر  مقابػػؿ ، حيػػث إف الربػػا زيػػادة الػػثمف (3)المحػػـر شػػرعان بػػنص القػػرآف الكػػريـ ﴿ كىحى

 .الزيادة  ي امجؿ ) الزمف(

                                                           

(؛ المرغيناني، اليداية، 2509(، حديث رقـ )5/142( ابف حجر،  تح البارم شرح لحيح البخارم، ) ج1)
(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، 2/462(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج5/9القرا ي، الذخيرة، )ج(؛ 3/24)ج
 (.  3/185)ج

 (.  50غيث، نظرية الحسـ الزمني، )ص 2))
 [275] البقرة :  3))
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 ينػػا معمكميػػة مقػػدار الػػثمف كعػػدـ اختال ػػو خػػالؿ مػػدة التسػػميـ المتفػػؽ عمييػػا، تبػػيف أف كجػػكد 
كتمنػػع حلػػكؿ النػػزاع عنػػد ، ربػػا المحػػـرالمػػدة الزمنيػػة المحػػددة ال يجعػػؿ التعامػػؿ مػػف قبيػػؿ ال

 .ـالتسمي

لنػزاع كالخلػاـ إلػث اأف يككف امجؿ معمكمان محددان عف عقد البيع؛ منو إذا لـ يحدد يفزػي  -2
 بيف طر ي العقد.

طػر يف  كعػدـ  ينا كجكد الزمف المعمـك لتسميـ الثمف مانع مف حلكؿ الشقاؽ كالنزاع بػيف ال
كعػدـ  ،الحقػكؽ يسيؿ استقرار المعامالت كعدـ إرباكيا كحفػظ ، كأيزان استغالؿ أمكاؿ الناس
 .حلكؿ الخساار  ييا

 والذي أخمص إليو: 

لخػػالؼ كالمنازعػة بػػيف المتعاقػػديف إلػث ا( لتسػميـ الػػثمف يفزػػي ف عػدـ تحديػػد الػزمف )الكقػػتأ .1
 . مف الزمف  ي عقد البيع ممـز لو كيجعؿ العقد  اسدان؛

يجعػػؿ البيػػع أكثػػر اسػػتقراران ؛منػػو قػػد ترتفػػع  أك تتغيػػر  قيمػػة لتسػػميـ الػػثمف  ان كػػكف الػػزمف قريبػػ .2
آخػر مػا يسػبب الػربح الكثيػر، كأيزػان يجعػؿ المشػترم يسػتثمر الػربح  ػي  ثالثمف مف زمف إلػ

 يجعػػؿ البيػػع مزػػطربان بسػػبب انخفػػاض  ،لتسػػميـ الػػثمف ان عمػػؿ مػػا، بخػػالؼ كػػكف الػػزمف بعيػػد
ح  ػي نقلػاف كزيػادة قيمػة ثمػف المبيػع؛  يػذا  إف الزمف لػو امثػر الكازػ ؛قيمة الثمف؛ كعميو

 .(1)آخر ثكجكد الزمف الممتد مف كقت إلالتغير  ي قيمة الثمف بسبب 
كآليػة الػد ع يمنػع كلػؼ العقػد  ،ككف الػثمف معمػكـ المقػدار ابتػداء، مػع تحديػد زمػف الػد ع لػو .3

 بالربا، أك الكقكع بو؛ كمف ىنا يفيـ زركرة تحديد الثمف كزمف د عو مسبقان. 
 ،تػاريخ د ػع الػثمف كػامالن  ثف أثر الزمف يظير بكزكح بكجكد زمف يمتد مف تاريخ العقػد إلػأ .4

 ،كمػػا يػؤثر عمػث الطػػر يفك   يػذا الػزمف الممتػد سػػيؤثر عمػث الػثمف بزيػػادة قيمتػو أك نقلػانيا،
 البػااع لػػـ يػػتمكف مػػف الحلػػكؿ عمػػث الػػثمف كػامالن الػػذم قػػد يسػػتفيد منػػو باالسػػتثمار كالتجػػارة 

لربح لو؛ أما المشترم  يحلؿ عمث السمعة التي قد انتفع بيا، كأيزان لـ يجيػد نفسػو كزيادة ا
 عناء الد ع الكامؿ لمثمف غير المتك ر معو  ي حاؿ العقد.

 
 

                                                           

 (.  50غيث، نظرية الحسـ الزمني، )ص 1))



46 

 : خيار الشرط في عقد البيع ثالثاً 
  :تعريفو -1

ء ؽ لو  ييا المطالبة بإمزػا، أك أحدىما مدة معمكمة يحأف يطمب المتعاقداف جميعان ىك "
 (1)."، أك  سخوالعقد

  :حكمو -2
؛ حيػث كرد الػنص  يػو  (2)لقد أجمع الفقياء عمث مشػركعية  خيػار الشػرط  ػي عقػد البيػع 

 أنو يخدع  ي البيكع  لمنبي ػػ رزي ا عنيما ػػ أف رجالن ذكر  بف عمرعف عبد ا جاءما 
 .(3)(، كلي الخيار ثالثة أياـال خالبة :إذا بايعت  قؿ) : قاؿ

 :لمن يثبت خيار الشرط -3

أك ليمػػا معػػان باتفػػاؽ الفقيػػاء، كىػػذا الخيػػار شػػرع  ،أك المشػػترل ،يثبػػت خيػػار الشػػرط لمبػػااع
الػزمف كجػكد لمتركم كاستشارة أحد المتعاقديف مىؿ الخبرة  ي البيػع كالشػراء لعػدـ معر تػو بػذلؾ، ك 

يػػػؽ ملػػػمحتو مػػػف ق ػػػي ىػػػذا الخيػػػار حتػػػي يتسػػػنث لمعاقػػػد عقػػػد البيػػػع بػػػدكف زػػػرر يمحػػػؽ بػػػو كتح
 .(4)البيع

 :شروطو -4

أف تككف مدة الخيار معمكمة حيت ينتفي كؿ مف الجيالة كالغرر  ي كقت الخيار،  بقػاء 
مػػػا انتيػػػاء الػػػزمف  ػػػي الػػػزمف  ػػػي الخيػػػار يجعػػػؿ لممشػػػترط الحػػػؽ  ػػػي الفسػػػخ أك اإلمزػػػاء لمعقػػػد، أ

 .5))سقطوالخيار يي 

                                                           

(؛ الرممي، 4/409ىب الجميؿ، )ج(؛ الحطاب، مكا4/567ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 1))
 (. 3/202(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج4/12نياية المحتاج، )ج

(؛ الماكردم، الحاكم الكبير، 4/409(؛ الحطاب، مكاىب الجميؿ، )ج3/29( المرغيناني، اليداية، )ج2)
 (.3/486(؛ ابف قدامة، المغني، )ج5/30)ج

 [2117(: حديث رقـ 3/65كره مف الخداع  ي البيع  )ج( ]لحيح البخارم، البخارم ، البيكع/ ما ي3)
 (.400( ؛ الدريني، النظريات الفقيية، )ص331( الجمعكد، أحكاـ لزـك العقد، )ص4)
 (.331( الجمعكد، أحكاـ لزـك العقد، )ص5)
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ان  ػي ك انتيػاء مدتػو يكػكف البيػع الزمػ بزكالػو أ ، خيار الشػرط يػؤثر عمػث لػزكـ عقػد البيػع
ف لػػـ يػػرض الطػػرؼ اآلخػػر؛ مف العقػػد  ،،  يحػػؽ لمشػػترطو الفسػػخ  ػػي مػػدة الخيػػارحػػؽ الطػػر يف كا 

 .(1)بؿ جااز ،غير الـز

 والذي أخمص إليو: 

مػػف  ان كػػاف كاحػػدأسػػكاء  ػػػػػ أف أثػػر الػػزمف  ػػي خيػػار الشػػرط يعطػػي لمشػػترطوممػػا سػػبؽ  يتبػػيف  .1
 . لعقد أك إمزااوالحؽ  ي  سخ ا ػػػػالطر يف أك كمييما

أنػػو مػػف خػػالؿ امثػػر المترتػػب عمػػث كجػػكد خيػػار الشػػرط  ػػي عقػػد البيػػع بػػالحكـ عمػػث العقػػد  .2
بػػػالمزكـ،  ػػػإف معمكميػػػة زمػػػف الخيػػػار ىػػػي التػػػي تسػػػمح بعػػػدـ انتقػػػاؿ ممكيػػػة المبيػػػع )السػػػمعة( 

ا ر الرزػػػا كعػػػدـ انتقػػػاؿ ممكيػػػة الػػػثمف لمبػػػااع خػػػالؿ ىػػػذه المػػػدة الزمنيػػػة؛ لعػػػدـ تػػػك  ،لممشػػػترم
 . امؿ بذلؾ البيعالك

إف كجكد الخيار  ي كقت محدد لتسميـ كؿ مف المبيع كالثمف لممتعاقديف يسيؿ عممية انتقاؿ  .3
 .ح لكجكد الزمف المعمـك  ي الخيارالممكية؛  ينا يظير امثر الكاز

كتحقيػؽ ملػمحة كػؿ  ،اسػتقرار التعامػؿإلػث إف كجػكد خيػار الشػرط  ػي عقػد البيػع يػؤدم  .4
كتحقيػؽ  ،امػؿااع  كالمشترم مف البيع، كىذا مما يؤكد أثر الػزمف  ػي اسػتقرار التعمف الب

 . الملالح  ي عقد البيع

 :مدة خيار الشرط -5

خيار الشرط  ػي عقػد البيػع عمػث أف مدتػو ثالثػة أيػاـ  مػا دكنيمػا  المجمعكف عمث جكازاتفؽ 
 (.3)عمث ثالثة أياـ الزيادة ، كاختمفكا  ي(2)(كلي الخيار ثالثة أياـ)د النص اللريح: ك لكر 

 

 

                                                           

 (.3/447(؛ النككم، ركزة الطالبيف، )ج3/29المرغيناني، اليداية، )ج1) )
 [2117(: حديث رقـ 3/65البيع  )ج ، البيكع/ ما يكره مف الخداع  ي]لحيح البخارم، البخارم 2) )
ابف رشد، بداية المجتيد  (؛6/299ابف اليماـ،  تح القدير، )ج (؛174/ 5( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج3)

الشربيني، مغني  ؛(3/91(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج3/207كنياية المتقلد، )ج
 (.3/498(؛ ابف قدامة، المغني، )ج2/417ج، )جالمحتا
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 والذي أخمص إليو: 

لمتعاقػػػد لتحقيػػػؽ ف تحديػػػد مػػػدة زمػػػف الخيػػػار يبػػػيف أف كجػػػكد الػػػزمف المقػػػدر حسػػػب حاجػػػة اأ .1
متعاقػد الملػمحة لنفسػو كدرء ،  إف الزمف لو امثر الكازػح  ػي اختيػار الالملمحة مف العقد

 .  الزرر

يػػار( مػػع عػػدـ  سػػخ العقػػد مػػف قبػػؿ مػػف لػػو ف انتيػػاء المػػدة المشػػركطة )الػػزمف المشػػركط لمخأ .2
ال يحػػؽ ك  ، كسػػقط الخيػػار،كمييمػػا،  قػػد لػػـز العقػػد الخيػػار، سػػكاء أكػػاف البػػااع أك المشػػترل أك

سػػقط الخيػػار كيجعػػؿ العقػػد ار يي  ينػػا يتبػػيف لػػي أف انتيػػاء زمػػف الخيػػ ؛محػػد  سػػخو بعػػد ذلػػؾ
 . ان الزم

  (:1) رابعًا: خيار العيب
  :تعريفو .1

الحؽ الثابت شرعان لمعاقد  ي  سخ العقد أك إمزااو، إذا ظير " :عيب بأنورؼ خيار اليعٌ 
كلػـ يكػف قػد اطمػع عميػو كقػت  ،التعاقػد أك التسػميـ كقػتكػاف مكجػكدان  عيبه   ي محؿ العقد المعيف

 .(2)" ي ماليتو عند أىؿ الخبرة، أك يفكت غرزان لحيحان لديو ان ذلؾ، مما يكجب نقلان معتد

  :حكمو .2

َِّنِةِِ يَِّ  َاال َحنَِ ِ َن ِ  ِمن    فقيػاءجميكر ال لقد اتفؽ عمػث مشػركعية  ال َحنَِفيَّنِ  َاال َمِِلِييَّنِ  َاال
مػر  ػػي  ىريػرة ػػػػ رزػي ا عنػػو ػػػ أف النبػػي  ثعػػف أبػ م، لمػا رك (3)خيػار العيػب  ػػي عقػد البيػػع

يػػا لػػاحب  مػػا ىػػذا)السػػكؽ عمػػث لػػبرة طعػػاـ،  أدخػػؿ يػػده  ييػػا  نالػػت ألػػابعو بمػػالن ،  قػػاؿ : 
 كي يراه الناس ؟ مف  ال جعمتو  كؽ الطعاـأالطعاـ ؟ قاؿ: يا رسكؿ ا ألابتو السماء،  قاؿ: 

                                                           

( العيب لغة: ملدر عاب يعيبو، إذا كلمو بنقص  عاب الشيء لار ذا عيب، انظر: ابف منظكر، لساف  1)
(؛ كالطالحان )ىك نقيلة يقتزي 4/189(؛ ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج1/633العرب، )ج

 (. 3/215شاؼ القناع، )جالعرؼ سالمة المبيع منيا( انظر: البيكتي، ك
 (.  416( الدريني، النظريات الفقيية، )ص2)
(؛ 2/19(؛ الغنيمي، المباب شرح الكتاب، )ج5ػػ 5/3)ج ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، 3))

الشربيني، مغني (؛ 4/428الحطاب، مكاىب الجميؿ، )ج(؛ 3/108 ،)جحاشية الدسكقيالدسكقي، 
(؛ البيكتي، 6/225(؛ ابف قدامة، المغني،)ج5/244الماكردم، الحاكم الكبير،)ج (؛2/50المحتاج، )ج

 (. 3/215كشاؼ القناع،)ج
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 (1)(غش  ميس مني

اشتمؿ العقد عمث عيب  ي المعقكد عميو  ث خيار العيب مانع مف كلؼ عقد البيع بالمزكـ،  مت
، أك  سػخو إذا لػـ يػرض لعيػبكاف محد الطر يف الخيار  ي ذلؾ، بيف إمزاء العقػد إذا رزػي با

 . (2)بالعيب
 :ػػشروطو .3

 يكػػػػكف  ػػػػي زػػػػماف البػػػػااع  أف يكػػػػكف العيػػػػب قاامػػػػان بالمحػػػػؿ عنػػػػد التعاقػػػػد، أك قبػػػػؿ التسػػػػميـ .1
 .(3)كمسؤكليتو

 .(4)كقت الفسخ لمعقد ثالعيب قاامان  ي المعقكد عميو إل ثأف يبق  .2

يف، أك مػف عيػكب معينػة، أك أال يككف المالػؾ لخيػار العيػب قػد اشػترط البػراءة مػف عيػب معػ .3
 .(5)جكدان  ي المعقكد عميو قبؿ القبضمف العيكب مطمقان؛ مما كاف مك 

 .العيب كقت التعاقد أك قبؿ القبض أال يككف المالؾ لخيار العيب قد اطمع عمث .4

أف يككف العيب مما ينقص مف مالية المعقكد عميو، أك يفكت غرزػان لػحيحان لممتممػؾ عنػد  .5
 .(6) أىؿ الخبرة 

 والذي أخمص إليو:

، كلكف لك مر كقت بيع بمجرد عممو بالعيب  ي السمعةخيار العيب يبيح لممشترم رد المف أ .1
؛  ػإف المبيع كبدكف سبب يمنعو مف الػرد كزمف ليس باليسير عمث عممو بالعيب دكف أف يرد

 . ي حقو ان بة يسقط كيلبح العقد الزمحقو  ي الرد لمسمعة المعي

  ال  ،لو ان أثير عمث حؽ المتعاقد  ي العقد بجعؿ المبيع المعيب الزمف مركر الزمف لو تأ .2

                                                           

(: حديث 1/99( ]لحيح مسمـ، مسمـ ، اإليماف/ قكؿ النبي ػػ لمي ا عميو كسمـ ػػػ مف غشنا  ميس منا )ج1)
 [.  101رقـ 

 (. 6/276( الرا عي،  تح العزيز، )ج2)
 (.1/582الميذب، )جالشيرازم،  3))
الدريني، النظريات الفقيية، ؛ (6/357(؛ ابف اليماـ،  تح القدير، )ج5/286الكاساني، بدااع اللنااع )ج (4)

 (.  418)ص
 (.  54ػػػ2/52( الشيرازم، الميذب، )ج5)
 (.  4/443( الحطاب، مكاىب الجميؿ، )ج6)
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 .كال إبطاؿ البيع  ،ع ردهييستط

س كلتنشػػػيط التبػػػادؿ المعػػػامالت الماليػػػة الحالػػػمة بػػػيف النػػػاأف الػػػزمف مػػػا كجػػػد إال السػػػتقرار  .3
 .التجارم بينيـ

 الحكم المتقاطع مع الزمن في حال وجود خيار في العقد  .4

إمػا بسػقكط  ،كعػاء السػتعماؿ أم خيػار مػف الخيػارات  ػي حػؽ أحػد المتعاقػديفد الزمف يعػإف 
مزاء العقد،  .أك إبقاء ىذا الخيار ك سخ العقد ىذا الخيار كا 

 ثانيًا: عقد اإلجارة 
 تعريف اإلجارة  -1
   اإلجارة لغة: -أ

اسػػػـ مػػػأخكذ مػػػف امجػػػر، كىػػػك العػػػكض عػػػف الشػػػيء كالجػػػزاء عمػػػث العمػػػؿ؛ كالجمػػػع منػػػو 
آجػػػره يػػػؤجره إيجػػػاران تلػػػدؽ كطمػػػب امجػػػر كالثػػػكاب،  يقػػػاؿ:  ث يقػػػاؿ اتجػػػر الرجػػػؿ بمعنػػػ أجػػػكر؛
 .(1)؛ كامجير أم المستأجر كجمعو أجراء، كامجرة تعني الكراء كمؤاجرة

 :اإلجارة اصطالحاً  -ب
تعددت عبػارات الفقيػاء  ػي تعريػؼ اإلجػارة الػطالحان إال أنيػا متقاربػة  ػي معناىػا العػاـ 

جارة المنا ع.البيكتيكأختار تعريؼ   ، منو أكثر شمكالن كيتناكؿ شقي اإلجارة؛ إجارة امعماؿ، كا 
كقػػد عر يػػا بقكلػػو: )ىػػي عقػػد عمػػث منفعػػة مباحػػة معمكمػػة تؤخػػذ شػػياان  شػػياان مػػدة معمكمػػة مػػف 

( ،معمكمةعيف   .   (2)أك عمؿ معمـك بعكض معمـك

  :مشروعية عقد اإلجارة -2

 .(3)كالحاجة ،كالمعقكؿكاإلجماع،  ،كالسنة ،بالكتابإف مشركعية عقد اإلجارة ثابتة 

                                                           

 (. 4/10ساف العرب، )(؛ ابف منظكر، ل1/62( ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )1)
 (.  3/546( البيكتي، كشاؼ القناع، ) 2)
( جكاز اإلجارة مف القزايا التي ال خالؼ  ييا كتركت تفليؿ امدلة  ىنا ، كمف أظير امدلة عمث 3)

م ـى  سى مىٍيًو كى م ث الم وي عى ؿ ا قا  -مشركعية اإلجارة  ما ركاه أبي ىريرة ػػػ رزي ا عنو ػػ عف النبي ػػ لى
تعالي: " ثالثة أنا خليـ يـك القيامة : رجؿ أعطي بي ثـ غدر، كرجؿ باع حران  أكؿ ثمنو، كرجؿ 
استأجر أجيران  استك ي منو كلـ يعطو أجره" انظر: ]لحيح البخارم، البخارم ، البيكع / آثـ مف باع حران 

 [.2227(: حديث رقـ 3/82)ج
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  :شروط عقد اإلجارة -3

 .(1)رزا المتعاقديف .1

 .(2)أف تككف المنفعة مباحة شرعان  .2

 ثعة المعقكد عمييا معمكمة عند التعاقد عممان ينتفي معو الجيالة المؤدية إلفأف تككف المن .3
 .(3)اعلمدة لكي يككف أبعد لمنز كأيزان معمكمة ا ،النزاع كالخالؼ ببياف محؿ المنفعة

ا،  ػػال تجػػكز إجػػارة ايأف تكػػكف المنفعػػة المعقػػكد عمييػػا مقػػدكران عمػػث اسػػتيفا .4 ا حقيقػػة كشػػرعن
 .(4) متعذر التسميـ؛ مثؿ: عدـ جكاز إجارة البعير الشارد

؛ منو ال تلح إجارة العيف عتاد استيفاؤىا بعقد اإلجارةدة يي أف تككف العيف المؤجرة مقلك  .5
 .(5)ة أك الدابة الزالةالمرىكن

 .( 6)ة مف حدكث عيب يخؿ باالنتفاع بياسالمة العيف المؤجر  .6

 . ستأجر عند العقد بأف يككف قد رآهأف يككف محؿ المنفعة معرك ان لمم .7

ا بالتعييف أك البياف .8  .أف تككف امجرة ماالن متقكمنا معمكمن

 :(قاطع الزمن معياإلجارة )التي يتاألحكام التي لمزمن تأثير فييا في عقد ا -4

 إف املؿ  ي عقد اإلجارة أنو عقد مقدر بزمف معيف حيث ينتيي  ي زمف معيف.

أف تككف المنفعة المعقكد عمييػا  ػي عقػد اإلجػارة معمكمػة المػدة عنػد التعاقػد عممػان ينتفػي معػو  .1
 .النزاع كالخالؼ؛ إذا كانت اإلجارة متعمقة بالزمف) إجارة المنا ع( ثالجيالة المؤدية إل

 
                                                           

 (.4/179( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج1)
(؛ ابف رشد، بداية المجتيد، 5/125(؛ الزيمعي، تبييف الحقااؽ، )ج4/189الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 2))

 (. 5/403(؛ ابف قدامة، المغني، )ج2/255(؛ الشيرازم، الميذب، )ج4/11)ج
 (. 4/8القرا ي، الفركؽ، )ج؛ (9/80(؛ ابف اليماـ،  تح القدير، )ج4/180( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج3)
(؛ الشربيني، 4/10(؛ ابف رشد، بداية المجتيد، )ج6/6( ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج4)

 (.  5/403(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/453مغني المحتاج، )ج
 (.4/8القرا ي، الفركؽ، )ج 5))
 (.5/125(؛ الزيمعي، تبييف الحقااؽ، )ج4/189الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 6))
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إ ساد العقد؛ منػو مػف شػركط عقػد إلث إف جيالة المدة الزمنية لمتعاقد  ي عقد اإلجارة تؤدم 
 .(1)اقد عمييا محددة بمقدار مف الزمفاإلجارة ككف المدة المتع

عػػدـ بيػػاف مدتػػو ، ك مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ يتبػػيف أف عػػدـ تحديػػد زمػػف التعاقػػد  ػػي عقػػد اإلجػػارة
 لعقد. اكجكد جيالة تفسد ، ك ممية لمطر يفيفزي لمنزاع  كالمساس بالحياة الع

كمػػا أف معمكميػػة الػػزمف مػػع عػػدـ االلتػػزاـ بػػو يػػؤثر أيزػػان عمػػث عقػػد اإلجػػارة،  عقػػد اإلجػػػارة 
أك مقسػطان  ،يتكجب  يو عمث المستأجر د ع امجرة إمػا مقػدمان بشػكؿ كامػؿ  ػي مجمػس العقػد

لمسػتأجر عمػث ممػؾ معػيف عمث  ترات زمنية معينػة متفػؽ عمييػا بػيف الطػر يف،  ػإذا حلػؿ ا
مف حيث عػدـ قدرتػو عمػث  ان  إنو يزر بالمؤجر زرران بالغ؛ العقد ثخالؿ الفترة الزمنية كأني

 .ء بالماؿ الذم تسممو مف المستأجرالك ا

عقد زمني يقدر بزمف معيف كيـك أك يكميف؛ حيث إف العمؿ قد يكػكف كأيزان إجارة امعماؿ 
 ،إجػارة المنػػا ع ،ثر بشػكؿ كازػػح عمػث شػػقي عقػد اإلجػػارة،  ػالزمف يػػؤ ان أك قلػػير  زمنػو طػكيالن 

جارة امعماؿ.  كا 

يػا حيث إف عػدـ االلتػزاـ بالمػدة الزمنيػة المتفػؽ عمي ، ينا يتبيف أف عقد اإلجارة يتأثر بالزمف
 .  ي العقد قد تزر بأحد الطر يف

 .(2)ياسالمة العيف المؤجرة مف حدكث عيب يخؿ باالنتفاع ب .2

جارة  أنو الـز بإمزاء العقد؛ كليس مم منيما حؽ الفسخ إال برزا إف املؿ  ي عقد اإل
 ػال ينفػرد أحػد العاقػديف  ييػا بالفسػخ، إال  ،عقد معاكزة د،  عقد اإلجارة تع(3)الطرؼ اآلخر

عند العجز عف المزي  ي مكجب العقد مف غير تحمؿ زرر كالبيع؛ إال أف خيػار العيػب 
 يف.شرع استثناءن حفظان لحقكؽ المتعاقد

جػكدان قبػؿ القػبض، إف لممستأجر حؽ الخيار  ي  سخ العقد بخيػار العيػب إذا كػاف العيػب مك 
ف حػدث العيػب عنػد المسػتأجر خػالؿ زمػف التعاقػد  مػو حػؽ الفسػخ لمعقػػد أك عقبػو مباشػرة، ك  ا 

  .بؿ حلؿ عمث بعض المنفعة ،بسبب عدـ حلكلو عمث المنا ع بشكؿ كامؿ بالقبض
                                                           

 (. 2/691( الزرقا، المدخؿ الفقيي العاـ، )ج1)
 (.5/125(؛ الزيمعي، تبييف الحقااؽ، )ج4/195الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 2))
(؛ الشربيني، مغني المحتاج، 4/10(؛ ابف رشد، بداية المجتيد، )ج4/195( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج3)

 (.  5/403(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/453)ج
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، لمسقكط  ي أم كقتآيالن ككاف ىذا البيت  ،تان لمدة مف الزمفشخص استأجر بي مثاؿ ذلؾ:
  مممستأجر حؽ الفسخ. ،لالنتفاع بو أك كاف جزء منو غير قابؿ

مف( جعػؿ لممسػتأجر مف خالؿ ما سبؽ  يظير أف خيار العيب بكجكد الػزمف  يػو )تػأثير الػز 
 . حؽ الفسخ لمعقد

مػا  ثا إلػكال يتعداى ،ارة منحلر  ي مدتيا إف التأثير الزمني لمخيارات  ي عقد اإلج ؛كعميو
 .بعد لزكـ العقد كتنفيذه

 .ستأجر عند العقد بأف يككف قد رآهأف يككف محؿ المنفعة معرك ان لمم .3

يمنػػع الجيالػػة عنيػػا،  ػػإف المسػػتأجر إذا  ان  ػػإذا اسػػتأجر الشػػخص داران غاابػػة كلػػفت لػػو كلػػف
ء العقػد أك  سػخو،  يػك حينمػا كانت عمث غير ما كلفت  يك مخيػر بػيف إمزػاك رأل الدار 

رزػػي باسػػتاجار الػػدار المتفػػؽ عمييػػا لمػػا ذكػػر عنيػػا مػػف لػػفات ترغبػػو  ييػػا؛  ممػػا تخمفػػت 
عقػد مػع بالخيػار بػيف أف يمزػي ال ف يػك إذ ، إف رغبتو تقػؿ ؛بعض اللفات عف تمؾ الدار

 . تخمؼ بعض لفاتيا أك يفسخو

 ػإذا زاؿ ىػذا الخيػار  ،انعان مف لزكـ العقدم د إف التأثير الزمني لخيار الرؤية  أنو يع ؛كعميو
، مف حقػػو (1)كال يحػػؽ محػػد المتعاقػػديف الفسػػخ إذا اختػػار إمزػػاء العقػػد  ،انقمػػب العقػػد الزمػػان 

  ي الفسخ يككف خالؿ زمف رؤية المعقكد عميو. 

ا بػالتعييف أك البيػاف، حيػث إف  ػي عقػد اإلجػارة بنكعيػ (2)أف تككف امجرة .4 و ماالن متقكمنا معمكمن
إجػػارة امعمػػاؿ )اسػػتاجار شػػخص لمقيػػاـ بعمػػؿ (، أك إجػػارة امعيػػاف كالمنػػا ع )اسػػتاجار عػػيف 
الستيفاء منفعتيا( اتفؽ الفقياء عمث أف لمعاقديف االتفػاؽ عمػث تأجيػؿ امجػرة، أم د عيػا بعػد 

 . (3)الفراغ مف العمؿ، كليما أف يتفقا عمث د عيا عمث د عات متعددة

                                                           

 (. 9/81( ابف اليماـ، شرح  تح القدير )ج1)
(  امجرة لغة: بدؿ المنفعة، كىي ما يعطياه امجير  ي مقابمة العمؿ أك ما يعطياه لاحب العيف مقابؿ 2)

االنتفاع بيا؛  كما  ي عقد اإلجارة مثالن  يي الثمف الذم يد عو لممؤجر مقابؿ تممؾ منفعة اإلجارة مف 
(؛ المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة امكقاؼ كالشؤكف 1/5باح المنير، الفيكمي )جالمستأجر، انظر: المل

 (. 1/320اإلسالمية الككيت)ج
 (. 4/8(؛ اللاكم، الشرح اللغير، )ج4/189الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 3))
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نو ال يشترط  ي اإلجارة قبض امجرة  ي المجمس، للػحة العقػد أك ككما اتفقكا أيزان عمث أ
؛  اإلجارة بيع منفعة  ي مقابمة عكض معمـك ممكية المنا ع  يو منيا كالبيع لزكمو أك انتقاؿ

 (.1)ػػػػ كبيع العيف ىنا يلح بثمف حاؿ كمؤجؿ أيزان 

 ان مالامػػػ دة أيػػػاـ يعػػػأك ثالثػػػ ، ػػػإف تػػػأخير امجػػػرة  ػػػي عقػػػد اإلجػػػارة لمػػػدة مػػػف الػػػزمف كيػػػكميف
لمسػػتجدات الكاقػػع كالعلػػر مػػع تطػػكر كتقػػدـ المعػػامالت الماليػػة  ػػي التعامػػؿ بيػػا،  ان كمناسػػب

بػػؿ يحتفظػػكف بيػػا  ػػي البنػػكؾ؛  ؛حيػػث إف المسػػتثمريف اليػػكـ ال يتنقمػػكف كيتجكلػػكف بػػأمكاليـ
يفيػة تسػميـ الػزمف عػامالن مػؤثران  ػي ك د ينػا يعػ ،كليذا  قد يستغرؽ د ع امجرة كقتان مف الزمف

 . ةأجرة عقد اإلجار 

ككازػػح المقػػدار، بمػػا يشػػمؿ  ان منزػػبطان، ك  يجػػب أف يكػػكف مقػػدر  ، ػػالزمف يػػؤثر عمػػث السػػعر
ال يفزػػػي لمخلػػػكمة كالنػػػزاع، كمف امجػػػرة تتغيػػػر قيمتيػػػا مػػػف زمػػػف  ثقيمػػػة امجػػػرة ىنػػػا حتػػػ

 زمف آخر. ث)كقت( إل
  :والذي أخمص إليو

 ،مف المػدة زػابطة لممعقػكد عميػو ،بمػدة زمنيػة معمكمػةالبد  ي عقد اإلجػارة أف يكػكف مؤقتػان  .1
 ػػإف لػػـ  ؛(2)زػػركبة  ػػي العقػػد كجػػب ىنػػا كػػكف المػػدة الزمنيػػة معمكمػػة كمحػػددة كم ،كمعر ػػة لػػو

 كاإلجػػارة شػػرعت لمحاجػػة كالحلػػكؿ عمػػػث ،تكػػف كػػذلؾ يحػػدث النػػزاع كالشػػقاؽ بػػػيف الطػػر يف
 . المنا ع التي يلعب الحلكؿ عمييا

مف ؛  طػػػكؿ المػػػدة الزمنيػػػة  يػػػو تسػػػبب منازعػػػات بػػػيف الطػػػر يف ،زمنػػػيإف عقػػػد اإلجػػػارة عقػػػد  .2
 .مسعار كامجكر تتغير بسبب الزمفا

 ػػي حػػاؿ تغيػػر معػػالـ العػػيف المسػػتأجرة مػػف قبػػؿ المسػػتأجر بسػػبب الػػزمف المتعاقػػد عميػػو بيمػػؾ  .3
 جعػؿ النػزاع بػيف الطػر يف ينا الزمف مؤثر  ػي  ،أك تغير لفاتيا المقلكدة باالنتفاع ،العيف

 . بسبب ذلؾ

 

                                                           

 الميذب،  (؛ الشيرازم،68/ 3(؛ النككم، منياج الطالبيف،)ج 249/ 2( ابف رشد، بداية المجتيد،)ج 1)
(؛ كزارة امكقاؼ 469/ 3(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج 8/ 6(؛ ابف قدامة، المغني، )ج 399/ 1)ج

 (.1/259كالشؤكف الدينية، المكسكعة الفقيية الككيتية، )ج
 (. 5/322ابف قدامة، المغني )ج 2))
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 المبحث الثاني
 أثر الزمن عمى عقود التبرع المحض

لقػػد اعتنػػت الشػػريعة اإلسػػالمية أيمػػا عنايػػة بالمقالػػد المتعمقػػة بحفػػظ اممػػكاؿ مػػف خػػالؿ   
كمنيػػا عقػػكد التبرعػػات القاامػػة عمػػث البػػر كاإلحسػػاف كالتفزػػؿ، مػػف خػػالؿ  ،تشػػريع عقػػكد متنكعػػة

لترغيػب بػالتبرع بالنلػكص الشػرعية الػكاردة  ػي الحػض كا ،الحث عمث اإلكثار مػف أعمػاؿ الخيػر
نسػػػانية كتحقيػػػؽ التكا ػػػؿ عمػػػث النكا ػػػؿ، كذلػػػؾ لسػػػد حاجػػػات المجتمػػػع كالحفػػػاظ عمػػػث العالقػػػات اإل

ليكػػػكف  ؛االجتمػػػاعي بػػػيف أ ػػػراد المجتمػػػع؛ كىػػػذا مػػػف بػػػاب اممػػػر بػػػالمعركؼ كالنيػػػي عػػػف المنكػػػر
سػػػتقراره كمنػػػع االسػػػتغالؿ  ػػػي إلػػػث اا يػػػؤدم كالتػػػكاد مػػػ ،كالتعػػػاطؼ ،المجتمػػػع قاامػػػان عمػػػث التػػػراحـ

 كتطييره مف الشح كالبخؿ.  ،معامالت أ راد المجتمع

كأىػػـ خلاالػػو، ثػػـ أىػػـ عقػػكده مػػع  ،كسػأتناكؿ  ػػي ىػػذا المبحػػث مفيػػـك التبػػرع المحػػض
 الحديث عف أثر الزمف  ييا.

  :: مفيوم التبرع المحضأوالً 
لمحػػديث عػػػف التبػػرع المحػػػض مػػػف  لقػػد تحػػػدثت سػػابقان عػػػف عقػػكد التبرعػػػات دكف التطػػػرؽ

مػػف عقػػكد المعػػامالت لػػو بيػػاف  ان نكعػػبكلػػفو  حيػػث مفيكمػػو كعقػػكده؛ كذلػػؾ مف التبػػرع المحػػض
  .(1) كاسع يجب تكزيحو ىنا

 .(2)نو " تمميؾ عيف أك منفعة بال عكض"إ :كمف تعريفات الفقياء لمتبرع المحض قكليـ

قياـ المتبرع بتقديـ التزاـ نو " أتلاد كجاء تعريؼ التبرع المحض  ي مجمة القانكف كاالق 
 .(3)"لثكاب المرجك تحقيقو مف االلتزاـمف ا مف العكض كخالصو  خاؿو 

عقد مالي يقوم بو  :بأنوتعريؼ عقد التبرع المحض  ثي أخمص إلن إن ،كبناء عمث ذلؾ
  .أو منفعة بال مقابل ،المتبرع بتمميك عين

 

 

                                                           

   ( مف ىذا البحث.16ص ( انظر )1)
 (.1/92(؛ امنلارم، منيج الطالب، )ج5/687ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 2))
 (.  605( إبراىيـ، التزاـ التبرعات، )ص3)
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 شرح التعريف:

 ثبعقد؛ كىنا العقػد  بمعنػ اعريؼ أخرج التلرؼ كااللتزاـ منيما ليس ي الت كممة "عقد" : قيده  -
 التبرع المحض يعد عقدان مف عقكد المعامالت التي تقػع باتفػاؽ اإلرادتػيف أك بػاإلرادة  ،اتفاؽ

 .(1) المنفردة

 ،ف الشػػخص   ػػي محػػؿ عقػػد التبػػرع ىػػك الػػذم يقػػـك بإنشػػػااياأ" يقػػـك بيػػا المتبػػرع":  تعنػػي  -
 .(2) قكد المعاكزات كالتلر ات امخرلكعقدىا بخالؼ ع

ىػك البيػع،   ػي التعريػؼ أخػرج تمميػؾ العػيف بمقابػؿو  "بتمميؾ عيف أك منفعػة بػال مقابػؿ":  قيػده  -
كغيػر  ،كاإلعػارة ،مػف عقػد اليبػة كىػك اإلجػارة؛ كيػدخؿ  يػو كػؿه  كأخرج تمميؾ المنفعػة بمقابػؿو 

 لي(. ذلؾ مما  يو تمميؾ لمعيف أك المنفعة بال مقابؿ)عكض ما

 يالحظ عمث التعريؼ بأنو جامع مانع الشتمالو عمث جميع عقكد التبرع المحض.

 : أنو مما سبؽ يتبيف أف عقد التبرع لو خلااص منيا

 .كليس بالزاـ المشرع لو بذلؾ ،تلرؼقكـ عمث اختيار الشخص إلنشاء الم ياختيار  دعق .1

 .قـك عمث كجكب تنفيذ شركط المتبرعيإلزامي  دعق .2

لمعاكزػػػات  يػػػو عػػػف الغػػػرر كالجيػػػؿ الػػػكاقعيف  ػػػي محػػػؿ العقػػػد خال ػػػان لعقػػػكد ا يتسػػػامحد عقػػػ .3
 . لنزاع كالتشاحفإلث ا ةالمؤدي

  :عقود التبرع المحضأنواع ثانيًا: 

نظران لتعدد لكر التبرع كتنكعيا تعددت تقسيماتو العتبارات مختمفة، يجتمع  ييػا مفيػكـ 
 ػإف  ؛ابؿ، كبعػد اسػتقراء أنػكاع التبرعػات المختمفػةالتبرع المقلكد بو إعطاء التزاـ مجانان بدكف مق

  :(3)التالي ثكيمكف تقسيميا إل ،ىنا ىك تقسيـ حسب تلر ات المتبرعالتقسيـ المختار 

 

                                                           

 (. 171(؛ الخفيؼ، التلرؼ االنفرادم كاالرادة المنفردة، )ص63العدكم، ملادر االلتزاـ،  )ص 1))
 (. 6/324( الكنشريسي، المعيار، )ج2)
 ( 48سماحي، النظرية العامة لعقكد التبرعات ،)ص 3))
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 ؛المحػػض كىػػي التػػي يقلػػد بيػػا التبرعػػات المقتزػػية لمتمميػػؾ ،تمميػػؾ محػػضعقػػكد تبػػرع  .1
 . ، كاللدقة(1)كاليبة، كالرقبث

أـ كػاإلبراء، كالتنػازؿ عػف الزػماف؛  ؛كػاف إسػقاط حػؽأسػكاء  ،عقػكد تبػرع إسػقاط محػض .2
 كالخمع أك العفك عف القلاص عمث ماؿ. ؛عةفإسقاط من

 ،، كاإلسػػػكاف(2)لكػػػالكقؼ، كالعاريػػػة، كالعمػػػر  ؛عقػػػكد تبػػػرع بمنػػػا ع  ذات الشػػػيء محػػػض .3
 كاإلباحة. 

 .؛ كالككالة، كالكفالة، كالكديعةعقكد تبرع بمنا ع عمؿ ما محض .4

ىنػػا دراسػػة أىػػـ  سػػأتناكؿ ػػإنني  ،بػػرع المحػػض حسػػب التقسػػيـ السػػابؽكبعػػد ذكػػر أنػػكاع الت
مف )الكقػػت( عمػػث أحكػػاـ تمػػؾ ليػػا شػػركط تتقػػاطع مػػع الػػزمف لبيػػاف كيفيػػة تػػأثير الػػز العقػػكد التػػي 

 ، كمف أىـ العقكد التي سأتناكليا ىنا:العقكد

  .عقد اليبة .1

 .عقد الكفالة .2

 

                                                           

قىٍبتيوي، كىأىٍرقىٍبتيوي، كىاٍرتىقىٍبتيوي: أم اٍنتىظىٍرتيوي؛ انظر1) ٍقبىث ً ي المُّغىًة: ًمفى اٍلميرىاقىبىًة.  ييقىاؿ: رى الفيكمي، الملباح   :( الرُّ
ٍقبىث  ي االلطالح: أىٍف يىقيكؿ الر  119/ 2المنير،)ج  ٍقبىث ميد ةى (،  كالرُّ ، أىٍك ًىيى لىؾى ري ؿ: أىٍرقىٍبتيؾى ىىًذًه الد ارى جي

، أك أىٍف يىقيكؿ ال ًلعىًقًبؾى ٍف ًمتُّ قىٍبمىؾى  ىًييى لىؾى كى ، كىاً  مىث أىن ؾى ًإٍف ًمت  قىٍبًمي عىادىٍت ًإلىي  يىاًتؾى عى ًر: ًإٍف حى ؿ ًلٍآخى ر جي
ٍف ًمتُّ  اًحًبًو؛ انظر: ًمت  قىٍبًمي  ىدىاريؾى ًلي، كىاً  ا يىٍرقيبي مىٍكتى لى ٍقبىث ًمف  كيالا ًمٍنييمى سيمِّيىًت الرُّ ، كى قىٍبمىؾى  ىدىاًرم لىؾى

(؛ الرممي، نياية 377(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية، )ص3/230المرغياني، اليداية،)ج
 (.686/ 5(؛ ابف قدامة، المغني، )ج5/410المحتاج،)ج

أٍ 2) ٍرتيؾى دىاًرم ىىًذًه أىٍك ًىيى لىؾى (  اٍلعيٍمرىل لغة: "مى ؿ: أىٍعمى ٍعنىاىىا: أىٍف يىقيكؿ الر جي مى يىاةي، كى كذىةه ًمفى اٍلعيميًر، كىىيكى اٍلحى خي
، انظر: الفيكمي، الملباح المنير،)ج  ،  ىًإذىا ًمت   ىًييى ًلعىًقًبؾى يىاًتؾى (؛ كالطالحان قد 119/ 2عيٍمرىل ميد ةى حى

ء ليا كمنيا الحنفية قالكا : "ىي أف يجعؿ الشخص داره لشخص آخر عمره كمو؛ تعددت تعريفات الفقيا
عكض إنشاء" كالشا عية  إذا مات ترد عميو" أما المالكية قالكا : بأنيا "تمميؾ منفعة حياة المعطي بغير 

: " ة قالكام، كالحنابلـ يخمفو الكارث، كلـ يقـ مقامو"أف المكىكب يككف لممعمر ما بقي،  إذا مات عر كىا: "
أف يعمرىا مدة حياتو، كال يشترط الرجكع إليو ، كال التأبيد كال يطمؽ"  انظر: أبك الفزؿ الحنفي، االختيار، 

(؛ ابف قدامة، 8/416(؛ الجكيني، نياية المطمب، )ج2/162(؛ النفراكم، الفكاكو الدكاني، )ج3/53)ج
 (.6/67المغني، )ج
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  .أواًل: عقد اليبة

 .تعريف عقد اليبة -1

 : ة لغةاليب -أ

رِْض ثيعطػث؛ كمنػو قكلػو تعػال ث، بمعنمف كىب ييب، كىبان 
َ
ًاواِت َواَْل ِ ُموُْك السذ ِهذ

ُلْرَ  ٌْ يَشاء اَّلُّ ًَ ِ ُب ل َّ ٌْ يَشاء إٍِاثًا َوَي ًَ ِ ُب ل َّ ََيْوُُق يا يَشاء َي
طية الخالية  اليبة ىي الع (1) 

 .(2)عف امعكاض كامغراض

 اليبة اصطالحًا:  -ب

 ،تعريفػػات الفقيػػاء لميبػة  ػػي االلػػطالح حسػػب نػكع المكىػػكب  ػػي ذلػػؾ العقػػد لقػد تنكعػػت
 كمف ىذه التعريفات:

 .(3)بقكلو:" تمميؾ العيف بال عكض"عر يا ابف عابديف  -

  .(4)كؿ مف اإلماـ الشربيني كاإلماـ الحطاب لمسابؽ كقد عر يا بتعريؼ مقارب -

 .(5)"كعر يا ابف عر ة بقكلو " تمميؾ متمكؿ بغير عكض إنشاء -

تعػذر عممػو، مكجػكدان  كعر يا البيكتي بقكلو: "تمميؾ جااز التلرؼ ماالن معمكمان، أك مجيػكالن  -
 .(6)غير مقدكر عمث تسميمو غير كاجب  ي الحياة، بال عكض بما يعد ىبة عر ان"

  .كيالحظ عمث تعريفات القدامث لميبة أنيا تمميؾ بال عكض

بػػف عاشػػكر: "اليبػػة ىػػي إعطػػاء شػػيء اىر كمػػف تعريفػػات المعالػػريف لميبػػة تعريػػؼ الطػػا
  .(7)بال عكض"

                                                           

 [. 49( ]الشكرل: 1)
 (. 6/147(؛ ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج1/803لساف العرب مادة كىب، )ج( ابف منظكر، 2)
 (.1/421(؛  الرلاع، شرح حدكد ابف عر ة، )ج5/687ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 3))
 )ىي تمميؾ لعيف بال :(؛ اليبة3/559الشربيني، مغني المحتاج، )ج؛ (6/49(الحطاب، مكاىب الجميؿ، )ج4)

 عكض  ي حاؿ الحياة تطكعان(.
(؛ الزرقاني، شرح الزرقاني عمث مختلر خميؿ كحاشية المبناني، 6/49الحطاب، مكاىب الجميؿ، )ج5) )

 (.7/171)ج
 (. 4/298( البيكتي، كشاؼ القناع، )ج6)
 (. 7/337( ابف عاشكر، تفسير التحرير كالتنكير، )ج7)
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عتــو أو منف ،عقــد تمميــك لعــين الشــيء :ك ممػػا أخمػػص إليػػو  ػػي تعريػػؼ عقػػد اليبػػة  أنػػو
 لمغير حال الحياة بال مقابل.

 محترزات التعريف:

 .(1)"منفعتو" تبرع بمنفعة شيء ما كاإلذف باستعماؿ العارية أك اإلباحة -

 .(2)لكلية منيا تمميؾ لمشيء بعد المكت  ي المستقبؿ"حاؿ الحياة" قيد يخرج ا -

" بػػػال مقابػػػؿ" مجانػػػان دكف أخػػػذ عػػػكض مػػػالي  يخػػػرج بػػػو المعاكزػػػات كػػػالبيع كنحػػػكه؛ كدكف  -
 .(3) تحقيؽ ملمحة شخلية أك  اادة  غير مشركعة كالرشكة أك المحاباة

  :مشروعية عقد اليبة -2

 :النبكية كالسنة الكريـ  القرآفعميو  كدؿ  ، كمشركع، إف عقد اليبة مندكب إليو

َِيً اا  :ثقكلو تعال الكريـ مف القرآف .1 َِ ْهُ  ُُ َفْسًساا فَُوُا ٍء ِيَْا ٌْ َيْ ا َْ فَإِْن ِغْْبَ هَُكْى 
َمرِيً ا

 (4). 

ـٍ عىٍف شىٍيءو ًمٍنوي  : أف قكلو وجو الداللة يعبر عف تبرع بطريؽ اليبة كالعطية   ىًإٍف ًطٍبفى لىكي
 تفزالن كبران.

 .(5)(تيادكا تحابكا) قكؿ النبي  النبكية:  ف السنةكم .2
 .(6)جعؿ التيادم مف أسباب المحبة كالتراحـ كالتكاد بيف الناس أف النبي  وجو الداللة:

 
                                                           

(؛  1/421(؛ الرلاع، شرح حدكد ابف عر ة، )ج5/687تار، )جابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المخ 1))
 (.4/298(؛ البيكتي، كشاؼ القناع ، )ج3/559الشربيني، مغني المحتاج، )ج

(؛ 1/421(؛ الرلاع، شرح حدكد ابف عر ة، )ج5/687ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج2) )
 (.4/298شاؼ القناع، )ج(؛ البيكتي، ك3/559الشربيني، مغني المحتاج، )ج

(؛ 1/421(؛ الرلاع، شرح حدكد ابف عر ة، )ج5/687( ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج3)
 (.4/298(؛ البيكتي، كشاؼ القناع ، )ج3/559الشربيني، مغني المحتاج، )ج

 [.4(  ]النساء: 4)
(: حديث رقـ 6/280يدية لمة بيف الناس، )ج( ]السنف الكبرل، البييقي، اليبات/ التحريض عمث اليبة كال5)

 .، كقاؿ املباني: حديث حسف  [11946
 (.4/120الزيمعي، نلب الراية، )ج 6))
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 :: أقسام اليبة3

؛ كذلػػؾ عمػػػث النحػػػك (1)أنػػػكاع تبعػػان لمشػػػيء المكىػػػكب مػػف قبػػػؿ الكاىػػػب ثينقسػػـ عقػػػد اليبػػة إلػػػ
 التالي:

الخػػاص  ثكانػػت عقػاران أك منقػػكالن، كتعػرؼ بعقػػد ىبػة العػػيف بػالمعنأعقػد ىبػة لمعػػيف سػكاء  .1
 . لكأيزان عقد العمر  ،لميبة

 يتبػػرع بالػػديف الػػذم لػػو عمػػث  ان،داانػػبكلػػفو عقػػد ىبػػة مبمػػ  مػػف المػػاؿ مػػف قبػػؿ الكاىػػب  .2
 .كىك ما يسمي باإلبراء ،طريؽ اليبةالمديف عف 

 . العارية بأشكاليا المتعددة رة أككىك ما يسمي باإلعا ،عقد ىبة بمنا ع ذات الشيء .3

كىذا التمميؾ  ،إف املؿ  ي عقد اليبة عدـ تكقيتيا بزمف معيف؛ مف اليبة تمميؾ لمعيف
 .(2) بزمف محدد؛ كىذا باتفاؽ الفقياء يككف مؤبدان غير مؤقت

  : : ىبة العينأوالً 

  :تعريف ىبة العين -1

 ىبة العين لغة:  -أ

 .(3) بما ينتفع بو مطمقان  تعني التفزؿ كالتبرع لمغير    

 " عقد تبرع  كيمكف تعريفيا بالتالي:؛ (4)إف ىبة العيف قد تككف منقكالن أك عقاران اصطالحًا:  -ب
                                                           

(؛ 4/97(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج6/118الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 1))
التجكاني، نظاـ التبرعات ؛ (6/44)ج (؛ ابف قدامة، المغني،564ػػػ3/562الشربيني، مغني المحتاج، )ج
 (. 14 ي الشريعة اإلسالمية، )ص

، المجمكع، النككم(؛ 4/116(؛ ابف رشد، بداية المجتيد، ) ج6/118( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج2)
 (. 6/44(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/562(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج15/375)ج

 (. 1/803)ج( ابف منظكر، لساف العرب، 3)
المنقكؿ )ىك ما يمكف نقمو كتحكيمو مف مكاف آلخر سكاء أبقي عمث لكرتو كىياتو امكلث أـ تغير، كالنقكد  (4)

(؛ 1/31(، حيدر)ج128كالمالبس كالكتب كالحيكاف ...إلخ( ؛ انظر: مجمة امحكاـ العدلية/ مادة )
 (. 186، 30ية الككيت)جالمكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة امكقاؼ كالشؤكف اإلسالم

العقار )ىك الثابت الذم ال يمكف نقمو كال تحكيمو مف مكاف آلخر كالشجر كالدكر كامرض( ؛ انظر: مجمة 
(؛ المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة امكقاؼ كالشؤكف 1/31(، حيدر)ج129امحكاـ العدلية/ مادة )

 (.186، 30اإلسالمية الككيت)ج
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 .(1)خاؿو مف العكض يمتمؾ بو المكىكب لو الماؿ المكىكب، حاؿ تماـ العقػد بكامػؿ مقكماتػو"
 .مكاىبل مقابالن  اوكىكب لو دكف إعطا المكىكب ىنا يمتمؾ الشيء الم

  :شروط ىبة العين -2

كبيانيا عمث  ،كالليغة ،لقد اشترط العمماء  ي عقد ىبة العيف شركطان تختص بالمكىكب
 النحك التالي:  

 :أواًل: شروط الموىوب

 ال تنعقد ىبة ما ليس بمكجكد كقت العقد؛ كأف ييب ما يثمػر  ،أف يككف مكجكدان كقت اليبة .1
 .(2) كىك باطؿ شرعان  ،لمعدكـ نخمو  ي العاـ القادـ؛ منو تمميؾ

أك لػػيس لػػو قيمػػة  ػػي الشػػػرع  ،أف يكػػكف مػػاالن متقكمػػان،  ػػال تنعقػػد ىبػػة مػػا لػػيس بمػػاؿ ألػػالن  .2
  .(3) كغير ذلؾ ،كالميتة ،كالدـ ،كالخمر

أف يكػػكف مممككػػان  ػػي نفسػػو لمكاىػػب،  ػػال تنعقػػد ىبػػة مػػاؿ الغيػػر بغيػػر إذنو)ىبػػة المباحػػات(؛  .3
 .(4) ان الستحالة تمميؾ ما ليس مممكك

 (5.)ك ي حيازة المكىكب لو، مف اليبة ال يتحقؽ تمميكيا إال بالقبض ،أف يككف مقبكزان  .4

 كيتلػػػرؼ  يػػػو دكف  ،يػػػتـ التمميػػػؾ لممكىػػػكب ثأف يسػػػمـ مػػػف قبػػػؿ الكاىػػػب لممكىػػػكب لػػػو حتػػػ .5
 .(6) حرج

 

 
                                                           

 (. 4/382جمالؾ، المدكنة، ) 1))
(؛ ايف عابديف، رد المحتار عمث 6/119(؛ الكاساني، بدااع اللنااع، )ج12/71السرخسي، المبسكط، )ج 2))

(؛ الشربيني، مغني المحتاج، 4/117(؛ ابف رشد، بداية المجتيد، )ج5/687الدر المختار، )ج
 (. 6/44( ؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/564)ج

(؛ الشربيني، مغني المحتاج، 4/117(؛ ابف رشد، بداية المجتيد، )ج6/119ج( الكاساني، بدااع اللنااع، )3)
 (. 6/44(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/564)ج

(؛ الشربيني، مغني المحتاج، 4/117(؛ ابف رشد، بداية المجتيد، )ج6/119الكاساني، بدااع اللنااع، )ج (4)
 (. 5/3987اإلسالمي كأدلتو، )جالزحيمي، الفقو ؛ (6/44(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/564)ج

 (.3/564(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج5/687( ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج5)
 (.3/564(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج5/688ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 6))
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 ثانيا : شروط الصيغة 

 .(1) كؿأف يككف القبكؿ مطابقان لإليجاب، كحلكؿ الرزا بيف اإليجاب كالقب .1

أك بالفعؿ الذم يػدؿ  ،أف تككف ليغة عقد ىبة العيف بأم لفظ يفيد تمميؾ العيف بال عكض .2
  (2.)أك أىديتو لؾ، أك أعطيتو لؾ ،كىبت ىذا لؾ :عمث التمميؾ؛ كأف يقكؿ الكاىب

  :حكم عقد ىبة العين -3

إذا تػػـ كالـز  ،إف عقػػد ىبػػة العػػيف إذا تػػـ بجميػػع الشػػركط؛  ػػإف العقػػد جػػااز قبػػؿ القػػبض
  .القبض لممكىكب

  : الشروط التي تتقاطع مع الزمن -4

كجػػكد المكىػػكب كقػػت ىبػػة العػػيف، مف ىبػػة مػػا لػػيس بمكجػػكد كقػػت العقػػد غيػػر لػػحيحة  .1
كال  ،)ىبة المعدكـ(؛  عدـ كجكد المكىكب  ػي كقػت انعقػاد العقػد يجعػؿ عقػد اليبػة بػاطالن 

 .   (3)ثارتترتب عميو اآل

كترتػب اآلثػار عمػث ىػذا العقػد؛  ،تػأثير كازػح عمػث حكػـ العقػد  ينا زمف انعقػاد اليبػة لػو
كجكد الشيء المتبرع بو  ي زمف انعقاد العقد شرطان عامان  ي كػؿ عقػكد التبػرع  دحيث يع

 . ف  ي حاؿ عدـ كجكد المعقكد عميومف أجؿ لكف العقد عف اإللغاء كالبطال

رط لمزـك اليبة كثبكت الممؾ المكىكب لو؛ منو ش (4)ككف المكىكب مقبكزان أك  ي حيازة .2
 ؛يػتمكف مػف االنتفػاع كالتلػرؼ باليبػة حسػب حاجتػو كرغبتػو، كعميػو ثلممكىكب لػو؛ حتػ

 إنػػو يجػػب قػػبض اليبػػة  ػػي كقػػت زمنػػي لػػيس ببعيػػد عػػف انعقػػاد العقػػد،  عػػدـ قػػبض اليبػػة 

                                                           

(، النككم، 2/999 ي  ي  قو أىؿ المدينة، )ج(؛ مالؾ، الكا6/120( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج1)
 (.  3/224(؛ المرغيناني، اليداية، )ج15/379المجمكع، )ج

 (.5/3987الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، )ج؛ (6/116الكاساني، بدااع اللنااع، )ج (2)
د المحتار عمث (؛ ابف عابديف، ر 6/119(؛ الكاساني، بدااع اللنااع، )ج12/71السرخسي، المبسكط، )ج 3))

(؛ 6/44(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/564(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج5/688الدر المختار، )ج
 ( .. 1/164(، )ج855حيدر، مجمة امحكاـ العدلية ، مادة، )

(؛ ك ي الشرع تعني ) كزع 5/342( الحيازة لغة الجمع كالزـ لمشيء، انظر: ابف منظكر، لساف العرب، )ج(4
مث الشيء كاالستيالء عميو، كىي بمعني القبض( ، انظر: الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح اليد ع

(؛ كزارة امكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، 328(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية، )ص4/233الكبير، )ج
 (. 18/274المكسكعة الفقيية الككيتية، )ج
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 كزمنػو، انعقػاد العقػدكقػت نػو إذا حػؿ إيجعؿ العقد غير الـز  ي حؽ المكىكب لو؛ حيث 
 .(1)كألبح المكىكب  ي حيازة المكىكب لو؛  إف اليبة تككف الزمة ،لقبض  يوكتـ ا

كىػػذا التسػػميـ يكػػكف خػػالؿ زمػػف معػػيف كمحػػدد  ،القػػدرة عمػػث تسػػميـ المكىػػكب لممكىػػكب لػػو .3
مف قبؿ الكاىب؛ لينفي النزاع كالتشاحف  ي التبػرع، كأف تكػكف اليبػة مػف أجػؿ اإلحسػاف، 

، أك مكىػػكب لػػو قػػد ينشػػر الزػػغينة كالحقػػدكىبػػو لم لكػػف عػػدـ قػػدرة الكاىػػب عمػػث تسػػميـ مػػا
 عدـ كجكد حاجة إلييا. 

بعػػدـ لػػحتيا؛ مف ىبػػة غيػػر المقػػدكر عمػػث تسػػميمو ال  ليبػػةعمػػث عقػػد ا  ينػػا الػػزمف أث ػػر
تلح؛  مثالن طبيعة الشيء المكىكب قد تحتاج لزمف معيف لمتسميـ، كيكػكف المكىػكب لػو 

 . سبب ماحلكلو عمث اليبة ممر أك ل ي  ان متسرع

أف تكػػكف لػػيغة عقػػد ىبػػة العػػيف مزػػا ة لػػزمف  ػػي المسػػتقبؿ، كذلػػؾ كػػأف يقػػكؿ الكاىػػب  .4
 .(2)أىب لؾ ىذه الدار بداية السنة القادمة :لممكىكب لو

كال تترتػػب  ،زػػا ة تمميػػؾ العػػيف باليبػػة لػػزمف  ػػي المسػػتقبؿ يجعػػؿ العقػػد غيػػر الـزإ ينػػا 
كيػػػة عػػػيف الشػػػيء؛ لكػػػف إذا حػػػؿ ىػػػذا كىػػػك انتقػػػاؿ مم ،عميػػػو اآلثػػػار الخالػػػة بعقػػػد اليبػػػة

 كيترتب عمييا آثارىا. ، إف اليبة تلبح  الزمة ؛الزمف

تعميػػؽ لػػيغة العقػػد عمػػث شػػيء غيػػر محقػػؽ الكقػػكع  ػػي كقػػت معػػيف كقكلنػػا: إذا أمطػػرت  .5
 ان كيمكف أف يككف أمػر  ،السماء كىبت لؾ المحلكؿ؛  ينا نزكؿ المطر شيء غير محقؽ

المكىػػكب لػػو عمػػث المحلػػكؿ  ػػي ىػػذا الكقػػت  محتمػػؿ الكقػػكع  ػػي كقػػت معػػيف  يحلػػؿ
 )الزمف الذم تـ التعميؽ عميو(  تككف اليبة جاازة غير الزمة.

اإليجػػػػػػػػاب  ييػػػػػػػػا بقرينػػػػػػػػة كالكقػػػػػػػػت أك  ان أف تكػػػػػػػػكف لػػػػػػػػيغة عقػػػػػػػػد ىبػػػػػػػػة العػػػػػػػػيف مقركنػػػػػػػػ .6
ذا مػات تػرد  ل العمر  ؛ العمرل(ك)(3)الزمف ىي" ما يجعؿ لإلنسػاف طػكؿ عمػره كحياتػو؛ كا 

خص أعمرتػػػؾ ىػػػذه الػػػدار، أك جعمػػػت ىػػػذه الػػػدار لػػػؾ عمػػػرم، أك عميػػػو، كػػػأف يقػػػكؿ الشػػػ

                                                           

 (.3/564(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج5/688ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 1))
(؛ ابف عابديف، رد المحتار عمث 6/119(؛ الكاساني، بدااع اللنااع، )ج12/71السرخسي، المبسكط، )ج 2))

 (.6/44(؛ ابف قدامة، المغني، )ج3/564(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج5/688الدر المختار ، )ج
 (.5/3987الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، )ج؛ (6/116الكاساني، بدااع اللنااع، )ج (3)
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د كىػػذه اللػػيغة تعػػ ، (1)؛  ػػإذا مػػت أنػػا  يػػي رد عمػػث كرثتػػي"عمػػرؾ، أك حياتػػؾ أك حيػػاتي
، لممعمػر لػو  ػي حياتػو، كلمكرثػة بعػد مكتػو؛  ينػا تعػد ىبػة لػحيحة ان  ييا تمميك ىبة؛ مف

ف اليبػػة مؤبػػدة ال تقبػػؿ التكقيػػت كذلػػؾ م ،لكػػف التكقيػػت  ييػػا باطػػؿ ،منيػػا تمميػػؾ لمشػػيء
 كتحديدىا بزمف معيف.

 تػػأثير ارتبػػاط اليبػػة ىنػػا بػػالزمف ىػػك مػػدة حيػػاة الكاىػػب أك المكىػػكب لػػو جعػػؿ ىػػذا العقػػد 
 عػػدلػػحيحان ينفػػذ خػػالؿ الػػزمف المحػػدد؛ لكػػف قػػد يبطػػؿ ىػػذا الشػػرط )التكقيػػت بحيػػاة الشػػخص(  ي

 .يبطؿ بالشرط الفاسد عقد اليبة الالشرط باطالن كتبقي اليبة لحيحة؛ مف 

أك تحديد زمف تلػرؼ المكىػكب لػو  ،مف خالؿ ذلؾ تبيف أف تكقيت اليبة بزمف معمكـ  
  ييا كتممكو ليا بمدة حياة الكاىب  يتزمف الفساد. 

  :والذي أخمص إليو
 إف ممكية الشيء المكىكب تنتقؿ  كر تماـ العقد دكف الحاجة  ؛ىبة المنقكؿ إذا كانت معينة .1

ككف جػاازة متك قػة عمػث لػزـك القػبض مػف خػالؿ زمػف معػيف يكػكف باالتفػاؽ عميػو  ت ،لمقبض
نيػا ليػتـ يخالؿ العقد؛ أما إذا كانت غير معينػة  يػذا يحتػاج لكقػت زمنػي معػيف مػف أجػؿ تعي

 قبزيا كتممكيا بالكامؿ.
المكىػػكب لػػو؛ مف ث ىبػػة العقػػار تسػػتمـز كجػػكد كقػػت زمنػػي محػػدد لنقػػؿ ممكيػػة ذلػػؾ العقػػار إلػػ .2

 ان كىػػذا يحتػػاج كقتػػ ،العقػػار تحتػػاج لتسػػجيؿ رسػػمي  ػػي السػػجؿ العقػػارم الخػػاص بػػذلؾ ممكيػػة
 .ان كزمن

لزكمػػو عمػػث حمػػكؿ  ان متكقفػػ ان جػػااز  ان لػػزمف معػػيف يجعمػػو عقػػد ان أك مزػػا  ان كػػكف عقػػد اليبػػة معمقػػ .3
 .مف( المعمؽ أك المزاؼ عميو العقدالكقت )الز 

كىػػػكب لػػػو لممكىػػػكب مػػػف قبػػػؿ إف كجػػػكد المكىػػػكب  ػػػي زمػػػف انعقػػػاد اليبػػػة يحقػػػؽ تمميػػػؾ الم .4
 .دكف تأثير العدـ  ي إبطاؿ العقد الكاىب؛

أك بعػد  ،إف قبض المكىكب لميبة بتسميـ المكىكب لو خالؿ كقت )زمف( انعقاد العقد مباشػرة .5
تلبح ممكػان ؛  إف اليبة كال تزر بأحد مف المتعاقديف ،نفكسمدة زمنية معينة ال تؤثر  ي ال

 . لممكىكب لو بال مقابؿ
 

                                                           

(؛ الجكيني، نياية 2/162( ؛ النفراكم، الفكاكو الدكاني، )ج3/53أبك الفزؿ الحنفي، االختيار، )ج 1))
 (.6/67(؛ ابف قدامة، المغني، )ج8/416المطمب، )ج
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 يًا: عقد اإلبراء )ىبة الدين( ثان

  :اإْلْبرَاءِ تعريف  -1

ـــرَاء أ. ـــة: اإْلْب : الت ٍنًزيػػػوي كىالت ٍخًمػػػيصي بمعنػػػي ملػػػدر أبػػػرأى أم عفػػػا عػػػف الشػػػيء كأسػػػقطو؛  يػػػك  لغ
ًف الش ٍيءً  كىاٍلميبىاعىدىةي عى
(1). 

ػىك  شرعًا:اإْلْبرَاء  ب. ػًة آخى قاػا لىػوي ً ػي ًذم  دااف دينػو كإسػقاط الػ ، (2)"رى أىٍك ًقبىمىػوي " ًإٍسقىاطي الش ٍخًص حى
 . الذم لو  ي ذمة المديف

يف يككف محؿ اليبة كمػا تكػكف العػيف؛ يف عمث المديف،  الد  اإلبراء تبرعان محزان بالد   يعدي 
 .(3) يف، كتمميكو لممديفو لممديف نفسو؛  اإلبراء ىك إسقاط الد  نى يٍ حيث إف الدااف ييب دى 

  :ءمشروعية اإلبرا .2

ا ، كقػػد دؿ عمػػث اسػػتحبابو قػػكؿ (4)لقػػد اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػث أف اإلبػػراء منػػدكب كمسػػتحب
ْاْ َخْْيٌ هَُّكْى إِن ُلَُتْى  :ثتعػالسبحانو ك  قُ ن تََصَدّ

َ
ٍة َوأ ََِظَرةٌ إَِل َييَْ َ ٍة َف ِإَون ََكَن ُذو ُغْ َ

ْنَ  ًُ    (5) َتْػوَ

 :شروط عقد اإلبراء .3

، ي عقػػد اإلبػػراء شػػركطان تخػػتص بػػالمبرأ منػػو )محػػؿ اإلبػػراء(، كاللػػيغةلقػػد اشػػترط العممػػاء  ػػ
 كبيانيا عمث النحك التالي: 

 

                                                           

( ؛ كزارة 6/4369)جكأدلتو، لزحيمي، الفقو اإلسالمي (؛ ا1/236( ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج1)
 (.  1/142امكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، المكسكعة الفقيية الككيتية، )ج

(؛ 2/153)ج ،بداية المجتيدابف رشد،  (؛ 4/276رد المحتار عمث الدر المختار، )ج( ابف عابديف، 2)
 .. (4/336جالبيكتي، كشاؼ القناع،  )؛ (3/3 ،)جحاشية القميكبي عمث شرح المنياجالقميكبي، 

 (.40( التجكاني، نظاـ التبرعات  ي الشريعة اإلسالمية، )ص3)
(؛ ابف قدامة، المغني، 3/564(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج5/203الكاساني، بدااع اللنااع، )ج (4)

(؛ كزارة امكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، 6/4369الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، )ج؛ (4/410)ج
 (. 1/142لفقيية الككيتية، )جالمكسكعة ا

 [.279]البقرة :  5))
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 :أواًل: ما يتعمق بمحل اإلبراء

مػػػا يمنػػػع الجيالػػػة ، كاللػػػفة كالقػػػدر ،ببيػػػاف الجػػػنس ان أف يكػػػكف المبػػػرأ منػػػو معمكمػػػان عممػػػان تامػػػ .1
 .(1)كالنزاع، كذلؾ مف اإلبراء مف المجيكؿ باطؿ شرعان 

يف،  ػإبراء ال يككف المبرأ منػو عينػان مػف امعيػاف؛ مف العػيف ال تثبػت  ػي الذمػة بخػالؼ الػد  أ .2
 .(2) امعياف باطؿ

أف يككف المبرأ منو مكجكدان عند اإلبراء )زمف ككقػت اإلبػراء(،  ػإبراء الحػؽ قبػؿ كجػكد المبػرأ  .3
 .(3) منو بكقت ال يلح كيككف اإلبراء باطالن 

  :ةثانيًا: ما يتعمق بالصيغ

كغيػػر مزػػا ة لػػزمف  ػػي المسػػتقبؿ؛  ،أف تكػػكف لػػيغة اإلبػػراء منجػػزة غيػػر معمقػػة عمػػث شػػرط .1
 .(4) كال اإلزا ة لممستقبؿ ،كىذا ال يقبؿ التعميؽ ،مف اإلبراء  يو تمميؾ

أف يقػػع اإلبػػراء بعػػد كجػػكب الحػػؽ المبػػرأ منػػو أك كجػػكد سػػببو؛ مف اإلبػػراء قبػػؿ كجػػكد السػػبب  .2
  .(5) كغير ممـز ان يككف كعد

  :حكم عقد اإلبراء -4

كألػػبح ممكػػان لػػو؛  ػػإف العقػػد  ،يف عػػف المػػديفكسػػقط الػػد   ،إف اإلبػػراء إذا تػػـ بكػػؿ شػػركطو
  .(.6) حيث ال يحؽ لو الرجكع عنو ،لحيح كالـز  ي حؽ الدااف

                                                           

 (.3/564الشربيني، مغني المحتاج، )ج 1))
(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، 2/182ابف عابديف،  رد المحتار عمث الدر المختار ، )ج 2))

 . (4/336(؛ البيكتي، كشاؼ القناع،  )ج2/326(؛ القميكبي، حاشية القميكبي، )ج3/411)ج
(؛ كزارة امكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، المكسكعة الفقيية 6/4369( الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، )ج3)

 (.  1/155الككيتية، )ج
(؛ 6/45،50(؛ الكاساني، بدااع اللنااع، )ج4/176ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 4))

(؛ 152(؛ السيكطي، امشباه كالنظاار، )ص2/307ير، )جالدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكب
(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، 4/483(؛ ابف قدامة، المغني، )ج10/100الشيرازم، المجمكع، )ج

 (. 3/305)ج
 (. 6/4378( الزحيمي، الفقو كاإلسالمي كأدلتو، )ج5)

اني، نظاـ التبرعات  ي الشريعة التجك؛ (5/365(؛ ابف مفمح، المبدع، )ج5/658( ابف قدامة، المغني، )ج(6
 (.  42اإلسالمية، )ص
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  :الشروط التي تتقاطع مع الزمن -5

 :  مف خالؿ عرض شركط عقد اإلبراء؛ يتزح أف ما يتقاطع منيا مع الزمف ىك

، كػػأف يبػػرئ الػػدااف)الكاىب( عنػػد اإلبػػراء )زمػػف ككقػػت اإلبػػراء( أف يكػػكف المبػػرأ منػػو مكجػػكدان  .1
المديف )المكىكب لو( مف ديكنو المكجكدة  ي حاؿ انعقاد اإلبراء، كلكف إذا أبػرأه مػف الػديكف 

، مف اإلبػػراء ىػػك إسػػقاط مػػف قبؿ  ينػػا اإلبػػراء باطػػؿ كال ينعقػػدالتػػي سػػتجب عميػػو  ػػي المسػػت
يكف الكاجبة  ي الحاؿ ال المستقبؿ؛ حيث إف أثر اإلبراء يقتلر عمث ما سػبؽ تاريخػو ال الد

ينتفػػي الغػػرر  ثمػػا بعػػده،  ينػػا يجػػب تحديػػد زمػػف اإلبػػراء ككقتػػو بمجػػرد تمػػاـ عقػػد اإلبػػراء حتػػ
 .1))لجيالة المؤدياف لمزغينة كالشقاؽكا

 والذي أخمص إليو:

 يجب تحديد زمف )كقت( إسقاط الحؽ )الديف(  ،أف الزمف لو تأثير كازح عمث عقد اإلبراء .1
تمامػػو؛ حيػػث إف  مػف قبػػؿ المػػديف أثنػػاء انعقػػاد العقػػد بػػأف يسػقط الحػػؽ بمجػػرد انعقػػاد العقػػد كا 

 ػكات مقلػد المػديف مػف إلػث يػؤدم تحديد زمف اإلبراء لكقػت بعيػد غيػر معػركؼ حمكلػو قػد 
 .  العقد

الحاؿ) إسقاط الحؽ عػف  المستقبؿ الاإلبراء ليككف تنفيذه  ي  ثإف إزا ة الزمف كالكقت إل .2
  يلبح عقد اإلبراء غير جااز.  ؛يؤثر عمث العقد بعدـ الجكازالمديف( 

  :ثالثًا: عقد اإلعارة أو العارية )ىبة المنافع(

  :تعريف اإلعارة -1

مأخكذة مف أعار، يعير، إعارة؛  يي تدؿ عمث التػداكؿ أك التنػاكب   ػي الشػيء،  :اإلعارة لغة .أ
 (2) تداكلكه؛ كسميت باإلعارة لخركج الشيء مف يد لاحبو. ثتعاكركا الشيء بمعن  يقاؿ

  إف اإلعارة ىي استعارة الشيء مف شخص ما الستخدامو.  ؛كعميو

 

                                                           

 (. 6/4369الزحيمي، الفقو كاإلسالمي كأدلتو، )ج 1))
 (. 4/618(؛ ابف منظكر، لساف العرب، )ج4/184ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج 2))
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 :كمف ىذه التعريفات ،ارة )العارية(لقد تباينت تعريفات الفقياء لعقد اإلع اصطالحًا: اإلعارةب. 
 (1) " تمميؾ المنفعة بغير عكض" :عر يا الحنفية كالمالكية بقكليـ. 

 (2) " إباحة االنتفاع بالعيف بال عكض" :كعر يا الشا عية كالحنابمة بقكليـ. 

 ػػي تكييػػؼ  ـ إنػػو يتبػػيف لػػي اخػػتال ي ؛مػػف خػػالؿ عػػرض تعريفػػات الفقيػػاء لعقػػد اإلعػػارة
ػػ ؟أـ ىػػك عقػػد إباحػػة المنفعػػة ؟ىػػؿ ىػػك عقػػد تمميػػؾ لممنفعػػة ،العقػػد ممسػػتعير ز لك   مػػف قػػاؿ تمميػػؾ جى

نيػػا إإعػػارة العػػيف المسػػتعارة لغيػػره دكف إذف المعيػػر،  يػػك يممػػؾ المنفعػػة لنفسػػو كلغيػػره؛ كمػػف قػػاؿ 
 .(3)مف حؽ االنتفاع لو  قط ال لغيره ؛إباحة لـ يجز إعارة العيف المستعارة لغيره

 نزلػػة مف اسػػتعارة الشػػيء تكػػكف بم ؛ يتزػػح أف اإلعػػارة إباحػػة لممنفعػػة  قػػط دكف تمميكيػػا
أك  ،نػة عنػػد اإلنسػػاف يحػػب الحفػػاظ عمييػػا؛ حيػػث إنػػو بإعطاايػػا لمغيػػر قػػد يتعػػدل عمييػػا بػػالتمؼأما

يزر بيػا مػف خػالؿ اسػتخداميا بشػكؿ غيػر لػحيح، كأيزػان المعػركؼ كالعػادة أف اإلعػارة تكػكف 
 إباحة منفعة غير مكجكدة عند المستعير. 

  :مشروعية عقد اإلعارة -2

كدؿ عمػث اسػتحبابيا مػا جػاء  ػي  (4)شركعية اإلعػارة؛لقد اتفؽ العمماء عمث استحباب كم
 .(5)(استعار  رسان مف أبي طمحة  ركبو) اللحيحيف أف النبي 

 

                                                           

ية الدسكقي (؛ الدسكقي، حاش6/214(؛ الكاساني، بدااع اللنااع، )ج11/133( السرخسي، المبسكط، )ج1)
 (.3/433عمث الشرح الكبير، )ج

(؛ ابف قدامة، المغني، 2/364الميذب، )ج (؛ الشيرازم،3/314ي المحتاج، )ج( الشربيني، مغن2)
 ( .4/62(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج5/163)ج

 (؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي6/214(؛ الكاساني، بدااع اللنااع، )ج11/133( السرخسي، المبسكط، )ج3)
(؛ الشيرازم، الميذب، 3/314(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج3/433عمث الشرح الكبير، )ج

 (. 4/62(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج5/163(؛ ابف قدامة، المغني، )ج2/189)ج
(؛ 1/245(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية، )ج5/677ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 4))

 (.4/62(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج3/314ني المحتاج، )جالشربيني، مغ
]البخارم، لحيح البخارم، اليبة ك زميا كالتحريض عمييا / مف استعار مف الناس الفرس أك الدابة أك  5))

 [.2627(: حديث رقـ 3/165غيرىا، )ج
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  :شروط عقد اإلعارة -3

 ،مختاران كمالكان لممنفعة؛  ال تلح اإلعػارة مػف المجنػكف ،ككف المعير عاقالن كأىالن لمتبرع .1
 .(1)رع بإباحة منفعة كىك ال يلح منيـتبكالسفيو؛ مف العارية  ،كالمكره ،كغير المميز

أف يقبض المستعير لمعيف المستعارة مف المعير؛ مف اإلعارة تبرع كاليبة ال تثبت بػدكف  .2
 .(2) قبض

ا يمكف االنتفػاع بػو عمػث كجػو مشػركع  مػع بقػاء عينػو لمػدة زمنيػة مأف يككف المستعار م .3
 .(3) معينة

 .4)) خالؿ زمف العقد تنفيذان لوأف يسمـ المعير العيف المستعارة لممستعير  .4

بمػػػدة زمنيػػة معمكمػػة لالنتفػػػاع بػػالعيف المسػػػتعارة  ػػي حػػػاؿ  ان أف يكػػكف حػػد االنتفػػػاع محػػدد .5
  .(5) كانت اإلعارة مقيدة بكقت زمني معيف

  :حكم عقد اإلعارة -4

 (.6)إف عقد اإلعارة إذا تـ بجميع الشركط؛  إف العقد جااز غير الـز 

  :مع الزمن الشروط التي تتقاطع -5

أف تككف مدة االنتفاع بالعارية محددة بزمف معيف  ي اإلعارة المقيدة، كأف يعير الشيء لمدة  .1
أك أسػػبكع؛ حتػػي ال يػػتـ اسػػتيالؾ العػػيف اسػػتيالكان يػػؤدم لزػػياع الحػػؽ، كأيزػػان تحديػػد  ،شػػير

 .( 7) االنتفاع بزمف معيف يبعد الزغينة كالحقد مف النفكس

                                                           

(؛ 1/245لفقيية، )ج(؛ ابف جزم، القكانيف ا5/677ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 1))
 (. 4/63(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج3/314الشربيني، مغني المحتاج، )ج

 (. 6/4369الزحيمي، الفقو اإلسالمي كأدلتو، )ج 2))
(؛ الشربيني، مغني 1/245(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية، )ج6/214الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 3))

 (.4/62القناع، )ج(؛ البيكتي، كشاؼ 3/314المحتاج، )ج
(؛ الشربيني، مغني 1/245(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية، )ج6/214الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 4))

 (.4/62(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج3/314المحتاج، )ج
 (.1/245(؛ ابف جزم، القكانيف الفقيية، )ج3/577( اللاكم، الشرح اللغير، )ج5)
(؛ النككم، منياج الطالبيف، 3/577(؛ اللاكم، الشرح اللغير، )ج2/582اكم )ج( السغدم، النتؼ  ي الفت6)

 (.  5/172(؛ ابف قدامة، المغني، )ج1/145)ج
 (. 225( الجمعكد، أحكاـ لزـك العقد، )ص7)
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 ، ػي العاريػة بكقػت محػدد يجعػؿ لممسػتعير االنتفػاع  قػط ال إجارتيػا إف تحديد زمػف االنتفػاع 
أك ىبتيػػا لآخػػريف؛ مف العاريػػة المحػػددة بػػزمف معػػيف ليسػػت الزمػػة  ػػي حػػؽ المسػػتعير إنمػػا 

انتيػػػاء زمػػػف ككقػػػت انتفػػػاع  ؿىػػػي الزمػػػة  ػػػي حػػػؽ المعيػػػر  قػػػط،  يحػػػؽ لػػػو الرجػػػكع  ييػػػا قبػػػ
 .(1)ير بالعاريةالمستع

؛  ػػػإف زمػػػف االنتفػػػاع يكػػػكف يػػػر محػػػددة بػػػزمف معػػػيف لالنتفػػػاع بيػػػاغك ػػي حػػػاؿ كانػػػت العاريػػػة  .2
بالعػػادة كالعػػرؼ )كجػػكد زمػػف معػػيف( أف المعػػار ال ينتفػػع بػػو أكثػػر مػػف ذلػػؾ الكقػػت عر ػػان أك 

   .(2)تعارة قيد بزمف ككقت معركؼ عر ان عادةن،  يككف االنتفاع بالعيف المس

عير ليا ك ؽ زمف معػيف  كمحػدد؛ مف أف يقبض المستعير العيف المستعارة؛ كذلؾ بتسميـ الم .3
تسػػميـ الشػػيء يحتػػاج لػػزمف ككقػػت معػػيف،  عػػدـ تحديػػد زمػػف التسػػميـ قػػد يفزػػي لفػػكات مقلػػد 
المسػتعير مػػف العػيف المسػػتعارة خػػالؿ ذلػؾ الػػزمف المحػدد لقػػبض المسػػتعير لممعػار كػػي ينتفػػع 

 .خر تسميـ المعار لياعارة  إذا تأبو؛ كأيزان قد تنتيي حاجة المستعير لالنتفاع بالعيف المست

 
 :والذي أخمص إليو

 ان  تحديد زمف االنتفاع بالعارية يجعػؿ العقػد الزمػ ،أف الزمف لو تأثير كازح عمث عقد العارية .1
( الػذم حػػددت بػو المنفعػػة انتيػاء الػزمف )الكقػػت ث ػي حػؽ المعيػػر؛ كيجػب االلتػػزاـ بالعقػد حتػػ

 .كالحقد بيف الطر يف لمزغينة مجاالن ؛  مزـك العقد ال يجعؿ ىناؾ لممستعير

أف تحديد زمف تسميـ العيف المستعارة خالؿ كقت معيف ليػتمكف المسػتعير مػف تحقيػؽ حاجتػو  .2
كسػػػدىا مػػػف العاريػػػة لػػػو تػػػأثير عمػػػث العقػػػد؛  عنػػػدما ال يػػػتـ التسػػػميـ خػػػالؿ ذلػػػؾ الكقػػػت )تػػػأخر 

 ض. كيتكقؼ لزكمو  ي حؽ المعير عمث التسميـ كالقب ،بقي جاازان التسميـ(  إف العقد ي

أف الػػػزمف  ػػػي العاريػػػة ينقزػػػي كقتػػػو بتحديػػػده  ػػػي العقػػػد بػػػزمف معػػػيف؛ أمػػػا إف كانػػػت العاريػػػة  .3
 ، إف الزمف ىنا يكػكف حسػب العػرؼ كالعػادة كالشػير ؛مطمقة كغير محددة لزمف االنتفاع بيا

 ( االنتفاع تنتيي حسب العرؼ كالعادة.  انتياء مدة )زمف ؛أك السنة مثالن  ،أك امسبكع

 

                                                           

(؛ النككم، منياج 3/577(؛ اللاكم، الشرح اللغير، )ج2/582( السغدم، النتؼ  ي الفتاكم، )ج1)
 (.  5/172ابف قدامة، المغني، )ج (؛1/145الطالبيف، )ج

 (. 3/439(؛ الدسكقي،  حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج4/98( ابف رشد، بداية المجتيد، )ج2)



71 

   :فالةعقد الك. 2

  :تعريف الكفالة -1

قػد تكفمػت بالشػيء: إذا التزمػت بػو  :مف كفؿ، يكفؿ، كفالن ؛ كمنػو قػكؿ الشػخص الكفالة لغة: -أ
 أم زمنو.  : كتكٌفؿ بو كٌمو (1)كتحممتو عنؾ؛

 :تعػػػػػالي ا  النػػػػػان بمعنػػػػػي زػػػػػمو إليػػػػػو؛ كمنػػػػػو قػػػػػكؿكفػػػػػؿ  ػػػػػالف  :الزػػػػػـ،  يقػػػػػاؿ كالكفالػػػػػة:
 ا َّ وَ  .(3) ا لنفسو لرعايتيا كليقـك عمث ملالحياأم زمي (2) َوَكَسّ

 كالزـ . ،كااللتزاـ بو ، الكفالة تعني: زماف الشيء
ــة اصــطالحًا: .ب  مػػنيـ مػػف  ،لقػػد تباينػػت عبػػارات الفقيػػاء  ػػي تعريػػؼ الكفالػػة الػػطالحان   الكفال

سأقتلػػػر عمػػػث تعريػػػؼ ك ليسػػػت بزػػماف؛  اكمػػنيـ مػػػف رأم أنيػػػ (4)زػػػماف اعر يػػا عمػػػث أنيػػػ
حيػػث  ،سأقتلػػر عمػػي تعريػػؼ ابػػف عابػػديفلػػذا لػػة  قػػط كىػػذا مػػا ييػػـ بحثػػي؛ يخػػتص بالكفا

أك  ،يفدى أك بًػػ ،ذمػػة املػػيؿ  ػػي المطالبػػة مطمقػػان بػػنفس ثعر يػػا بقكلػػو:" زػػـ ذمػػة الكفيػػؿ إلػػ
كيثبت الحؽ  ػي ذمتػو مػع التػزاـ المكفػكؿ عنػو  ، الكفيؿ ىنا يحزر المكفكؿ عنو .( 5)بعيف"

 و مف استيفاء حقو مف المكفكؿ عنو. يتمكف المكفكؿ ل ثبذلؾ الحؽ، حت

  :مشروعية عقد الكفالة -2

ْا َفْسقِااُد ث: كدؿ عمػث ذلػػؾ قكلػو تعػػال (6)لقػد اتفػػؽ العممػاء عمػػث مشػركعية الكفالػػة؛ ُ قَااال
يىٌ  ِْ ٍَا ةُِِ َز

َ
ٌ َجاَء ةُِِ ِِحُْن ةَػٍِْي َوأ ًَ ِ وِِك َول ًَ ْ َْاَع ال  .   (7) ُص

                                                           

 (. 2/536(؛ الفيكمي، الملباح المنير، )ج11/588ابف منظكر، لساف العرب، )ج 1))
 [.37( ]آؿ عمراف: (2
(؛ الكفكم، 1/271(؛ الرازم، مختار اللحاح، )ج11/588ج( ابف منظكر، لساف العرب/ )مادة كفؿ(، )3)

 (. 1/775الكميات، )ج
( الزماف )ىك التزاـ حؽ ثابت  ي ذمة الغير أك إحزار عيف مزمكنة أك بدف مف يستحؽ حزكره(، 4)

 (. 3/377(؛ الجمؿ، حاشية الجمؿ عمث شرح المنيج، )ج2/312انظر: الشربيني، اإلقناع، )ج
 (. 5/281المحتار عمث الدر المختار، )ج ( ابف عابديف، رد5)
(؛ 9/191(؛ القرا ي، الذخيرة، )ج7/163(؛ ابف اليماـ،   تح القدير، )ج19/162( السرخسي، المبسكط، )ج6)

(؛ ابف مفمح، المبدع  ي شرح 2/245(؛ الشربيني، مغني المحتاج، )ج4/432الرممي، نياية المحتاج، )ج
 (.2/122منتيي االرادات، )ج(؛ البيكتي، شرح 4/233المقنع، )ج

 [ .72]يكسؼ: 7) )
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 .(1) كقاؿ ابف العربي: أف ىذا نص  ي جكاز الكفالة ،كفيؿث " زعيـ" بمعن : قكلو      
 :شروط عقد الكفالة -3

قػد اشػترط العممػػاء  ػي عقػد الكفالػػة شػركطان تخػػتص بلػيغة الكفالػة، كمكزػػكع الكفالػة )محػػؿ 
 عقد الكفالة( كىي عمث النحك التالي:

رتػب عمػث كىي الخالية مف التعميؽ بالشرط كاإلزا ة لػزمف مسػتقبؿ؛ كيت ،الكفالة المنجزة .1
كىػػذا إذا كػػاف الػػديف  ،الكفالػػة المنجػػزة حػػؽ المطالبػػة حػػاؿ انعقػػاد العقػػد دكف انتظػػار لػػزمف

 ػػال حاجػػة  ،المكفػػكؿ بػػو غيػػر مؤجػػؿ؛ حيػػث يكػػكف الػػديف مكجػػكدان  ػػي حػػاؿ انعقػػاد العقػػد
لكجػػكد زمػػف النتظػػار تسػػميـ الػػديف؛ لكػػف  ػػي حػػاؿ كػػاف الػػديف المكفػػكؿ بػػو مػػؤجالن لػػزمف 

 . (2)اء الزمف المعمـك  ي تأجيؿ الديفة بو تككف  كر انتي إف المطالب ؛معمكـ
كىي المرتبطة بشرط محتمؿ الكقكع  ي كقت معيف؛ بحيث يككف مالامان  ،الكفالة المعمقة .2

لعقػػػػػد الكفالػػػػػة؛ كشػػػػػرط ثبػػػػػكت الحػػػػػؽ المكفػػػػػكؿ بػػػػػو، كشػػػػػرط أف يكػػػػػكف أداء المكفػػػػػكؿ بػػػػػو 
مػث زمػف معػيف،  ػإذا تحقػؽ ) مكزكع الكفالة( لممكفكؿ لػو مػف قبػؿ الكفيػؿ غيػر معمػؽ ع

    .(3) ذلؾ؛ يثبت حؽ المطالبة بمكزكع الكفالة
الكفالػػة المزػػا ة لػػزمف محقػػؽ الكقػػكع   ػػي المسػػتقبؿ، حيػػث تكػػكف المطالبػػة بػػالمكفكؿ بػػو  .3

     .(4) مف بداية كقت الزمف المحدد  ي المستقبؿ

مػدة زمنيػة معينػة؛  كىي التي يتحدد  ييا حػؽ الػدااف بمطالبػة الكفيػؿ  ػي ،الكفالة المؤقتة .4
 .(5)قزت المدة الزمنية انتيت الكفالةبحيث إذا ان

 :حكم عقد الكفالة -4

كؿ لػػو عقػػد الكفالػػة عقػػد الـز  ػػي حػػؽ الكفيػػؿ كجػػااز  ػػي حػػؽ المكفػػكؿ لػػو؛  يحػػؽ لممكفػػ
سقاطو أيزان   .(6)المطالبة بو كا 

 

                                                           

 (. 3/64ابف العربي، أحكاـ القرآف، )ج  1))
 (.161التجكاني، نظاـ التبرعات  ي الشريعة اإلسالمية، )ص 2))
 (. 1/119، )ج636(؛ حيدر، مجمة االحكاـ العدلية/ مادة 4/96مالؾ، المدكنة، )ج 3))
 (. 162عة اإلسالمية، )ص( التجكاني،  نظاـ التبرعات  ي الشري4)
 .163صالمرجع السابؽ،  (5)
 (. 4/400(؛ ابف قدامة، المغني، )ج6/430( الماكردم، الحاكم الكبير، )ج6)
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  :الشروط التي تتقاطع مع الزمن -5

 ػػإف المطالبػػة بػػو تكػػكف  ػػكر انتيػػاء الػػزمف  ،زمف معمػػكـأف يكػػكف الػػديف المكفػػكؿ بػػو مػػؤجالن لػػ .1
المعمكـ  ي تأجيؿ الػديف؛ كذلػؾ مف معمكميػة زمػف المطالبػة بالػديف تجعػؿ المكفػكؿ لػو عمػث 

نتظػػػار لممطالبػػػة بالػػػديف؛ كأيزػػػان ينفػػػي النػػػزاع كالشػػػقاؽ بػػػيف البينػػػة مػػػف اممػػػر؛  ػػػال يحتػػػاج ل
 .(1)غير معركؼ ان عيدب ان تأجيؿ يستغرؽ زمنأطراؼ العقد مما يحلؿ مف 

أف يتـ تعميؽ عقد الكفالة بشرط محتمؿ الكقكع  ي زمػف معػيف؛ مف عػدـ تحديػد زمػف معػيف  .2
كقكعػو  ػي مثػؿ ىػذا  يف مف قبؿ المكفكؿ لو؛ كأف يككف الشػرط مسػتحيالن لكقكع المطالبة بالد  

ؿ ال تتحقػؽ لة مف قبؿ الكفيػكلـ يتحقؽ أيزان؛  إف مطالبة المكفكؿ لو لمكزكع الكفا ،الزمف
متعمػػؽ الكقػػد ال يقػػع  ػػي الػػزمف المعمػػـك لتنفيػػذ عقػػد الكفالػػة  ،؛ كذلػػؾ لكجػػكد شػػرط قػػد يقػػعأبػػدان 
 .2))بيا

كيحقػؽ مقلػكد عقػد  ،سيؿ تنفيذ العقػديف مف قبؿ المكفكؿ لو يي  ينا تحديد زمف المطالبة بالد  
 .  ي حقو كأيزان يككف العقد الزماى الكفالة ؛ 

فكؿ بػػو مػػف بدايػػة كقػػت الػػزمف المحػػدد  ػػي المسػػتقبؿ، إذا كػػاف عقػػد أف تكػػكف المطالبػػة بػػالمك .3
 ػػػػ:" كػػػـ تسػػػتنظره؟  قػػػاؿ: شػػػيران،  قػػػػاؿ لػػػزمف  ػػػي المسػػػتقبؿ؛  قػػػكؿ النبػػػػي  ان الكفالػػػة مزػػػا 

 

 .(3):  أنا أحمؿ لو" النبي 

 معر ة كقت بداية زمف المطالبة بالحؽ  ي عقػد الكفالػة يجعػؿ العقػد الزمػان  ػي حػؽ المكفػكؿ 
يف )إزػػػػػا ة المطالبػػػػػة لػػػػػزمف  ػػػػػي يزػػػػػان قػػػػػكؿ المكفػػػػػكؿ لػػػػو شػػػػػيران بعػػػػػد المطالبػػػػػة بالػػػػد  لػػػػو، كأ

كيحقػؽ المقلػد  ،لمكفيػؿ يمنػع النػزاع كالشػقاؽ ان كمعمكمػ ان المستقبؿ (؛ كككف ىذا الػزمف محػدد
  ي ىذا الزمف.او يف كأداكىي كفالة الد   ،مف العقد

                                                           

 (.165( التجكاني، نظاـ التبرعات  ي الشريعة اإلسالمية، )ص1)
 (.1/119، )ج636(؛ حيدر، مجمة االحكاـ العدلية/ مادة 4/96( مالؾ، المدكنة، )ج2)
ا ركم عف ابف عباس أف رجالن لـز غريمان لو بعشرة دنانير، عمث عيد النبي ػ لمي ا عميو كسمـ ػػ  قاؿ ( م3)

 قاؿ: ال كا ال أ ارقؾ حتث تقزيني أك تأتيني بحميؿ،  جره إلث النبي لمث ، ما عندم شيء أعطيكو
اؿ: شيرا،  قاؿ رسكؿ ا لمث ا  ق "كـ تستنظره؟"ا عميو كسمـ،  قاؿ لو النبي لمث ا عميو كسمـ: 

( : حديث رقـ 2/804اللدقات/ الكفالة ،)ج ، ]ابف ماجو، سنف ابف ماجو، " أنا أحمؿ لو"عميو كسمـ: 
 (.  1413[، لححو املباني  ي اإلركاء )2406
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و مػػػف حػػػؽ المطالبػػػة بالػػػديف؛ يػػػتمكف المكفػػػكؿ لػػػ ثأف تكػػػكف الكفالػػػة مؤقتػػػة بػػػزمف معػػػيف حتػػػ .4
 بانقزػػػاء ىػػػذا الػػػزمف المؤقػػػت؛ ينتيػػػي عقػػػد الكفالػػػة، كيترتػػػب عميػػػو لػػػزـك العقػػػد مػػػف الػػػزمف 

كىػذا لػحيح البػأس بػو؛  ،المنتيي،  ينا الزمف الذم حددت بو الكفالػة معمػـك كال جيالػة  يػو
ممكفػكؿ لػو كالزمف المعمـك لـ يمنع مف تسػميـ الحػؽ ل ،مف الكفالة عقد تبرع مف غير عكض

 (.1))لاحبو( 

 ينػػا تكقيػػت الكفالػػة بػػزمف )كقػػت( معػػيف ال يتعػػارض مػػع إثبػػات الحػػؽ، كأيزػػان قػػد يكػػكف 
 ىناؾ غرض كسبب  ي تكقيت الكفالة مف قبؿ الكفيؿ بزمف يتحقؽ  يو ذلؾ الغرض أك السبب. 

 : والذي أخمص إليو

ة بالػػديف يجعػػؿ العقػػد  تحديػػد زمػػف المطالبػػ ،ف الػػزمف لػػو تػػأثير كازػػح عمػػث انعقػػاد العقػػدأ .1
 .لزمف المكجكد  ي لفة عقد الكفالةالزمان  ي حؽ المكفكؿ لو؛ كذلؾ  حسب ا

ككف الزمف لممطالبة بالديف معركؼ عند االتفاؽ  ال شؾ أف الزمف إذا اختؿ؛  إنو يؤدم  .2
 . ؿ لو يلبح غير الـز  ي حؽ المكفك  ،الختالؿ العقد

و مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ مقلػػد أك غػػرض تكقيتػػ أف الػػزمف  ػػي عقػػد الكفالػػة المؤقػػت قػػد يكػػكف .3
؛  تكقيت عقد الكفالة بزمف معػيف ال يتعػارض مػع تحقيػؽ ذلػؾ الغػرض كالمقلػد؛ شرعي

مف الشػػريعة اإلسػػالمية اىتمػػت بتحقيػػؽ المقالػػد لمنػػاس مػػف خػػالؿ تشػػريع عقػػكد التبػػرع 
 المحض التي منيا عقد الكفالة.   

 
 
 
 
 
 

                                                           

االرادات، (؛ البيكتي، شرح منتيي 5/101(، الرا عي، الشرح الكبير، )ج6/3الكاساني، بدااع اللنااع، )ج1) )
 (.412اليزاني، أحكاـ امجؿ  ي الفقو اإلسالمي، )ص؛ (2/253)ج
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 المبحث الثالث
 رع اير المحضأثر الزمن عمى عقود التب

 : مفيوم التبرع اير المحض أوالً 
بعػػد البحػػث كالتنقيػػب  ػػي كتػػب الفقيػػاء القػػدامث لتعريػػؼ ملػػطمح التبػػرع غيػػر المحػػض 

ككػكف اممػكر ، (1)لكػنيـ عر ػكا التبػرع المحػض؛ مستقالن  ان لـ أجد لو تعريف ان مركب ان ملطمحبكلفو 
؛ أمػػا عنػػد المعالػػريف ر المحػػضعقػكد التبػػرع غيػػ ثتعػرؼ بأزػػدادىا؛  يسػػيؿ الكقػػكؼ عمػػث معنػػ

حسانان مقابؿ عكض""  قد عر كه بالتالي:  .( 2)ىي التلر ات التي تككف تبرعان كا 

تمميـك شـيء مـا عمـى سـبيل التبـرع واإلحسـان مقابـل عـوض يدفعـو  : التبرع غير المحػض ىػك
   .الطرف اآلخر

جيػػة   ػػإف عقػػد التبػػرع غيػػر المحػػض يتزػػمف التبػػرع مػػف جيػػة كالمعاكزػػة مػػف ؛كعميػػو
 .لخر أ

سأتحدث عف أحد العقكد التي  ليا شركط تتقاطع مع  ،غير المحضكبعد تعريؼ التبرع   
 الزمف لبياف كيفية تأثير الزمف )الكقت( عمث أحكاـ تمؾ العقكد، كىك عقد القرض. 

 : تعريف عقد القرض: ثانياً 
ػػػوي، قىرزػػػان أم قطعتػػػوي، كاستقر القـــرض لغـــة .أ ػػػتي الشػػػيء، أىقًرزي مػػػف  ػػػالف، أم  زػػػت: مػػػف قرزى

 .(3) قتىرزتي منو: أم أخذت منو القىرضى اطمبت منو القرضى  أقرىزني، ك 

عميػػػو، كيخػػػتص بمػػػا تعطيػػػو مػػػف المػػػاؿ  لكألػػػؿ القػػػرض مػػػا ييعطيػػػو الرجػػػؿ أىك يفعمػػػو ليجػػػازى 
  .(4)لتيقزاهي 

 كاإلعطاء بمقابؿ.  ، إف القرض  ي المغة يقلد بو القطع ؛كبناءن عمث ما سبؽ
لقػػد تعػػددت تعريفػػات الفقيػػاء  ػػي تعريػػؼ القػػرض  كانػػت ألفاظيػػا مختمفػػة حًا: القــرض اصــطالب. 

جميعيػػا يػػدؿ عمػػث أف عقػػد القػػرض ىػػك عقػػد تبػػرع  يػػو معاكزػػة ماليػػة، ك  لكػػف معناىػػا كاحػػد،

                                                           

 ( مف ىذا البحث.55( انظر )ص 1)
 (.46( سماحي، النظرية العامة لعقكد التبرعات، )ص2)
 (. 1/652( الفيركز أبادم، القامكس المحيط، )ج3)
 (.5/71(؛ ابف  ارس، مقاييس المغة، )ج7/216عرب، )جابف منظكر، لساف ال 4))
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حيث يتبرع المقرض مبتغيا أجػران مػف ا عػز كجػؿ لينتفػع بػو المقتػرض؛ بشػرط أف يعاكزػو 
 انتياء  ترة االنتفاع بالبدؿ.  عميو برد البدؿ الذم د عو إليو بعد 

 كبيانو كالتالي: ،أختار تعريؼ اإلماـ ابف عابديف مف الحنفية الكاردة التعاريؼجممة كمف  
ــك (1)معقػػد مخلػػكص يػػرد عمػػث د ػػع مػػاؿ مثمػػي آلخػػر ليػػرد مثمػػوعقــد القــرض ىــو م ؛ وذل

 لألسباب التالية: 

 تعريؼ جامع مانع. .1

ف شػػرعان؛ بحيػػث يتغالؿ أك الفااػػدة المحػػرميتجػػرد القػػرض مػػف االسػػ ثأنػػو بيػػذا المعنػػ .2
  إف التبرع كالمعاكزة  ي درجة كاحدة.

 :محترزات التعريفج. 

 يكػػأعطن ،أم لفػػظ القػػرض كنحػػكه ،يفيػػد خلػػكص المفػػظ ده : قيػػقولو))عقــد مخصــوص(( -
 .(2) درىمان مرده عميؾ مثمو، أك بمفظ اإلعارة

 .(3.)د عمث د ع ماؿ، كالنكاح: قيده يخرج بو ما ال ير قولو )) يرد عمى دفع مال (( -

  .(4)قيده يفيد خركج نحك الكديعة كاليبة  قولو ))آلخر ليرد مثمو((: -

مػػع التعريػؼ االلػػطالحي  يف أف التعريػػؼ المغػكم لمقػػرض يتفػؽكمػف خػػالؿ مػا سػػبؽ يتبػ
حيػث يقػكؿ ابػف  ، ي أنو يفيد السمؼ كالقطع لجزء مف الماؿ عمث سبيؿ التبػرع النتفػاع اآلخػر بػو

ي:" إف القرض  ي الشرع مخلكص بالسمؼ عمػث عػادة الشػرع  ػي أف يجػرم عمػث أسػمكب العرب
 .(5)ة  ي تخليص االسـ ببعض محتمالتو"المغ

 

 

 

                                                           

 (.14/357(؛  النككم، المجمكع شرح الميذب، )ج5/161)ج، رد المحتار عمث الدر المختار، ابف عابديف 1))
 (.1/230حماد، معجـ الملطمحات االقتلادية، )ج 2))
 .1/230جالمرجع السابؽ،  ( 3)
 .1/230جالمرجع نفسو،   (4)
 (. 1/306بي، أحكاـ القرآف، )جابف العر  5))
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 : مشروعية عقد القرض: ثالثاً 

 : النبكية كالسنة الكريـ، كدؿ عمث مشركعيتو القرآف ،إف عقد القرض جااز كمشركع

ٌْ َذا :ثقكلػو تعػالمف القرآف الكػريـ:  .1 ُُ َ ُ  َي َ قَرْطااً َحَساَاً َفُيَظااِغَس ِي ُيْقرُِض اهذ اَّلذ
ُ َيْقتُِض َوَيبُْسُع ِإَوَْلُِْ تُرَْجُػْنَ  ْطَػافاً َلثَِْيةً َواهذ

َ
أ

(1). 

ٍف ذىا ال ًذم ييٍقػًرضي الم ػوى قىٍرزػان   :: أف قكلووجو الداللة تبػاع اأم يفعػؿ  عػالن حسػنان  ػي  مى
عف عباده قد خاطبنا بػأف  ث، كالغنثالمكلكؼ بالغن ثراض ا تعال إقأمر ا كطاعتو، 

القػػػػرض مكجػػػػب لممزػػػػاعفة أزػػػػعا ان كثيػػػػرة لمػػػػف قػػػػاـ بػػػػو؛ كالجػػػػزاء بإثابػػػػة  اعمػػػػو الثػػػػكاب 
 (2)العظيـ.

 اسػتقرض منػي النبػي  )ما ركم عف عبد ا بف أبي ربيعػة المخزكمػي، قػاؿ: مف السنة:  .2
إنمػا جػزاء السػمؼ  ، كقػاؿ: بػارؾ ا لػؾ  ػي أىمػؾ كمالػؾ؛أربعيف ألفان  جاءه مػاؿ  د عػو إلػي  

 .(3)(الحمد كامداء
، كالنبػػي دؿ الحػديث عمػػث جػػكاز االسػتقراض كاالسػػتدانة،  قػػد  عمػو النبػػي  :وجــو الداللــة

  (4) كىك مف باب التيسير كالتخفيؼ عمث الناس ، دؿ عمث جكازه، ال يفعؿ حرامان. 

  :: شروط عقد القرضرابعاً 

كبيانيػػا عمػػث النحػػك  ،اشػػترط العممػػاء  ػػي عقػػد القػػرض شػػركطان تخػػتص بالمػػاؿ المقتػػرض لقػػد
 التالي:  

ال قيمػة لػو  كلو مثؿ يقابؿ بو؛  ال يجػكز إقػراض مػا ،أف يككف ماؿ القرض مباحان  ي الشرع .1
 .(5)  ي الشرع كالخمر كالخنزير كما شابو ذلؾ

                                                           

 [.245]البقرة:  1) )
  (.  1/299(؛ الشككاني،  تح القدير، )ج3/237( القرطبي، الجامع محكاـ القرآف، القرطبي )ج2)
؛ لححو املباني  ي إراء [6236(: حديث رقـ 6/86]النسااي، السنف الكبرم، البيكع / االستقراض ، )ج 3))

 . (5/224الغميؿ)ج
 (.  11/38(؛ النككم، لحيح مسمـ بشرح النككم، )ج5/273شككاني، نيؿ امكطار، )ج( ال4)
(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي 6/133(؛ ابف نجيـ، البحر الرااؽ، )ج7/395( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج5)

 (؛ النككم،3/292(؛ ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج3/222عمث الشرح الكبير، )ج
 (.4/476(؛ ابف تيمية، الفتاكم الكبرم، )ج2/226( ؛ الشيرازم، الميذب،  )ج4/37ركزة الطالبيف، )
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ان؛ نػػكػػاف نقػػدان أـ عيأتو كقػػدره، سػػكاءن أف يكػػكف مػػاؿ القػػرض معمكمػػان عممػػان تامػػان ببيػػاف لػػف .2
مػػف الجيالػػة كالغػػرر التػػي تسػػبب الشػػقاؽ كالنػػزاع ، كليػػتمكف المقتػػرض مػػف رد بدلػػو  منعػػان 

 .(1) لممقرض

 .( 2) ؛  ال يجكز لكلٌي اليتيـ أٍف ييقًرض شياان مف مالوأٍف يككف الميقًرض مالكان لمماؿ .3

 .3)) ف كال المنفعةأف يككف ماؿ القرض عينان،  ال يلح إقراض الدىيٍ  .4

( مؤجمػػػة لػػػزمف محػػػدد كمعػػػيف؛  ككقتػػػو أف تكػػػكف مػػػدة رد البػػػدؿ)زمف تسػػػديد مبمػػػ  القػػػرض .5
 .(4) بحيث ترتفع الجيالة كالغرر المؤدياف لممنازعة كالشقاؽ

مػػػف قبػػػؿ المقػػػرض لممقتػػػرض  ػػػكر انعقػػػاد عقػػػد القػػػرض أف يػػػتـ تسػػػميـ الشػػػيء المقتػػػرض  .6
 .(5) )خالؿ زمف معمـك كمعيف(

  :حكم عقد القرض: خامساً 

كتحققػػت  يػػو  ،القػػبض  يػػوتػػـ املػػؿ  ػػي عقػػد القػػرض أنػػو جػػااز لمطػػر يف، لكػػف إف  إف 
بشػرط عػدـ تحقيػؽ نفػع الزمان  ػي حػؽ المقػرض دكف المقتػرض يككف  الشركط السابقة؛  إف العقد

 .(كؿ قرض جر منفعة  يك ربا)لقكلو ػػػ لمي ا عميو كسمـ ػػػ  لممقرض

 

 

                                                           

(؛ النككم، ركزة الطالبيف، 1/303(؛ الشيرازم، الميذب، )ج5/99الباجي، المنتقي  ي شرح المكطأ، )ج 1))
 (. 5/38)ج (؛ ابف قاسـ، حاشية الركض المربع،3/313(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج4/33)ج

(؛ الرممي، نياية المحتاج، 5/41(؛ الييثمي، تحفة المحتاج، )ج6/132( ابف نجيـ، البحر الرااؽ، )ج2)
 (. 4/208(؛ ابف قدامة، المغني، )ج4/224)ج

(؛ الشربيني، االقناع، 5/125(؛ المرداكم، االنلاؼ، )ج7/394( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج3)
 (. 3/240اكلي النيي، )ج(؛ البيكتي، مطالب 2/147)ج

(؛ الماكردم، الشرح الكبير، 4/84(؛ الزيمعي، تبييف الحقااؽ، )ج7/396( الكاساني، بدااع اللنااع، )ج4)
( ؛ البيكتي، كشاؼ القناع، 4/208(؛ ابف قدامة، المغني، )ج5/457(؛ العمراني، البياف، )ج5/355)ج
 (.3/319)ج

(؛ العمراني، البياف، 2/91؛ النفراكم، الفكاكو الدكاني، )ج(7/394الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 5))
 (.4/212( ؛ ابف قدامة ، المغني، )ج5/464)ج
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  :لتي تتقاطع مع الزمن: الشروط اسادساً 

( مؤجمة لزمف محػدد كمعػيف؛  بحيػث ككقتو )زمف تسديد مبم  القرض أف تككف مدة رد البدؿ .1
ترتفػع الجيالػة كالغػرر المؤديػاف لممنازعػة كالشػقاؽ؛ مف المقتػرض  أقػدـ عمػث االقتػراض مػػف 

التػي  أجؿ كجكد زمف يتمكف مف خاللو االستفادة مف الشػيء المقتػرض، كأيزػان تيسػر حالتػو
 االقتراض. ثألجأتو إل

، كأيزػػان رد بػػدؿ القػػرض يحقػػؽ ملػػمحة المقتػػرض ينػػا كجػػكد زمػػف ككقػػت معمػػـك أك محػػدد لػػ
 .الزمف المؤجؿ كالمحدد لرد البدؿ ألؿ القرض يتناسب مع كجكد ذلؾ

يف مػػف قبػػؿ المقػػرض قبػػؿ حمػػكؿ زمػػف أك كقػػت معػػيف يمحػػؽ الزػػرر  مطالبػػة المقتػػرض بالػػد  
 االستدانة مف جديد لتسديد القرض الذم يطالب بو. لثد يمجأ إكامذل بالمقترض،  ق

كتمكنػػو مػػف  ،كأيزػػان الشػػرع أكجػػب عمػػث الػػدااف كأمثالػػو انتظػػار المػػديف المعسػػر لحالػػة تيسػػره
اةٍ  :ثسداد الديف الذم عميو قاؿ تعال ََِظَرةٌ إَِل َييَْ َ ٍة َف ؛  مػف بػاب  (1)ِإَون ََكَن ُذو ُغْ َ

المقتػػرض معسػػران؛ مف القػػرض  ػػي ألػػمو  خالػػة إف كػػاف قػػرضالة  ػػي حالػػ أف يجػػب ثأكلػػ
تػرض  عػدـ كجػكد زمػف محػدد يزػيؽ عمػث المق ،ديف كاملؿ  يو تحليؿ المنفعة لممقتػرض

، كطبيعػػػة القػػػرض تتناسػػػب مػػػع العػػػرؼ كالعػػػادة بحيػػػث إف  ػػػي المنفعػػػة مػػػف المػػػاؿ المقتىػػػرىض
 .(2) القرض  ي العرؼ يتـ تسديده بعد مدة زمنية معينة

ف يتـ تسميـ الشػيء المقتػرض بعػد انعقػاد عقػد القػرض )خػالؿ زمػف معمػـك كمعػيف(؛ بحيػث أ .2
ض كسػػد حاجتػػو التػػي ألجأتػػو لفعػػؿ ذلػػؾ، رى ض مػػف االسػػتفادة مػػف الشػػيء المقتىػػرً يػػتمكف المقتىػػ

مف تػػػػأخير التسػػػػميـ يزػػػػر بػػػػالمقترض كيمحػػػػؽ بػػػػو العنػػػػت كالمشػػػػقة؛  كجػػػػب تسػػػػميـ الشػػػػيء 
كير ػػع الحاجػػة كالزػػيؽ عػػف  القػػرض بمػػا يحقػػؽ الملػػمحةالمقتػػرض خػػالؿ زمػػف انعقػػاد عقػػد 

ض خػػالؿ زمػػف رً ض تحػػت تلػرؼ المقتىػػرى  التسػػميـ يػػتـ عػػادةن بكزػع الشػػيء المقتىػػ ،المقتػرض
ككقت محدد ليس معرك ان، بحيث يتمكف مف حيازتو كاالنتفػاع بػو مػف دكف عكااػؽ أك إلحػاؽ 

 الزرر.

                                                           

 [.  280( ]البقرة: 1)
(؛  العمراني، البياف، 2/106(؛ اللاكم، الشرح اللغير، ج7/394الكاساني، بدااع اللنااع، )ج 2))

، ا4/349(؛ ابف قدامة، المغني، )ج5/464)ج  (. 8/467لمحمي، )ج(؛ ابف حـز
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ض مػػػف رً حيػػػث يػػػتمكف المقتىػػػض  ػػػي زمػػػف ككقػػػت معػػػركؼ؛ برى  ينػػػا تسػػػميـ الشػػػيء المقتىػػػ
كر ػػػع الحػػػرج كالمشػػػقة عػػػف نفسػػػو،  يلػػػبح عقػػػد القػػػرض الزمػػػان  ػػػي حػػػؽ  ،كاالسػػػتفادة ،االنتفػػػاع

 المقترض، كيترتب عميو اآلثار الشرعية الخالة بو. 

 
 و:أخمص إليالذي و 

يف مػػف أف الػزمف لػػو تػػأثير كازػػح عمػػث عقػػد القػػرض  يجػػب تحديػػد زمػػف )كقػػت( رد بػػدؿ الػػد   .1
ض بعػػػد مػػػدة زمنيػػػة تمكنػػػو مػػػف االنتفػػػاع رى ض أثنػػػاء انعقػػػاد العقػػػد بػػػأف يػػػرد المقتىػػػرً قبػػػؿ المقتىػػػ

 ض كسد حاجاتو.رى بالمقتى 

أك بعػػد انعقػػاد العقػػد بػػزمف يسػػير كلػػـ  ،كػػكف زمػػف ككقػػت رد بػػدؿ القػػرض  ػػكر تسػػمـ القػػرض .2
يجعػؿ عقػد القػرض غيػر جػااز،  مػو تمكف المقترض مف االنتفاع الػذم مػف أجمػو اقتػرض؛ ي

 قد. أثر عمث الع

كلػيس مػف بػاب اإلر ػاؽ المكجػكد  ،مػف العبػث ماؿ القرض كرد بدلػو  ػي الحػاؿ يعػد أف أخذ .3
  ي ألؿ القرض. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 زمن عمى العقود المالية المعاصرةأثر ال
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 المبحث األول
 ماىية المعامالت المالية المعاصرة

 ي مختمؼ الجكانب التي مف أىميا ما جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيؽ حاجات الناس 
يتعمػػؽ بعالقػػة النػػاس بعزػػيـ مػػع بعػػض  ػػي التعػػامالت الماليػػة، كقامػػت بكزػػع زػػكابط كقكاعػػد 
تزػػػػبط ىػػػػذه التعػػػػامالت، كمػػػػع كجػػػػكد التطػػػػكر التكنكلػػػػكجي كالتقنػػػػي ظيػػػػرت أنػػػػكاع جديػػػػدة مػػػػف 

قػػػة مػػػع حاجػػػات كاقتلػػػادية متكا  ،كتجاريػػػة ،المعػػػامالت الماليػػػة التػػػي تحقػػػؽ أغػػػراض اسػػػتثمارية
 ي بعػض حيث إنيا  ،زيؽ كحرج مثؿ عقكد التأميف ما يحفيا مفالعلر كالزمف الحديث؛ رغـ 

( 1)، كأيزػان كػالكدااع الملػر يةتػراع شػركطياكجيالة  احشػة إف لػـ  ان،كغرر  ،الحاالت تتزمف ربان 

ك كؾ أبنػػػػالتعامػػػػؿ بػػػػذلؾ  ػػػػي ال ث يمجػػػػأ الشػػػػخص إلػػػػ ،عنػػػػدما ال يكجػػػػد نظػػػػاـ ك ػػػػؽ أحكػػػػاـ الشػػػػرع
كء الشػػػخص لمتعامػػػؿ مػػػع ىػػػذه البنػػػكؾ قػػػد يكقعػػػو  ػػػي المحظػػػكر؛ كعػػػدـ المؤسسػػػات الربكيػػػة،  مجػػػ

 السماح لو قد يكقعو  ي المشقة كالحرج،  كاف ال بد مف معر ة ما يسمح بو مف ذلؾ.

كأىػـ خلاالػيا، كمػف  ،كسأتناكؿ  ي ىػذا المبحػث ماىيػة المعػامالت الماليػة المعالػرة
 .  ةمعالر  اختص بيا ككنيتقكاعد التي ثـ الحديث عف مجمكعة مف ال

  :: ماىية المعامالت المالية المعاصرةأوالً 
لقػػػػد تحػػػػدثت سػػػػابقان عػػػػف مفيػػػػكـ المعػػػػامالت الماليػػػػة دكف التطػػػػرؽ لمحػػػػديث عػػػػف مفػػػػردة 

 .(2)المعالرة مف حيث المفيـك كالعقكد الخالة بيا
  :تعريف المعاصرة لغة واصطالحاً  .1

 (3)كبيانيا كالتالي: ذة مف علر، كتطمؽ عمث ثالثة معافو مأخك المعاصرة في المغة: . أ

َْْسااَن هَاِخ ُخْ ا: ثقاؿ تعػال ،دىر كحيف .1 َواهَْػْْصِا إِنذ اإْلِ
 ث العلػر ىنػا بمعنػ (4)

 الدىر كالحيف.

 يحتمب. ثعلر الشيء إذا زغطو حت .2

 
                                                           

 سأ لؿ الحديث عف ىذه العقكد )التأميف كالكدااع الملر ية(  ي ىذا المبحث كغيره مف المباحث الالحقة. 1))
  مف ىذا البحث .كما بعدىا  ( 7 ( انظر )ص2)
 (.  4/340( معجـ مقاييس المغة، ابف  ارس )ج3)
 [. 1لعلر: (  ]ا4)
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 التجأ بو. ، ك كامتسؾ بو ،اعتلر بشيء إذا تعمؽ بشيء .3

(؛ حيػث ىػك ث الػدىر كالحػيفامكؿ ) العلر بمعنػ ثة ىك المعنالذم يخص الدراس ثكالمعن
ا عميو كسمـ ػػ، أك المنسكب لدكلػة كعلػر  ثالزمف المنسكب لشخص؛ كعلر النبي ػػ لم

أك  ،أك المنسػػػػػكب لتطػػػػػكرات طبيعيػػػػػة أك اجتماعيػػػػة كعلػػػػػر الػػػػػذرة  أك الكمبيػػػػػكتر ،اممػػػػكييف
أك العلػر  ،ا الكقت الحازػرد بيا ىنكالمرا ،الكقت الحازر كالعلر الحديث ثالمنسكب إل

 .(1)الحديث
 المعاصرة اصطالحًا: ب. 

 ان بعد التتبػع كالنظػر  ػي كتػب الفقيػاء القػدامث لتعريػؼ مفػردة المعالػرة لػـ أجػد ليػا تعريفػ
كــل مــا  :المعالػػر ىػػك  ؛المغػػكم أك لكزػػكحيا، كعميػػو ثلمعنػػذلػػؾ لعػػدـ خركجيػػا عػػف اك  ؛مسػػتقالن 

 ث تكػػكف مزػػا ة إلػػ ،قضــايا أو مســائل متعمقــة بجانــب مــا يســتحدث ويســتجد فــي الحاضــر مــن
 كتتكاجد  يو قزايا لـ تكف مكجكدة  ي السابؽ.  ،الزمف أك العلر الذم نعيش  يو

 كػػػامالن  ان  ػػػإنني ىنػػػا سػػػأكرد تعريفػػػ ؛بعػػػد عػػػرض ماىيػػػة كممػػػة المعالػػػرة لغػػػة كالػػػطالحان 
 .الملطمح ذلؾ بعد تكامؿ أجزاء ىذاك  ،لملطمح المعامالت المالية المعالرة

  :تعريف المعامالت المالية المعاصرة .2

كنو بعد البحث  ي كتب الفقياء القدامث لتعريؼ ملطمح المعامالت المالية المعالرة ك
ذلػػػؾ منػػػو ملػػػطمح مسػػػتحدث باسػػػتحداث القزػػػايا المتعمقػػػة ؛ ك مسػػػتقالن  ان لػػػـ أجػػػد لػػػو تعريفػػػ ان مركبػػػ

 بالمعامالت المالية المعالرة.  

" القزػػايا الماليػػة التػػي  عر يػػا بأنيػػا: حيػػث ،يػػؼ محػػد المعالػػريفكقػػد كقفػػت عمػػث تعر 
استحدثيا الناس  ي العلػر الحػديث، أك القزػايا التػي تغيػر مكجػب الحكػـ عمييػا نتيجػة التطػكر 
كتغيػػر الظػػركؼ، أك القزػػايا التػػي تحمػػؿ اسػػمان جديػػدان، أك القزػػايا التػػي تتكػػكف مػػف عػػدة لػػكر 

  .(2)قديمة"

 

 
                                                           

(؛ شبير، المعامالت المالية المعالرة  ي الفقو 604/ 1إبراىيـ ملطفي كأخركف، المعجـ الكسيط، )ج 1))
 (. 13اإلسالمي، ) ص

 (.  13( شبير، المعامالت المالية المعالرة  ي الفقو اإلسالمي، ) ص2)
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 شرح التعريف: 

 ،ىي التي لـ تكف معرك ة  ي علر التشػريع م القضايا المالية التي استحدثيا الناسمقولو -
 .(1) كغير ذلؾ ،أك علكر االجتياد مثؿ الشركات المساىمة كالكدااع الملر ية

ىػي المعػػامالت  عمييـا نتيجــة التغيــر والتطــورم (2)قولـوم القضــايا التــي تغيـر موجــب الحكــم -
أك بسػػبب ظػػركؼ طاراػػة  ،طػػكر الطبيعػػي لعالقػػات اإلنسػػافالتػػي تغيػػر  ييػػا الحكػػـ بسػػبب الت

 .(3) عمث التعامؿ

كىػي  ان جديػد ان ىػي القزػايا الماليػة التػي تحمػؿ اسػم قولوم القضايا التـي تحمـل اسـمًا جديـداًم -
ف العممػاء حكميػا، كلكػف ظيػرت باسػـ جديػد ي   ي املؿ لكر لمعػامالت ماليػة قديمػة قػد بىػ

    .(4) دة  ي البنكؾ ىي ربا محـر شرعان  ي ىذا العلر، مثاؿ ذلؾ الفاا

ىػي المعػامالت الماليػة المركبػة مػف عػدة  قولوم القضايا التي تتكون من عدة صور قديمـةم -
 كىي: (5)مثاؿ ذلؾ بيع المرابحة لآمر بالشراء،  يي تتككف مف عدة لكر ،لكر قديمة

 .عقد بيع بيف البنؾ كالبااع .1

 مرابحة.كعد مف المشترم لمبنؾ بشراء السمعة  .2

لسمعة مف البنؾ بأكثر مف سػعرىا مجػؿ تقسػيط ابيع مرابحة عمث أف يشترم العميؿ  .3
 الثمف. 

 

 
                                                           

جي، منيج معالجة القزايا (؛ قمع15شبير، المعامالت المالية المعالرة  ي الفقو اإلسالمي، )ص1) )
 (. 60المعالرة  ي زكء الفقو اإلسالمي، )ص

مكجب الحكـ )ىك اممر الذم أنيط الحكـ بو مف جمب ملمحة أك درء مفسدة، كأيزان يسمي بعمة الحكـ ؛  2))
 إذا تغير ىذا اممر نتيجة تغير الظركؼ كامحكاؿ  إف القزية تحتاج لحكـ جديد  ييا(؛ قمعجي ، معجـ 

 (. 471ة الفقياء، ) صلغ
(؛ قمعجي، منيج معالجة القزايا 15( شبير، المعامالت المالية المعالرة  ي الفقو اإلسالمي، )ص3)

 (.60المعالرة  ي زكء الفقو اإلسالمي، )ص
 (. 16شبير، المعامالت المالية المعالرة  ي الفقو اإلسالمي، )ص 4))
 .17ص المرجع السابؽ،  5))
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  :ثانيًا: خصائص فقو المعامالت المالية المعاصرة
  قػػػو المعػػػامالت الماليػػػة المعالػػػرة يقػػػـك عمػػػث تطبيػػػؽ أحكػػػاـ الشػػػريعة اإلسػػػالمية امساسػػػية .1

كأف يكػػكف التعامػػؿ عمػػػث أسػػاس مػػػف  ،بالباطػػػؿ؛ بػػدءان مػػػف عػػدـ أكػػؿ أمػػػكاؿ النػػاس كمبادايػػا
ْا ث: لقكلو تعال ،عدـ اإلكراه؛ كي ال يتعدل عمث أمكاؿ اآلخريفك  الرزا َُ ٌَ آَي ِي ا اَّلذ َّ يُّ

َ
يَا أ

ٌْ تََراٍض ِيَُْكىْ  َْ َاَرةً  َِ ْن تَُكَْن 
َ
ََُكْى ةِاْْلَاِغِن إاِلذ أ َْاهَُكْى ةَيْ ْم

َ
ْا أ ُكوُ

ْ
اَل تَأ

 ((1. 

َم ث: لقكلو تعال (2)لؿ  ي المعامالت اإلباحة )الحؿ(أف يككف ام .2 َحَنّ اَهُّ اْْلَيَْع وََحاَرّ
َ
َوأ

َبا المسػممكف عمػث شػركطيـ إال شػرطان حػـر حػالالن أك أحػؿ ): كأيزػان قػكؿ النبػي  ،(3)الرِّ
كالحػػؿ مػػا دامػػت  ػػي إطػػار  ، كػػؿ مػػا يسػػتجد مػػف معػػامالت املػػؿ  ييػػا اإلباحػػة (4)؛(حرامػػان 

 ت حكمو.الشرع كتح

 قػػو المعػػامالت الماليػػة المعالػػرة يقػػـك عمػػث تحقيػػؽ الملػػالح كد ػػع المفاسػػد، كمػػا  ػػي البيػػع  .3
ىػذا غيػر جػااز د  يعػ ،مجؿ بزيادة  ي الثمف مقابؿ امجؿ  يك ربا محـر  ال يحقؽ ملمحة

ر ػػاؽ بيػػـ  ػػي سػػد  شػػرعان، أمػػا  ػػي حالػػة القػػرض الػػذم يحقػػؽ ملػػمحة بتنفػػيس كػػرب النػػاس كا 
 (5)ؿ عكض مالي يد ع  ي زمف معيف  يك جااز شرعان.حاجاتيـ مقاب

، ثيقكـ  قو المعامالت عمث تكثيؽ المعاممة المالية بػالعقكد كالعيػكد المطابقػة لشػرع ا تعػال .4
ْا : ثيؽ الرزا كااللتزاـ بالشركط، قاؿ تعالقكالقاامة عمث تح ْوفُا

َ
ْا أ َُا ٌَ آَي ِيا اا اَّلذ َّ يُّ

َ
يَا أ

 . الشرعية كالغرر كالجيالة مة مف المحاذيركالسال  ،(6)ةِاهُْػُقْدِ 

أنػػػػو يقػػػػـك عمػػػػث الجمػػػػع بػػػػيف الثبػػػػات كالمركنػػػػة،  ػػػػبعض امحكػػػػاـ تتغيػػػػر بتغيػػػػر عمػػػػة الحكػػػػـ  .5
كالملمحة، كالبعض اآلخر ثابت؛ مثػؿ امحكػاـ التػي تتعمػؽ بمقالػد الشػريعة  ػي ذلػؾ منػع 

يػػػػػر ذلػػػػػؾ، كمػػػػػف كالك ػػػػػاء بالعقػػػػػد كحرمػػػػػة الربػػػػػا كالغػػػػػش كغ ،كالرزػػػػػا ،كحفػػػػػظ المػػػػػاؿ ،الظمػػػػػـ

                                                           

 . [29]النساء:  1))
 (. 20شبير، المعامالت المالية المعالرة  ي الفقو اإلسالمي، ) ص 2))
 [.  275( ]البقرة: 3)
] الترمذم، سنف الترمذم، امحكاـ، ما ذكر عف رسكؿ ا ػػػلمث ا عميو كسمـ ػػ  ي اللمح بيف الناس  4))

 حديث لحيح.  :[؛ كقاؿ املباني1352(: رقـ الحديث 3/626)ج
 (.  2/305، المكا قات، ) ج( الشاطبي5)
 [ 1( ]الماادة : 6)
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المسػػتجدات المعالػػرة  ػػي  قػػو المعػػامالت كجػػكد بعػػض البنػػكؾ التجاريػػة التػػي تتعامػػؿ بالربػػا 
 .(1) إف حكـ الربا ال يتغير بتغير الزماف أك المكاف ؛المحـر شرعان، كعميو

 

  :ثالثًا: أىم القواعد المختصة بفقو المعامالت المالية المعاصرة
قتلػر أالفقيية التي تختص بفقػو المعػامالت الماليػة، ك ىناؾ عدد ال بأس بو مف القكاعد 

 عمث أىميا  ي النقاط التالية:

 (2)قاعدة )األمور بمقاصدىا( .1

كيقلػد بيػذه القاعػدة  ،(3)(إنما امعمػاؿ بالنيػات):   ألؿ ىذه القاعدة  ىك قكؿ النبي
ي أف لػػحة الحكػػـ عمػػث أم عقػػد أك تلػػرؼ معػػيف مػػرتبط بمقلػػد لػػاحبو،  المقالػػد ىػػي التػػ

"إف االعتبػار  ػي العقػكد  يقكؿ ابػف القػيـ:تميز العقكد كالتلر ات اللحيحة مف عدـ اللحيحة، 
 .(4)كالتلر ات بحقااقيا كمقالدىا دكف ظكاىر ألفاظيا كأ عاليا"

كبنػػػػػاءن عمػػػػػث مػػػػػا سػػػػػبؽ، يجػػػػػب تحديػػػػػد اليػػػػػدؼ  ػػػػػي أم معاممػػػػػة ماليػػػػػة،  ػػػػػإف المقالػػػػػد 
 التي تككف  ي التعامؿ المالي. كاالعتقادات معتبرة  ي التلر ات كااللتزامات

كبسػػػػػبب انتشػػػػػار التعػػػػػامالت كالعقػػػػػكد المعالػػػػػرة التػػػػػي يختمػػػػػؼ مقلػػػػػكدىا عػػػػػف شػػػػػكميا 
الظاىرم؛  إف تطبيػؽ ىػذه القاعػدة  لػو مجػاؿ كبيػر، كمثػاؿ ذلػؾ: الكدااػع الملػر ية  ػي حقيقتيػا 

لكدااػػػع ىػػػي قػػػرض بفااػػػدة محػػػددة سػػػمفان، كالكديعػػػة مزػػػمكنة  ػػػي الشػػػرع؛  ػػػال يمكػػػف تكييػػػؼ ىػػػذه ا
الملػػر ية عمػػث أنيػػا كديعػػة  قػػط بػػؿ ىػػي قػػرض، حيػػث إف تحديػػد  ااػػدة مشػػركطة سػػمفان جعػػؿ مػػف 

 .(5)شرعان  ان محرم ان ربكي ان ىذه الكدااع الملر ية قرز

                                                           

(؛ السالكس، المعامالت المالية المعالرة، 20شبير، المعامالت المالية المعالرة  ي الفقو اإلسالمي، )ص 1))
 (. 6)ص

 (.1/62(؛ البركتي،  قكاعد الفقو، )ج1/8( السيكطي، امشباه كالنظاار، )ج2)
الكحي، كيؼ كاف بدء الكحي إلي الرسكؿ ػػ لمي ا عميو كسمـ ػػ ( ] البخارم، لحيح البخارم، بدء 3)

 [1قـ(: حديث ر 1/6)ج
 (.3/95ابف القيـ، إعالـ المكقعيف، )ج  4))
 (.8( خالدم، الزكابط كالقكاعد الشرعية لممعامالت المالية اإلسالمية، )ص5)
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 (1)قاعدة )ال ضرر وال ضرار( .2

 .(2)(ال زرر كال زرار)ا عميو كسمـ ػػ:  ثنبي ػػ لمألؿ ىذه القاعدة ىك قكؿ ال

كالزػرار ىػك مقابمػة الزػرر بالزػرر؛  ػال يجػكز محػد أف  ،فسدة بالغيرالزرر ىك إلحاؽ م
 .(3) يمحؽ زرران كال زراراى ب خر، كذلؾ مف الزرر مف الظمـ المحـر شرعان 

اىتمامان كبيػران بقزػية د ػع الزػرر قبػؿ كقكعػو مػف بػاب اىتمكا ك  الفقياء أيما عناية ثلقد اعتن
 .(4) لشديديفكعدـ الكقكع  ي الحرج كالزيؽ ا ،الكقاية

و التكنكلكجيا كالتقنيات الحديثة، كما لحؽ بو مف تكمثاؿ ذلؾ: أف التطكر المعالر الذم را ق
كمػا ىػك (5)كجكد الظركؼ الطاراة التي تجعؿ أحػد المتعاقػديف يقػع  ػي الزػرر الكبيػر كالخسػارة، 

 .(6)  ي عقكد التكريد

 

                                                           

 ي إيزاح قكاعد الفقو الكمية، ؛ الغزم، الكجيز 51(: قاعدة رقـ 1/106( البركتي، قكاعد الفقو، )ج1)
 (.1/251)ج

، كقاؿ املباني: حديث [31(: حديث رقـ2/745( ] مالؾ، المكطأ، امقزية، القزاء  ي المر ؽ )ج(2
 .لحيح

 (.1/199(   الزحيمي، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا  ي المذاىب امربعة ، ) ج 3)
؛ (1/251الكجيز  ي إيزاح قكاعد الفقو الكمية، )ج الغزم،(؛ 1/84( السيكطي، امشباه كالنظاار، )ج4)

 (.28/180المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة امكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ػػ الككيت )ج
 (.1/189( الندكم، القكاعد الفقيية، )ج5)
يا " عقد ( عقكد التكريد مف العقكد المعالرة التي طرأت بسبب التطكر الحديث لعقكد المعامالت، كتعرؼ بأن6)

يمتـز بو أحد المتعاقديف أف يكرد لممتعاقد اآلخر شياان معينان يتكرر مدة مف الزمف"، انظر:  الكسيط  ي 
كذكر ىنا (؛ كلعقكد التكريد أنكاع كثيرة مختمفة العتبارات كثيرة 1/139شرح القانكف المدني، السنيكرم ) ج

 كىك:   ي ىذا المقاـ ما ىك معالر كلو ارتباط بمكزكع النقاش
عقكد التكريد اللناعية كىي "التي تتعمؽ بتسميـ منقكالت يلنعيا المكرد، كيككف لإلدارة الحرية الكاممة  ي 

(، ك ي ىذه العقكد 91/220التدخؿ أثناء إعداد البزااع كالسمع" انظر: مجمة مجمع البحكث الفقيية )ج
اليؼ كامسعار المتفؽ عمييا بشكؿ كبير إذا تغيرت الظركؼ المتمثمة بتغير امكزاع االقتلادية  كالتك

كغير متكقع أثناء إنشاء العقد؛  ينا يمحؽ الممتـز أزراران كخساار كبيرة  لـ يكف متكقعيا كدكف إىماؿ أك 
تقلير منو؛  يجكز تعديؿ الحقكؽ كااللتزامات بلكرة عادلة تحقؽ رقع الزرر عف ىذا المتعاقد  يتـ 

يف بالتساكم، كىذا تطبيؽ لقاعدة " ال زرر كال زرار"   ي المعامالت تكزيع الخسارة عمث كال المتعاقد
 . 1995المالية المعالرة: القرار الرابع، مجمع رابطة العالـ اإلسالمي، الدكرة الرابعة عشرة، يناير/
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 (1)قاعدة )العادة محكمة( .3

العػرؼ كتحكميػو  يمػا ال نػص  يػو،  كػاف اتفػاؽ الفقيػاء عمػث قاعػدة ميمػة  ػي اعتبػار  دعتي 
 ي تحكيـ المعامالت المالية المعالرة بناءن عمث ىذه القاعدة، إذا  ان اعتبار العرؼ كالعادات أساس

 .(2) كانت مكا قة لمشرع كك ؽ العمؿ بشركط العرؼ اللحيح

 .(3)بطمو  يك جااز"يقكؿ اإلماـ السرخسي: "إف ما تعار و الناس كليس  ي عينو نص ي

مثػاؿ ذلػػؾ: تعػػارؼ الملػػارؼ الماليػػة كالتجاريػػة الحديثػة أف مبادلػػة النقػػد بالنقػػد ىػػك قػػبض، 
كيأخػػػذ حكػػػـ  ان،قبزػػػ سػػػاب المشػػػترم بتقييػػػد البنػػػؾ ليػػػا يعػػػدكأيزػػػان مبادلػػػة العمػػػالت الماليػػػة  ػػػي ح

لػديف  ػي حسػػاب القػبض، ككػذلؾ عمميػة الػػد ع بالبطاقػة االاتمانيػة؛ حيػػث إف إيػداع المػديف مبمػػ  ا
الدااف بطمبو أك برزاه تبرأ ذمة المديف مف الديف، كذلػؾ مف املػؿ كامسػاس  ػي تحديػد كيفيػة 
 قبض االلتزامات إنما ىك العرؼ؛  اختالؼ القبض كالتقابض كاف بسػبب اخػتالؼ أعػراؼ النػاس

 (4).كعاداتيـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .176(: قاعدة رقـ 1/90(؛ البركتي، قكاعد الفقو، )ج1/79،89السيكطي، امشباه كالنظاار، )ج 1))
 (.1/34الحارث الغزم،  الكجيز  ي إيزاح قكاعد الفقو الكمية، )ج( أبك 2)
 (. 12/45( السرخسي، المبسكط، ) ج 3)
(؛ خالدم، الزكابط كالقكاعد الشرعية لممعامالت المالية 1/35( الفتاكم االقتلادية لبيت التمكيؿ الككيتي )ج4)

 (. 11اإلسالمية، ) ص
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 المبحث الثاني
 ى التأمين التعاوني، وخطابات الضمانأثر الزمن عم

 
تحقيؽ ملالح العباد  ي العاجؿ كاآلجؿ، كمع  ثإف مقالد الشريعة اإلسالمية تيدؼ إل

كمػػػا را قيػػػا مػػف مخػػػاطر محدقػػػة باإلنسػػػاف،  ،التكسػػع  ػػػي اسػػػتخداـ التقنيػػػات كالتكنكلكجيػػا الحديثػػػة
المية  ػػػي التكا ػػػؿ ألػػػبح مػػػف الزػػػركرم كجػػػكد عقػػػكد كمعػػػامالت تعكػػػس  مسػػػفة الشػػػريعة اإلسػػػ

خريف بما يتكاكػب كىػذا التطػكر المعالػر، ممػا يكفػؿ حقػكؽ كالتزامف كتقديـ االلتزامات تجاه اآل
  .( 1)اإلنساف  ي حالة الملااب كالنكااب

كأىػػـ  ،كخطابػػات الزػػماف ،كسػػأتناكؿ  ػػي ىػػذا المبحػػث مفيػػـك كػػؿ مػػف التػػأميف التعػػاكني
  ييما. زكابطيما الشرعية، ثـ الحديث عف أثر الزمف

  :أواَل: التأمين التعاوني
  :مفيوم التأمين التعاوني -1

 :التأمين لغة  

مػػف أمػػف،  يقػػاؿ: أمنػػت الرجػػؿ أمنػػان كأمنػػة، كاممػػف زػػد الخػػكؼ، كىػػك يعنػػي سػػككف القمػػب 
كقػػػػػاؿ الراغػػػػػب: ألػػػػػؿ اممػػػػػف طمأنينػػػػػة الػػػػػنفس كزكاؿ الخػػػػػكؼ قػػػػػاؿ   (2)كاطمانانػػػػػو كثقتػػػػػو،

ٌْ َخٍْْف :ثتعال ى ِيّ ُّ ََ  (4)كأيزان اممانة التي ىي زد الخيانة. ،(3)َوآَي

 كعميو  التأميف ىك امماف مف الزرر كعدـ الخكؼ.     
 :التأمين اصطالحًا   

ػػث ىػػك "عقػػد يمتػػـز المػػؤمف بمقتزػػاه أف يػػؤدم إلػػ المسػػتفيد الػػذم اشػػترط  ثف لػػو، أك إلػػم  ؤى المي
ض مػالي آخػر،  ػي حالػة كقػكع التأميف للالحو مبمغان مف الماؿ، أك إيرادان مرتبان، أك أم عػك 

                                                           

 (.54ػػػػ51القتيا بامدلة الشرعية، )صاليكبي، مقالد الشريعة اإلسالمية كع 1))
 (.133/ 1( ابف  ارس، معجـ مقاييس المغة، )ج2)
 [4]قريش: 3))
(؛ الفيكمي، الملباح المنير  ي غريب الشرح 5/2071الفارابي، اللحاح تاج المغة كلحاح العربية، )ج 4))

 ( 34/184(؛ الزبيدم،  تاج العركس، )ج1/24الكبير، )ج
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 لم د عػػة ماليػػة أخػػر أالحػػادث، أك تحقػػؽ الخطػػر المبػػيف بالعقػػد؛ كذلػػؾ  ػػي نظيػػر قسػػطو أك 
 .(1)ف "ف لو لممؤمِّ يؤدييا المؤم  

أك ىػػك عقػػد يمتػػـز أحػػد طر يػػو )المػػؤمف( قبػػؿ الطػػرؼ اآلخر)المسػػتأمف( بػػأداء مػػا يتفػػؽ عميػػو 
 .(2)بم  معيف"حمكؿ أجؿ محدد، مقابؿ معند تحقيؽ شرط، أك 

 التأميف عبارة عف عقػد بػيف المػؤمف كالمسػتأمف يمتػـز بمكجبػو المػؤمف بػد ع مبمػ  مػف المػاؿ 
 تجاه المستأمف عند كقكع حادث التأميف خالؿ زمف محدد.

  :التعاون لغة 

مف عاكف عكنان، يقاؿ: تعاكف القكـ إذا عاكف بعزيـ بعزان، كالعكف: الظيير عمػث اآلخػر؛ 
  .( 3) مث الشيء أم ساعده يقاؿ: أعانو ع

  التعاكف ىك المساعدة كالمعكنة لآخريف. 

 :التعاون اصطالحًا   

 .(4)يف، أك أكثر لمعمؿ بلكرة مشتركة"ىك" اتفاؽ بيف  رديف، أك مشركعيف، أك حككمت

 :التأمين التعاوني اصطالحًا " 

ف المخػاطر، ىك اتفاؽ عمث سبيؿ التعاكف بيف مجمكعػة مػف ام ػراد ممػف يتعرزػكف لنػكع مػ
يمتزمكف بتعػكيض مػف يتحقػؽ الخطػر بالنسػبة إليػو مػنيـ  ػي سػنة معينػة مػف االشػتراؾ الػذم 

 .(5)اد"يؤديو كؿ  رد مف ام ر 

                                                           

 (.1084/ 7، ج2سيط  ي شرح القانكف المدني، )ـ( السنيكرم، الك 1)
(؛ قمعجي، مباحث  ي االقتلاد اإلسالمي مف ألكلو الفقيية، 40الثياف، التأميف كأحكامو، ) ص 2))

 (.131)ص
(؛ ابف منظكر، لساف العرب، 2/438الفيكمي، الملباح المنير  ي غريب الشرح الكبير، )ج 3))

 (. 2/638المعجـ الكسيط، )ج(؛ إبراىيـ ملطفي كأخركف، 13/298)ج
 (. 18يكسؼ، قامكس الملطمحات االقتلادية، )ص4) )
(؛ 1/42(؛ الزرقا، نظاـ التأميف، )ج7/1099، ج2السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، )ـ 5))

 (. 12الزحيمي، مفيـك التأميف التعاكني دراسة مقارنة، )ص
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 ان عقػػد ديالحػظ عمػث التعريػؼ أف التػػأميف التعػاكني يقػكـ عمػث أسػػاس االلتػزاـ بػالتبرع،  يعػ
 بيف الناس.كالتبادؿ االجتماعي  ،التي تقـك عمث التكا ؿمف عقكد التبرع 

نفسو معرزان لخطػر ل ىي: "كجكد شخص ير ( 1) إف لكرة عقد التأميف التعاكني ؛كعميو
إليػػو مػػف  لتخفيػػؼ آثػػاره، أك د عيػػا،  يتعاقػػد مػػع الغيػػر بػػالتزاـ يػػؤد ث ػػي نفسػػو أك مالػػو،  يعمػػد إلػػ

 عكزان مف الماؿ د عػة كاحػدة أك أقسػاطان،  يسػمي ثأجؿ تحقيؽ ذلؾ لو عند كقكع الخطر،  يعط
 .(2)ف"مف، أما الطرؼ اآلخر  يك المؤمِّ ف لو أك المستأىذا الشخص بالمؤم  

                                                           

 كالتالي: ( التأميف التعاكني لو عدة لكر كبيانيا 1)
  اللكرة امكلي: التأميف التعاكني البسيط ىك" تعاكف مجمكعة مف امشخاص ممف يتعرزكف لنكع مف

المخاطر عمث تعكيض الخسارة التي قد تليب أحدىـ، عف طريؽ اكتتابيـ بمبال  نقدية ليؤدم منيا 
التعاكف كالتكا ؿ  التعكيض مم مكتتب منيـ عندما يقع الخطر المؤمف لو" كىك جااز شرعان منو مف

 (.195عمث البر كالخير؛ انظر: التأميف اإلسالمي دراسة  قيية تأليمية، عمي القرة داغي )ص
  اللكرة الثانية: التأميف التعاكني المركب مف عقد التأميف كاإلجارة، كىك نكع متىطكر لتطكر أساليب

 التأميف،  يك يتككف مف عقديف كىما:
ما بينيـ، يقـك عمث تبرع كؿ  رد بمبم  يساىـ بو  ي لندكؽ التأميف، عقد تأميف بيف المستأمنيف  ي .1

كيككف المبم  ممكان لملندكؽ، كال يككف لممتبرع يد عميو، كعند حدكث خطر محد ام راد؛  إنو يعكض 
 مف المتكا ر  ي لندكؽ التأميف؛ كىك عقد تبرع.

كؽ التأميف بد ع ميم  مقابؿ لإلدارة، كىك عقد إجارة بيف المستأمنيف كالقااميف عمث اإلدارة يمتـز لند .2
 مبم  مقطكع يتفؽ عميو بد ع أجرة لمقااميف عمث اإلدارة،  يك عقد معاكزة.

كعميو؛  إف ىذه اللكرة جاازة شرعان، مف عقد اإلجارة لتنظيـ إدارة عقد التأميف، كاالنتفاع حالؿ لكال 
ارة دكف زرر بأحدىـ؛ انظر: العقكد المالية المركبة، الطر يف المستأمنيف بعقد التأميف كاإلدارة بعقد اإلج

 (.309ػػػػ 307العمراني )ص
 اللكرة الثالثة: التأميف التعاكني المركب مف عقد التأميف كاإلجارة كالمزاربة

كىي قياـ اإلدارة باستثمار أمكاؿ يساىـ بيا المستأمنكف  ي لندكؽ استثمارم بجانب لندكؽ التأميف، 
المستثمر مستقالن عف الماؿ المد كع  ي لندكؽ التأميف كال يمتـز المستأمف باالستثمار؛ كأف يككف الماؿ 

 إنو يجكز الجمع بيف العقديف بدكف زرر كتأثير مخالؼ لمشريعة  يك جااز شرعان؛ كذلؾ النفلاؿ كؿ 
جااز شرعان؛ عقد بمالو  عف اآلخر، كلكف إف التزاـ المستأمف باالستثمار  ي لندكؽ االستثمار  إنو غير 

 307كذلؾ اشتراط عقد  ي عقد كىك منيي عنو شرعان؛ انظر:  العقكد المالية المركبة، العمراني )ص
 (.309ػػػػ

 (. 4عمكاف، حكـ اإلسالـ  ي التأميف، )ص 2))
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 جػػابر، كالتعػػاكف عمػػث البػػر كتفتيتيػػا ككسػػر ال ، التػػأميف التعػػاكني إنمػػا ىػػك" لتػػأميف المخػػاطر
  .(1)كالخير"

  :مشروعية التأمين التعاوني -2

ف أ ػراد، كدؿ عميػو بػيإف التأميف التعاكني مشركع عمث جيػة النػدب لمػا  يػو مػف التعػاكف 
 : القرآف كالسنة

ْا لََعَ اإلثْااِى  ث:مػف القػرآف الكػريـ قكلػو تعػال -1 ى َوال َتَػاااَوٍُ َْ  اهْااِ ِّ َواتلَّْقاا
ْا لََعَ َوَتَػاااَوٍُ

َواهُْػْدَوانِ 
(2). 

مىث اٍلًبرِّ كىالت ٍقكىل  :أف قكلو وجو الداللة: نيكا عى تىعىاكى لبر، ليعف بعزكـ بعزان عمث ا :أم  كى
كىك اسـ جامع لكؿ ما يحبو ا كيرزػاه مػف امعمػاؿ الظػاىرة كالباطنػة، كال شػؾ أف تعػاكف 
النػػػاس  ػػػي د ػػػع المخػػػاطر كتخفيػػػؼ امزػػػرار التػػػي يتعرزػػػكف ليػػػا مػػػف التعػػػاكف عمػػػث البػػػر 

 .( 3)دم لمتحريـؤ كالتقكل، كأنو يخمك مف اإلثـ كالعدكاف الذم ي

 مف السنة النبكية:  -2

طعػاـ عيػاليـ بالمدينػة جمعػكا مػا  أك قػؿ   ،ف امشػعرييف إذا أرممػكا  ػي الغػزكإ)  قكؿ النبػي
 .(4)( يـ مني كأنا منيـ ،كاحد بالسكيةثـ اقتسمكه بينيـ  ي إناء  ،كاف عندىـ  ي ثكب كاحد

يػػدؿ الحػػديث داللػػة كازػػحة عمػػث عظػػـ التعػػاكف الجمػػاعي باإليثػػار كالمكاسػػاة  وجــو الداللــة:
بػػاء، كيبػػيف  زػػؿ امشػػعرييف  بجمػػع امشػػياء المكجػػكدة معيػػـ سػػكاء بػػيف امشػػعرييف كىػػـ أقر 

 ي الحزر، ثـ قسمتيا بينيـ بالتساكم بإباحة بعزيـ بعزان، كمكاساتيـ  أـكاف  ي السفر أ
 .(5)بالمكجكد؛  كاف تزامنيـ كتعاكنيـ لد ع الحاجة عف أ رادىـ بقلد التكا ؿ كالتعاكف

                                                           

 (. 56( عمي القره داغي، التأميف التعاكني ماىيتو كزكابطو كمعكقاتو، )ص1)
 [.2(  ]الماادة: 2)
 (. 1/218سر الكريـ الرحمف  ي تفسير كالـ المناف، )جتيالسعدم، 3) )
(:حديث رقـ 4/1944مسمـ،  زااؿ اللحابة،  زااؿ امشعرييف ػػ رزي ا عنيـ )جلحيح مسمـ، ]( 4)

2500] . 
 (.16/62المنياج شرح لحيح مسمـ بف الحجاج، ) جالنككم، ( 5)
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مػػف  دات التعاكنيػػة التكا ميػػة  ػػي المجتمػػع تعػػكيتبػػيف مػػف ىػػذه النلػػكص أف كجػػكد المؤسسػػ
كمقالػد التشػريع التػي جػاء مػف أجػؿ تحقيقيػا للػالح النػاس كسػد  ،قكاعد اإلسالـ امساسػية

 حاجاتيـ المتزايدة.  
  :خصائص التأمين التعاوني -3

يعد التأميف التعاكني عقدان مػف عقػكد التػأميف التػي ليػا خلػااص تميزىػا عػف غيرىػا مػف 
كبيانيػا   ،نا سأذكر بعػض خلػااص عقػد التػأميف التػي تخػتص بالتػأميف التعػاكني  قػطىك العقكد، 
 كالتالي:

عقػد رزػااي يقػـك عمػػث أسػاس الرزػا بػػيف أطػراؼ العقػد،  ينعقػػد بمجػرد اقتػراف اإليجػػاب  .1
 .(1)بالقبكؿ 

 كػال الطػر يف يسػتيدؼ الحلػكؿ  ،عقد تبرع مػالي يقػكـ عمػث أسػاس التبػادؿ االجتمػاعي .2
ف يمتػػـز بتسػػميـ مبمػػ  التػػأميف الػػذم ابػػؿ مػػا يد عػػو لمطػػرؼ اآلخػػر،  ػػالمؤمِّ عمػػث منفعػػة مق

ف لو)المتزػػرر( إذا كقػع الخطػر المػػؤمف زػده، كالمػؤمف لػػو يمتػـز بػد ع قيمػػة عميػو لممػؤم  
 . (2)االشتراؾ لمتأميف لو

 التزامات امطراؼ الثابتة  ػي العقػد متقابمػة عمػث أسػاس  ،عقد ممـز لمجانبيف كقت إبرامو .3
بػػػادؿ،  ػػػالتزاـ المسػػػتأمف بػػػد ع اشػػػتراؾ التػػػأميف، كالتػػػزاـ المػػػؤمف بػػػد ع العػػػكض المػػػالي الت

 (.3))مبم  التأميف( إذا كقع الحادث المؤمف لو

 يك يعقد كيمتد لمدة محددة مف الزمف  ، الزمف عنلر أساس  يو ،عقد زمني أك مستمر .4
 مثػؿ عقػد سػنكم بؿمتفؽ عمييا؛ مف التأميف يككف زد حادث محتمؿ الكقكع  ي المستق

(4 ). 
  :حكم التأمين التعاوني -4

 كتترتػب ، إف العقد مشػركع ؛إف التأميف التعاكني إذا كاف متزمنان لجميع الخلااص السابقة
 . اآلثار الشرعية الخالة بو عميو

                                                           

 (.23مي، )صعقد التأميف كمدل مشركعيتو  ي الفقو اإلسالالنجار،  1))
 (7/1099،ج2السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، )ـ 2))
 (. 4سكار، النظرية العامة لاللتزامات، ) ص 3))
 (. 10(؛ الملرم، التأميف اإلسالمي بيف النظرية كالتطبيؽ، )ص1/33الزرقا، نظاـ التأميف، )ج 4))
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 :الخصائص التي تتقاطع مع الزمن -5

إذا كقػع الخطػر المػؤمف منػو، ف لػو )المتزػرر( ف بتسميـ التعػكيض المػالي لممػؤم  التزاـ المؤمِّ  .1
 يػػػك التػػػزاـ احتمػػػالي معمػػػؽ عمػػػث كقػػػكع الخطػػػر أك  ،حيػػػث إف التػػػأميف يعتمػػػد عمػػػث المبادلػػػة

الحػػػادث؛ كىػػػذا يسػػػتدعي كجػػػكد  تػػػرة زمنيػػػة معينػػػة تمتػػػد لػػػزمف  ػػػي المسػػػتقبؿ،  يكػػػكف تسػػػميـ 
ذلػؾ العكض المالي مف قبؿ المؤمف بعد انقزاء  ترة زمنيػة غيػر معرك ػة الكقػكع  ػي مقابػؿ 

يقكـ ىك بد ع االلتزاـ الكاجب عميو دكف االسػتفادة مػف التزاماتػو إال بعػد تحقػؽ كقػكع الخطػر 
 .(1)أك الحادث

إذا لـ يقع الخطر أك الحادث  ال يمكف لمطرؼ اآلخر المطالبة بحقكقو المالية كليس  ؛كعميو
لـ يحلؿ عمث  ف لو أقدـ عميو مع تحقؽ رزاه الكامؿ بذلؾ؛  يكلو  سخ العقد، مف المؤم  

التأميف إال  ي حالة كقكع الخطر بالنسبة لو، كأيزان الحادث المؤمف زده مػف اممػكر التػي 
 .لمستقبؿ )كجكد  ترة زمنية معينة(يتكقع المؤمف كالمؤمف لو حدكثو  ي ا

كاحتمػػاؿ كقكعػو  يمػػا بعػد يعنػػي كجػكد زمػػف لكقكعػو، كىػػذا  ، عػدـ كجػػكد الحػادث عنػػد التعاقػد
كيغتفػر  ييػا لمغػرر  ،مف عقكد التبرعات د ي الشريعة، لكف عقد التأميف يعغرر منيي عنو 

مػػػف الغػػػرر كالجيالػػػة معفػػػك عنػػػو خػػػالؿ ىػػػذا الػػػزمف الجيالػػػة،  ينػػػا  ػػػي عقػػػد التػػػأميف كػػػؿ  ك 
كلػػـ يقػػع  ،المسػػتقبمي؛ مف التػػأميف يقػػـك عمػػث أسػػاس التبػػرع، كلكػػف  ػػي حالػػة مزػػي الػػزمف

ف لػػػو؛  يػػػذا يػػػؤدم لكجػػػكد حػػػرج كزػػػيؽ  ػػػي التعامػػػؿ ف زػػػده بالنسػػػبة لممػػػؤم  الحػػػادث المػػػؤمِّ 
 بالتأميف  يما بعد. 

كيمتػد لمػدة محػػددة  ، ػالزمف عنلػػر أسػاس  يػو، حيػث يعقػد ،إنشػاء عقػد التػأميف لمػدة زمنيػة .2
 (.2)مف الزمف متفؽ عمييا؛ مف التأميف يككف زد حادث محتمؿ الكقكع  ي المستقبؿ

كعدـ تمكف المستأمف مف الحلكؿ عمث تأميف لو  ،ارتباط تنفيذ التأميف بزمف  ي المستقبؿ 
عػدـ ك ػاء كػال ث خالؿ ىذا الزمف؛ يجعػؿ تنفيػذ عقػد التػأميف التعػاكني مسػتحيالن مػا يػؤدم إلػ

 الطر يف بالتزاماتيما خالؿ زمف المستقبؿ المتفؽ عميو لمتأميف. 

                                                           

(؛ سكار، النظرية العامة لاللتزامات، 23مي، )ص( النجار، عقد التأميف كمدل مشركعيتو  ي الفقو اإلسال1)
 (.4)ص

(؛ الزحيمي، 10(؛ الملرم، التأميف اإلسالمي بيف النظرية كالتطبيؽ، )ص1/33الزرقا، نظاـ التأميف، )ج  2))
 (. 4/442الفقو اإلسالمي كأدلتو، )ج
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كتترتػػػب عميػػػو  ، كجػػكد  تػػػرة زمنيػػػة )سػػنة أك أكثػػػر(  مػػػف بػػػدء انعقػػاد العقػػػد يػػػتـ  ييػػا التػػػأميف
 إف التأميف التعاكني يككف التعامؿ بو أمران جػاازان كمشػركعان،  ؛االلتزامات كاآلثار الخالة بو

 كأيزان التأميف ينتيي بانتياء الفترة الزمنية المتفؽ عمييا.
 والذي أخمص إليو:

قػد عنلػران أساسػيان  يػو؛  يػك عأميف التعػاكني بككنػو أف الزمف لػو تػأثير كازػح عمػث عقػد التػ .1
كأف يككف  ترة التأميف سػنة كاحػدة  قػط،  ،كينتيي بانتياء التأميف ،يبدأ مف زمف انعقاد العقد

 عػػدـ حلػػكؿ الطػػرؼ اآلخػػر عمػػث التػػأميف خػػالؿ ىػػذه الفتػػرة الزمنيػػة مقابػػؿ مػػا يد عػػو مػػف 
التزامات لمطرؼ امكؿ؛ يمحؽ زرران بالطرؼ اآلخر)المؤمف لو( حيث إف الطرؼ )المػؤمف( 

 كقكع الحادث المؤمف لو بالنسبة إليو.ينتظر تحقؽ 
كغير محدد يجعػؿ  ،ككف تحقؽ الحادث المؤمف منو محد أطراؼ عقد التأميف غير معركؼ .2

المػػؤمف لػػو يتػػكانث  ػػي تسػػميـ التعػػكيض المػػالي المتفػػؽ عميػػو عنػػد إبػػراـ العقػػد؛ مف التػػأميف 
 نو. محتمؿ تحققو بالنسبة لو بناءن عمث كقكع الحادث أك الخطر المؤمف م

التػػأميف التعػػاكني بالنسػػبة محػػد أطػػراؼ العقػػد)المؤمف( ليكػػكف  ثإف إزػػا ة الػػزمف كالكقػػت إلػػ .3
تنفيذه  ي المستقبؿ ال الحاؿ،  احتماؿ كقكع الحادث المؤمف منو يؤثر عمػث العقػد باسػتحالة 

 تنفيذه.

 ثانيًا: خطابات الضمان 
  :مفيوم خطاب الضمان -1
 :أم كالمػو كحادثػػو كخطابػان بمعنػي تكمػـ كتحػدث مخاطبػػةمػف خطػب يخاطػب  الخطـاب لغـة ،

كيقلػد بػو  .(1)إليػو كالمػان  ثككجو إليو كالمػان؛  يقػاؿ: خاطبػو  ػي اممػر أم حدثػو بشػأنو كألقػ
اا قكلػو تعػالث:، كمنػو (2)الكالـ بيف متكمـ كسػامع، كأيزػان مراجعػة الكػالـ َّ ْكسِوَِْي

َ
َفَقااَل أ

ِِن ِي اْْلَِػابِ  وََغَزّ
 .(4)ىنا بمعنث الرسالة،  الخطاب (3)

 :مػػػػف خػػػػالؿ التعريػػػػؼ المغػػػػكم لكممػػػػة الخطػػػػاب نسػػػػتنتج أف الخطػػػػاب   الخطــــاب اصــــطالحًا
  .كالـ يحمؿ أمران معينان بقلد إثارة االنتباهالطالحان ىك: 

                                                           

 (. 1/243إبراىيـ ملطفي كأخركف، المعجـ الكسيط، ) ج 1))
 (.1/173(؛ الفيكمي، الملباح المنير، )ج4/222، ) جالفراىيدم، العيف2) )
 [. 23( ]ص: 3)
 (. 1/243(  إبراىيـ ملطفي كأخركف، المعجـ الكسيط، )ج4)
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 :االلتزاـ كالكفالة،  يقاؿ زمف الماؿ ألزمػو إيػاه ككفمػو  ثمف زمف زمانان بمعن الضمان لغة
 .(1) لو

 (2)"ىك التزاـ حؽ ثابت بذمة الغير" ًا:الضمان اصطالح. 

   :خطاب الضمان اصطالحًا 

بكلػفو بعد البحث كالتنقيب  ي كتب الفقياء القدامث لتعريؼ ملطمح خطػاب الزػماف 
ذلػػػؾ منػػػو ملػػػطمح مسػػػتحدث باسػػػتحداث القزػػػايا المتعمقػػػة ؛ ك مسػػػتقالن  ان لػػػـ أجػػػد لػػػو تعريفػػػ ان مركبػػػ

المعالريف تعريفات كثيرة لخطاب الزماف جميعيػا يػدؿ  بالمعامالت المالية المعالرة، كلمعمماء
عمػػػث أف خطػػػاب الزػػػماف ىػػػك تعيػػػد كتػػػابي مػػػف قبػػػؿ بنػػػؾ أك ملػػػرؼ بػػػالتزاـ معػػػيف تجػػػاه أحػػػد 

كذلؾ منػو يجمػع بػيف أطػراؼ المعاممػة،  ؛كتفي ىنا بتعريؼ كاحد كىك تعريؼ الزحيميأعمالاو، ك 
 عف التكرار كالتفليؿ. بعيدك مختلر أيزان ىك تعريؼ جامع مانع، ك ىك كأيزان 

ػػ ؼ الزحيمػػي خطػػاب الزػػماف بقكلػػو: ) تعيػػد كتػػابي لػػادر مػػف الملػػرؼ)البنؾ( بنػػاء ر  عى
 ثيمتػػـز  يػػو للػػالح ىػػذا العميػػؿ بػػد ع مبمػػ  نقػػدم معػػيف أك قابػػؿ لمتعيػػيف، إلػػ ،عمػػث طمػػب عميمػػو

 .(3)شخص ثالث ىك المستفيد خالؿ مدة محددة  ي الخطاب(
  :مشروعية خطاب الضمان -2

مف خطػاب الزػػماف  ؛ف مشػركعية خطػاب الزػماف تنبػػع مػف مشػركعية الزػػماف نفسػوإ
بػػػؿ ىػػػك عقػػػد الزػػػماف المتعػػػارؼ عميػػػو  ػػػي الفقػػػو اإلسػػػالمي، كعقػػػد الزػػػماف  ،لػػػيس عقػػػدان جديػػػدان 

 : النبكية كالسنة الكريـ القرآف كمف امدلة التي تبيف ذلؾ ،مشركع كجااز  ي الشرع

يىٌ قاؿ تعالث:  الكريم من القرآن -1 ِْ ٍَا ةُِِ َز
َ
ٌْ جاَء ةُِِ ِِحُْن ةَػٍِْي َوأ ًَ ِ َول

 (4). 

كىػك إنػاؤه الػذم كػاف يشػرب  –لمف جاء بلكاع الممؾ  فى مً زى  ف يكسؼ أ :وجو الداللة
 كقد قاؿ ابف عباس: الزعيـ، ىك: الكفيؿ كالزامف.. قدر ما يحممو البعير مف الطعاـ –بو 

                                                           

 (.1/544(؛ إبراىيـ ملطفي كآخركف، المعجـ الكسيط، )ج2/364( الفيكمي، الملباح المنير، الفيكمي )ج1)
، )ج 2)) (؛ النسفي، طمبة الطمبة  ي االلطالحات 2/1121التيانكم، كشاؼ الطالحات الفنكف كالعمـك

 (. 1/139الفقيية، )ج
 ( .468الزحيمي، المعامالت المالية المعالرة، )ص 3))
 [.72]يكسؼ:  4))
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   :ف جنػدب رزػي ا عنػو قػاؿ : قػاؿ رسػكؿ ا مػا ركاه سػمرة بػ  :النبويـة مـن السـنة -2
  .(1))عمث اليد ما أخذت حتث تؤديو(

يدؿ الحديث داللة كازحة عمث أف الزماف مشركع  ي جميع امحكاؿ، حيث  :وجو الداللة
   .(2)إف امداء كاالستحقاؽ جعؿ غايتو )ىد و( امخذ  يككف الزماف لذلؾ

  :شروط خطاب الضمان -3

كأىػػػـ الشػػػركط التػػػي  ،العممػػػاء  ػػػي خطػػػاب الزػػػماف شػػػركط عقػػػد الزػػػماف نفسػػػولقػػػد اشػػػترط 
 كيمكف بيانيا عمث النحك التالي: ،تختص بالمزمكف بو كىك)الحؽ المزمكف(  ي ىذا الخطاب

 .( 3)ككاجب امداء ،نان  ي ذمة المزمكف لويٍ أف يككف دى  .1

 .(4)مف قبؿ امليؿ ) الزامف( ان أف يككف مزمكن .2

 .(5)عمث تسميمو مف قبؿ الزامفأف يككف مقدكران  .3

 .(6) أف يككف الزماف محدد الزمف بمدة معمكمة مؤقتة  ي العقد .4

 .(7)أف يككف المزمكف بو معمكمان كمعينان  .5

 

                                                           

؛ كقاؿ [1266(: حديث رقـ 3/558( ] الترمذم، سنف الترمذم، البيكع/ ما جاء  ي أف العارية مؤداه ) ج1)
 املباني : حديث لحيح.

 (. 7/217(؛ الماكردم، الحاكم الكبير، )ج3/42العرؼ الشذل شرح سنف الترمذم، )ج اليندم، 2))
(؛ النككم، 207ػػػ 9/206(؛ القرا ي، الذخيرة، )ج5/283( ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج3)

 (.4/402(؛ ابف قدامة، المغني، ، )ج14/14المجمكع شرح الميذب، )ج
(؛ 3/431(؛ اللاكم، الشرح اللغير، )ج5/283حتار عمث الدر المختار، )ج( ابف عابديف، رد الم4)

 (.4/403(؛ ابف قدامة،  المغني، ، )ج6/440الماكردم، الحاكم الكبير، )ج
(؛ النككم، 3/432(؛ اللاكم، الشرح اللغير، )ج5/283ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، )ج 5))

 (.4/238ابف مفمح، المبدع  ي شرح المقنع، )ج (؛14/16المجمكع شرح الميذب، )ج
 (. 35أبك زيد، الزماف  ي الفقو اإلسالمي كتطبيقاتو  ي الملارؼ اإلسالمية )ص 6))
(؛ الماكردم، الحاكم الكبير، 9/209(؛ القرا ي، الذخيرة، )ج75ػػػ20/72السرخسي، المبسكط ، ) ج 7))

 (.4/239(؛ ابف مفمح، المبدع  ي شرح المقنع، )ج6/440)ج
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  :حكم خطاب الضمان -4

الشػرعية  كتترتػب اآلثػار ، إنػو جػااز ؛إف خطاب الزػماف إذا تػـ بجميػع الشػركط السػابقة
 . بو عميو الخالة

  :تتقاطع مع الزمن الشروط التي -5

المزػػػمكف بػػػو مقػػػدكران عمػػػث تسػػػميمو مػػػف قبػػػؿ الزػػػامف  ػػػي  تػػػرة تنفيػػػذ االلتػػػزاـ أف يكػػػكف  - أ
لخطػػػػاب الزػػػػماف،  خطػػػػاب الزػػػػماف ىػػػػك تعيػػػػد مػػػػف قبػػػػؿ الملػػػػرؼ بتسػػػػميـ الزػػػػامف 
المزػػمكف بػػو لممزػػمكف لػػو؛  كىػػذا يجعػػؿ خطػػاب الزػػماف ينفػػذ بكػػؿ سػػيكلة؛ حيػػث إف 

 يسػػػيؿ إجػػػراء معاممػػػة  ،كاجبػػػة عميػػػو اتجػػػاه الزػػػامفالمزػػػمكف عنػػػو يػػػؤدم االلتزامػػػات ال
 .(1) رتب عمث ذلؾ  ساد خطاب الزمافتخطاب الزماف دكف كقكع حرج أك زرر ي

 إذا لـ يػتمكف الزػامف تسػميـ المزػمكف بػو خػالؿ  تػرة زمنيػة معمكمػة بسػبب عػدـ قدرتػو 
كال  ،ذعمػػث الك ػػاء بػػػد ع االلتػػزاـ )المػػػاؿ( دكف سػػبب مػػا؛ يعػػػد خطػػاب الزػػػماف غيػػر نا ػػػ

تترتػػب عميػػػو اآلثػػػار الخالػػػة بػػػو، أمػػػا  ػػػي حالػػػة عػػػدـ الك ػػػاء بسػػػبب مثػػػؿ تعسػػػر كزػػػعو 
 ػػإف خطػػاب الزػػماف يعػػد نا ػػذان، حيػػث إف ثبػػكت حػػؽ المزػػمكف لػػو  ػػي مطالبػػة  ؛المػػالي

الزػػػامف بتنفيػػػذ التزامػػػو تجػػػاه املػػػيؿ )البنػػػؾ( خػػػالؿ الفتػػػرة الزمنيػػػة المتفػػػؽ عمييػػػا عنػػػد 
 .عمث جميع امطراؼ يككف ميسران  اب الزماف الكاجبة تحديد التزامات خط ،التعاقد

أف يككف الزماف محدد الزمف بمدة معمكمة مؤقتػة  ػي العقػد؛ حيػث إف خطػاب الزػماف  - ب
بمػدة محػددة ينتيػي الزػماف  ييػا بانتياايػا،  تحديػد زمػف  ان الذم يلدره البنؾ يكػكف مؤقتػ

يػػػتمكف مػػػف تحقيػػػؽ الزػػػماف يكجػػػب عمػػػث الزػػػامف تنفيػػػذ التزامػػػو اتجػػػاه المزػػػمكف لػػػو ل
تػرة فملمحتو مف خطاب الزماف الذم تـ عقده باالتفػاؽ؛ كأيزػان تحديػد زمػف الزػماف ب

كتترتب عميو اآلثار الشرعية الخالػة بػو  ان الزم ان زمنية معينة يجعؿ خطاب الزماف عقد
 .(2) بتمكيف المزمكف لو مف االستفادة مف التزامو

يػاء الفتػرة الزمنيػة لمزػماف المتفػؽ عمييػا  إف انقزاء خطاب الزماف يكػكف بانت ،كأيزان 
البنػؾ أك   ي العقد،  تحديد زمف الزػماف يجعػؿ تنفيػذ خطػاب الزػماف أمػران ميسػكران لػدم

، كذلػػؾ مف خطػػاب الزػػماف تعيػػد بػد ع المبمػػ  المعػػيف خػػالؿ  تػػرة زمنيػػة المزػمكف عنػػو

                                                           

 (. 1/102الزحيمي، الزماف  ي الفقو اإلسالمي، )ج 1))
 (.35أبك زيد، الزماف  ي الفقو اإلسالمي كتطبيقاتو  ي الملارؼ اإلسالمية، )ص 2))
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حالػة عػدـ قدرتػو  معمكمة يؤدم  ييا المزمكف عنو التزامو، أك التزاـ البنؾ بد ع ذلؾ  ي
 عمث الك اء بالمبم  لسبب ما.  

 والذي أخمص إليو: 

عنلػػران أساسػػيان  يػػو؛  يػػك تعيػػد يبػػدأ  لػػو تػػأثير كازػػح عمػػث خطػػاب الزػػماف ككنػػوأف الػػزمف  .1
 ،أك شػيريف ان كينتيػي بانتيػاء الزػماف، كػأف تكػكف  تػرة الزػماف شػير  ،مف زمف انعقػاد العقػد

 أك نحك ذلؾ.

مزػػػمكف لػػػو المبمػػػ  الػػػذم كػػػاف لمزػػػماف عميػػػو خػػػالؿ كقػػػت معػػػيف  أف تحديػػػد زمػػػف تسػػػميـ ال .2
ليتمكف المزمكف عنػو مػف تحقيػؽ مقلػده كملػمحتو مػف إجػراء تعيػد ممػـز  ػي حػؽ نفسػو، 
حيث إنو إذا تـ تأخير زمف تسميـ المبم  المطمكب  ي إتماـ عممية الزماف لكقت بعيد غير 

 معركؼ يؤدل لفكات مقلد المزمكف لو مف ىذا التعيد. 

 ػي العقػد عنػد االتفػاؽ؛  حيػث إف اخػتالؿ الػزمف يػؤدل الخػتالؿ العقػػد؛  ان كػكف الػزمف حازػر  .3
  يلبح الزماف  اسدان كغير ممـز  ي حؽ المزمكف لو .
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 المبحث الثالث
 ئتمانأثر الزمن عمى الودائع المصرفية، وبطاقات اال 

كؿ البمداف لمتطكر الممحػكظ  لقد ألبحت الملارؼ مرتبطة باالقتلاد ارتباطان كثيقان  ي
المعػػػػامالت ير سػػػػيكالمتزايػػػػد  ػػػػي كاقعنػػػػا المعالػػػػر، كىػػػػذا يتطمػػػػب كجػػػػكد معػػػػامالت تعمػػػػؿ عمػػػػث ت

، كالتػػي ألػػبحت تشػػكؿ أىػػـ مػػا يحتاجػػو اإلنسػػاف  ػػي تلػػر اتو كالتزاماتػػو كتسػػييمييا االقتلػػادية
ة كبطاقػػػػات العديػػػػد مػػػػف المعػػػػامالت الملػػػػر ية؛ كمػػػػف ذلػػػػؾ الكدااػػػػع الملػػػػر ي الماليػػػػة،  ظيػػػػرت

كأىػػـ  ،، بحيػػث أبػػيف مفيػػـك كػػؿ منيمػػاأتناكؿ الحػػديث عنػػو  ػػي ىػذا المبحػػثاتمػاف؛ كىػػذا مػػا سػػاال
  بالحديث عف أثر الزمف  ي كؿ منيما. المبحث زكابطيما؛ ثـ أختـ

 أواًل: الودائع المصرفية
 :مفيوم الودائع المصرفية .1

 :الوديعة لغة  

ـي كمنػػو قػػكؿ النبػػي  ،التخميػػة كالتػػرؾ ثمشػػتقة مػػف الػػكدعى بمعنػػ ٍدًعًيػػ ػػٍف كى : "لىيىٍنتىًيػػيىف  أىٍقػػكىاـه عى
ميعىاًت" اٍلجي
أم تركيـ،  يقاؿ أكدعتػو مػاالن، أم د عتػو إليػو ليكػكف كديعػة عنػده، كأكدعتػو إذا  (1)

كىػػػػك مػػػػف امزػػػػداد. كاسػػػػتكدعتو كديعػػػػة، إذا  ،د ػػػػع إليػػػػؾ مػػػػاالن ليكػػػػكف كديعػػػػة عنػػػػدؾ  قبمتيػػػػا
 .(2)استحفظو إياىا

 ىي شيء يكزع عند الغير بقلد حفظو كتأمينو.  الكديعة
 :الوديعة اصطالحًا  

أك محتػػـر  ،أك داللػػة"، أك "تككيػػؿ  ػػي حفػػظ مممػػكؾ ،" تسػػميط الغيػػر عمػػث حفػػظ مالػػو لػػراحة
 .(3)مختص عمث كجو مخلكص"

  الكديعة ىي كؿ شيء يككؿ لمغير حفظو عمث سبيؿ التبرع.كعميو؛ 

                                                           

؛ [1671(: حديث رقـ 2/260( ] النسااي، السنف الكبرل، الجمعة/ التشديد  ي التخمؼ عف الجمعة، )ج1)
  5480(، حديث رقـ: 2/962كزيادتو، )جاملباني: لحيح الجامع اللغير 

 (.1/335(؛  الرازم، مختار اللحاح،  )ج6/96ابف  ارس، مقاييس المغة، )ج 2))
(؛ 5/662(؛ ابف عابديف، رد المحتار عمث الدر المختار، ) ج7/273ابف نجيـ، البحر الرااؽ ، )ج 3))

(؛ الشربيني، مغني المحتاج، 3/419(؛ الدسكقي، الشرح الكبير، )ج3/349اللاكم، الشرح اللغير ، )ج
 (.4/166(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، )ج5/85(؛ ابف مفمح، المبدع شرح المقنع، )ج4/125)ج
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 المصرفية لغة : 

ٍيػًر  ثلرؼ بمعن اسـ لملرؼ المشتؽ مف أىف تىٍلًرؼى ًإٍنسىاننا عىٍف كٍجوو ييًريػديهي ًإلىػث مىٍلػًرؼو غى
ٍيػػًر كىٍجػػوو  ،ذىًلػػؾى  ػػر ؼى الشػػيءى: أىٍعممػػو ً ػػي غى : أم لػػر ت امجيػػر :بلػػر و عػػف ذلػػؾ،  يقػػاؿكلى

أخميػػت سػػبيمو، كمنػػو لػػر ت المػػاؿ أنفقتػػو، كأيزػػان لػػر ت الػػذىب بالػػدراىـ أم بعتػػو؛ كمنػػو 
ٌراؼي الد   ٍيرىؼي لى ، كالل  ً يُّ ٍيرى رًُّؼ، كالل  راًىـً كنيق اديىا، مف الميلارى ىًة كالت لى

(1) . 

 خر.آ اللرؼ ىك تبادؿ أمر بأمر     

 :المصرفية اصطالحًا  

بالنظر  ي كتب الفقياء القدامث كالمعالريف، لـ أقؼ عمث تعريؼ يختص بمفظ الملػر ية، 
معػامالت  يػي  تالذم تتعامػؿ معػو،  ػإف كانػ كجدت تعاريؼ تختص بإزا تيا لمشيء ثلكن

مؤسسػػات ماليػػة أك اقتلػػادية  يػػي منشػػ ت  تنقػػكد ملػػر ية أك كدااػػع ملػػر ية، أمػػا إذا كانػػ
كىك الكدااػع  ،مالية أك بنكؾ ملر ية؛ كسأكتفي ىنا بذكر تعريؼ ما يخص مكزكع الدراسة

التػػػي  الملػػػر ية ىػػػي :المغػػػكم لكممػػػة الملػػػر ية  ػػػأقكؿ ثكذلػػػؾ بنػػػاءن عمػػػث المعنػػػ ،الملػػػر ية
 .  كشراايا تتعامؿ ببيع اممكاؿ

 :الودائع المصرفية 
 .(2)أك اعتبارم  ي حسابو الملر ي" حقيقي " ىي مبال  مف الماؿ يكدعيا شخص

ذا كػاف حسػاب  ان إذا كاف الحساب جاري كعمث أنو   يجكز للاحبو السحب منو متػث شػاء، كا 
ذا كػاف حسػاب كديعػة  ،انقزػاء ىػذا امجػؿ إنو ال يجكز لو السحب إال بعد  ؛كديعة مجؿ كا 

  إنو ال يجكز السحب منو إال بعد انتياء مدة اإلشعار. ؛بإشعار
ملػرؼ لمتلػرؼ  ييػا بمػا يتفػؽ كنشػاطو  ثأك ىي" قياـ شخص بتسميـ مبم  مػف المػاؿ إلػ 

 . (3)عمث أف يرده لممكدع عند الطمب أك خالؿ مدة معينة"
يتبيف أف الكدااع الملر ية ثالثة أنكاع؛ كبيانيػا عمػث   كمف خالؿ تعريؼ الكدااع الملر ية

 النحك التالي:

                                                           

(؛  الرازم، مختار 3/343(؛ ابف  ارس، مقاييس المغة ، )ج9/189ابف منظكر، لساف العرب، )ج 1))
 (.24/19(؛ الزبيدم، تاج العركس، ، )ج1/175اللحاح، )ج

 (.436ـ، معجـ ملطمحات الشريعة كالقانكف، )ص(  كر 2)
 (.458الزحيمي، المعامالت المالية المعالرة، )ص 3))
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كىػػػي "مبػػػال  نقديػػػة مكدعػػػة  ػػػي  ،كيطمػػػؽ عمييػػػا الحسػػػاب الجػػػارم ،كدااػػػع جاريػػػة تحػػػت الطمػػػب .1
 .(1)شاء، دكف الحلكؿ عمث  اادة أك عااد" ثأمانة، كللاحبيا سحبيا متكنيا الملرؼ ك

كال يحؽ ليـ  ،ة يكدعيا ألحابيا  ي الملرؼ مجؿ معيف" مبال  نقدي :كىي ،كدااع ثابتة مجؿ .2
 .(2)سحبيا إال بعد مزي  ترة محددة متفؽ عمييا بيف كؿ مف المكدع كالملرؼ"

" مبػػال  نقديػػة مكدعػػة  ػػي الملػػرؼ، كيحػػؽ للػػاحبيا سػػحبيا : كىػػي ،كدااػػع ادخاريػػة أك تػػك ير .3
 .(3)"ك اادتيا الكدااع الثابتة عمث  اادة أك عااد أقؿ مف عااد شاء، كالحلكؿ ثبشكؿ كامؿ مت

  إف ىذه امنكاع تندرج تحت مكزكع الدراسة مف حيث تقاطع الزمف معيا. ؛كعميو
 :مشروعية الودائع المصرفية -2

عمػػث مشػػركعيتو القػػرآف الكػػريـ  كقػػد دؿ   ،إف عقػػد الكديعػػة مشػػركع كمنػػدكب إليػػو باالتفػػاؽ
 كىي كاآلتي:ػػػ ،كالسنة النبكية

ا﴿ ث: تعال ولك ق كريم:ال من القرآن -1 َّ وِ ِْ
َ
َياٍَاِت إَِل أ

َ
ْن تَُؤدُّوا اَْل

َ
ُمرُُكْى أ

ْ
َ يَأ  .(4)﴾إِنذ اهذ

تدؿ اآلية داللة كازحة عمث أداء اممانات المحفكظة عند اآلخريف، كىذا  يػو   :وجو الداللة
  (.5)كالكديعة  ييا حفظ لألشياء كالنقكد كغيرىا المتمثمة باممانات ،حفظ

       ( 6)(أدِّ اممانةى إلث مىف ااتمنؾ، كال تىخيف مف خانؾ)ػ: قكؿ النبي  :النبوية ن السنةم -2

أمانػة شػرعية كاجبػة  ككنيايدؿ الحديث داللة كازحة عمث مشركعية الكديعة ب :وجو الداللة
 .  (7)الحفظ كاللكف عند الغير، كردىا كما ىي دكف انتفاع منيا

                                                           

(؛ السالكس، االقتلاد اإلسالمي كالقزايا الفقيية 458المعامالت المالية المعالرة، )صالزحيمي،  (1)
 (.111المعالرة، )ص

 (.458ي، المعامالت المالية المعالرة، )ص(؛ الزحيم81( المشقيح، المعامالت المالية المعالرة، )ص2)
 (.209(؛ امميف، الكدااع الملر ية النقدية، )ص458الزحيمي، المعامالت المالية المعالرة، )ص3) )
 [.58(  ]النساء: 4)
 (. 1/523( الزمخشرم، الكشاؼ عف حقااؽ غكامض التنزيؿ)تفسير الزمخشرم(، )ج5)
(: 3/556أد اممانة إلي مف ااتمنؾ، تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف )ج ] الترمذم، سنف الترمذم، البيكع، 6))

 [؛ كقاؿ املباني حديث لحيح.126حديث رقـ 
 (.3/41( اليندم، العرؼ الشذم شرح سنف الترمذم، )ج7)
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ذلػػؾ ، ك (1)ك ػػؽ زػػكابط معينػػةحكػػـ الكديعػػة بشػػكؿ عػػاـ؛ لكػػف  تأخػػذ ػػإف الكدااػػع الملػػر ية 
 لمحاجة إلييا  ي الكقت المعالر. 

 :خصائص الودائع المصرفية -3

عقد رزااي يقكـ عمث تكا ؽ اإليجػاب كالقبػكؿ؛ حيػث إف الشػيء المػكدع التػزاـ  ػي ذمػة  .1
 .(2)ع عنده بعد انعقاد العقدالمكدى 

 يػك يقػـك عمػث إنشػاء التزامػات  ؛مػف المتعاقػديفعقد تبرع بغير أجػر، ممػـز لجانػب كاحػد  .2
محد المتعاقديف  يككف مدينان غير دااف، كيكػكف المتعاقػد اآلخػر داانػان غيػر مػديف؛ حيػث 

ع)المبمػ  المػالي( كأف ع بأف يتسمـ الشػيء المكدى ع عنده)الملرؼ( تجاه المكدً يمتـز المكدى 
ع بشيء نحك دً دكف أف يمتـز المك كيرده بعد انتياء مدة الكديعة،  ،يتكلث الملرؼ حفظو

 .(3)ع عنده)الملرؼ(المكدى 

 .(4)إعطاء الملرؼ ممكية النقكد المكدعة كالتلرؼ  ييا بما يتفؽ مع النشاط الشرعي .3

المػػكدع  ػػي الكقػػت المحػػدد حسػػب  ثالتػػزاـ الملػػرؼ المػػكدع لديػػو، بػػرد مبمػػ  الكديعػػة إلػػ .4
 . (5)سابؽ أك بعد أجؿ معيف أك الرد بإخطار ،االتفاؽ عند الطمب

                                                           

الزكابط الشرعية التي ال بد مف تكا رىا  ي الكدااع الملر ية لتككف مشركعة كيجكز التعامؿ بيا كىي  1))
 ػػكالتالي:

 .أف تككف مكا قة محكاـ كمبادئ كقكاعد الشريعة اإلسالمية المتمثمة بالرزا كعدـ اإلكراه 
  .أف تككف مباحة  ي ألميا كتحقؽ منفعة كملمحة جاازة ك ؽ أحكاـ الشرع 
 .أف يككف المعقكد عميو  ييا معمكمان كمممككان، كمقدكران عمث تسميمو كمشركعان 
 . خمكىا مف الربا المحـر شرعان 
 .خمكىا مف تحقيؽ الفكااد كالعكااد التي تعتبر محرمة شرعان؛ منيا مف الزيادة الربكية 

زكابط المبادالت إياد أبك ربيع، (؛ 4ػػ3) صلران  ي الربا كالفكااد البنكية،بحثان مخت : محمد العشاؿ،انظر
 (78، 69، 44المالية  ي االقتلاد االسالمي، )ص

 ( 676، 7، ج1لقانكف المدني، العقكد الكاردة عمث العمؿ، )ـ( السنيكرم، الكسيط  ي شرح ا2)
 .160ػػ158، 1ج، 1ـالمرجع السابؽ، 3) )
مجمة مجمع الفقو (، 9)ص الحسابات الجارية كأثرىا  ي تنشيط الحركة االقتلادية، ،مسعكد الثبيتي (4)

 .(9/619اإلسالمي بجدة، )جاإلسالمي، منظمة المؤتمر 
مجمة مجمع الفقو (، 9)ص حسابات الجارية كأثرىا  ي تنشيط الحركة االقتلادية،ال ،مسعكد الثبيتي (5)

 .(9/619اإلسالمي بجدة، )جاإلسالمي، منظمة المؤتمر 
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ع بالعممة التي تـ اإليداع بيا كبػنفس السػعر، ع لممكدً أف يككف رد الملرؼ لممبم  المكدى  .5
 .(1)ما لـ يتفؽ عمث خالؼ ذلؾ

 .(2)عدـ استحقاؽ المكدع  كااد عمث الكدااع الملر ية .6

ال يحلػػػؿ نػػػزاع  ػػػي  ثكمحققػػػة الكجػػػكد حتػػػ ،كمحػػػددة المقػػػدار ،أف تكػػػكف المبػػػال  معينػػػة .7
 .(3)تقديرىا

أف تكػػكف الكديعػػة الملػػر ية لمػػدة زمنيػػة معينػػة،  ػػال يجػػكز لممػػكدع المطالبػػة قبػػؿ حمػػكؿ  .8
 .(4)ذلؾ الزمف المتفؽ عميو  ي العقد بحسب نكع الكديعة

 حكم الودائع المصرفية -4

كالعممػػػػػػاء المعالػػػػػػركف عمػػػػػػث جػػػػػػكاز عقػػػػػػد الكديعػػػػػػة، كاختمػػػػػػؼ  ،اتفػػػػػػؽ الفقيػػػػػػاء القػػػػػػدامث
أـ  ؟ىػػؿ ىػػي كديعػػة شػػرعية ،ملػػر ية لككنيػػا حادثػػة نازلػػةالمعالػػركف  ػػي تكييػػؼ عقػػد الكدااػػع ال

 .(5)؟أـ عقد مزاربة؟ قرض

كالػػذم أميػػؿ إليػػو أف الكدااػػع الملػػر ية إنمػػا ىػػي عقػػد مزػػاربة بػػيف الملػػرؼ كالمػػكدع؛ 
أمػػػكاؿ المػػػكدع ثػػػـ إف حيػػػث إف الملػػػرؼ يتلػػػرؼ بالحسػػػاب كتلػػػرؼ العامػػػؿ  ػػػي المزػػػاربة، 

                                                           

 (247ػػ244(؛ امميف، الكدااع الملر ية، )ص331( القميكبي، امسس القانكنية، )ص1)
 (50دااع البنكؾ، )ص(؛ السالكس، حكـ ك 248ػػػ247امميف، الكدااع الملر ية، )ص 2))
 (68امميف، الكديعة الملر ية، )ص 3))
(؛ امميف، الكدااع 676، 7، ج1( السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، العقكد الكاردة عمث العمؿ، )ـ4)

 (248ػػػ247الملر ية، ) ص
 ( اختمؼ المعالركف  ي تكييؼ الكدااع الملر ية عمث ثالثة أقكاؿ:5)

إف الكدااع الملر ية تعد قرزان التفاقيا معو ذىب إليو أكثر مف تكمـ عف كدااع الملارؼ: القكؿ امكؿ: 
الشيخ نظاـ كآخركف،  ي تممؾ العيف كتعمقيا بذمة آخذىا، كرد مثميا  ي حالة مطالبة لاحبيا بيا؛ 

(؛ 2/83(؛ الشيرازم، الميذب، )ج3/222(؛ الدسكقي ، حاشية الدسكقي، )ج3/201الفتاكم اليندية، )ج
 ( 101السالكس، االقتلاد االسالمي كالقزايا الفقيية المعالرة، )ص (؛ 4/237ابف قدامة، المغني، )ج

إف الكدااع الملر ية تعد كديعة مف الشخص يقـك بإيداع ذىب إليو محمد تقي العثماني: القكؿ الثاني: 
كالقزايا الفقيية المعالرة، أمكالو لدم الملرؼ ال إقرازو اممكاؿ، السالكس، االقتلاد االسالمي 

 ( 9/59؛ العثماني، أحكاـ الكدااع الملر ية )مجمة مجمع الفقو اإلسالمي(، )ج(101)ص
إف الكدااع الملر ية تعد عقد مزاربة؛ مف الملرؼ يتعامؿ ىنا ذىب إليو محمد الزحيمي:  القكؿ الثالث:

 (166ػػ165ككنو مزاربان، انظر: الزحيمي،  الملارؼ اإلسالمية ،) ص
 (   510ػػػ429، 7،ج1انظر: السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، العقكد الكاردة عمث العمؿ، )ـ
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 ككنػػػو  كزػػػع قيػػػكد عمػػػث سػػػحبيا كالتلػػػرؼ بيػػػاكزػػػعت لالسػػػتثمار كتلػػػرؼ الملػػػرؼ  ييػػػا، ك 
   (.1)(  ي رأس الماؿان )مزارب ان مشارك

عقػػد الكديعػػة الملػػر ية إذا تػػكا رت  يػػو الخلػػااص السػػابقة؛ أف مػػف خػػالؿ ذلػػؾ  كيتبػػيف
كىػػػػك  كجػػػػااز  ػػػػي حػػػػؽ المتعاقػػػػد اآلخػػػػر (البنػػػػؾ كىػػػػك)   إنػػػػو الـز لطػػػػرؼ كاحػػػػد مػػػػف المتعاقػػػػديف

 الشرعية الخالة بو.  ، كتترتب عميو اآلثار(المكدع) 

  :الخصائص التي تتقاطع مع الزمن -5

أف يككف رد الملرؼ لممبم  المكدع لممكدع بالعممة التي تـ اإليداع بيا كبنفس السعر، ما  -أ 
لـ يتفؽ عمث خالؼ ذلؾ؛  التزاـ الملػرؼ بػرد المبمػ  المػكدع بالتماثػؿ  ػي العممػة كالسػعر 

كقت رد  ثدءان مف تاريخ إيداع المبم   ي الملرؼ إلخالؿ الفترة الزمنية المحددة لمكديعة ب
أك تغيير  ي سعر المبم  كزيادة أك  ،ىذا المبم ، دكف أف يحدث تغيير  ي قيمة ىذه العممة

نقلاف، يجعؿ ترتب التزامػات المتعاقػد  يػو أمػران ميسػكران؛ كأيزػان يمنػع النػزاع كالخػالؼ بػيف 
الملر ية تتمتع باللفة الشرعية، لككنيػا لػـ  المتعاقديف)الملرؼ كالمكدع( كتككف الكديعة

 (.2)لالتفاؽ مخالفةن  ان ترتب آثار 

 لخػر أ ثأك اختمؼ سعر مف قيمػة إلػ ،أما  ي حاؿ حدث تغيير  ي قيمة العممة المكدع بيا
سػيؤدم  إنوأك اختالؼ لرؼ العممة مف كقت آلخر،   ،بسبب تغير امكزاع االقتلادية
لػػذم يمحػػؽ بالمػػاؿ المػػكدع، أك قػػد يكقػػع غريػػر كالزػػرر الحػػدكث النػػزاع كالشػػقاؽ بسػػبب الت

 المتعامؿ  ي الربا المحـر إذا ما زاد أك نقص المبم  المكدع عف المبم  المسترد.

تػأخير رد المبمػػ  المػكدع مػػف قبػؿ الملػػرؼ لممػكدع لكقػػت بعيػد غيػػر معػػركؼ  ػػإف  ؛كأيزػان 
 ؛ كىك الربح. يؤدم لفكات المقلد مف ىذا العقد

يعة الملر ية لمدة زمنيػة معينػة،  ػال يجػكز لممػكدع المطالبػة قبػؿ حمػكؿ ذلػؾ أف تككف الكد -ب 
الزمف المتفؽ عميو  ي العقد بحسب نكع الكديعة، حيث إف املؿ  ي الكديعة كجكد الزمف 

 مػا الكديعة  ي ألميا حفػظ لمشػيء لػزمف معػيف كمحػدد؛  ػإذا إف  ؛ يي عقد زمني، كأيزان 
 كجكد زمف  ،كف كديعة، كالكديعة الملر ية تعد مف قبيؿ ذلؾ إنيا ال تك ؛انعدـ الزمف  ييا

أك اسػػػتثماره يحقػػػؽ مقلػػػد  ،الملػػػرؼ مػػػف أجػػػؿ حفظػػػو لمعػػػيف لحفػػػظ المػػػاؿ المػػػكدع لػػػد
                                                           

 (166ػػ165الزحيمي، الملارؼ اإلسالمية ،) ص  1))
المؤتمر اإلسالمي  مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، منظمة ،(166ػػ165الزحيمي، الملارؼ اإلسالمية ) ص 2))

 .(9/619بجدة )ج
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كنيػػا الملػػارؼ ك لكاالطمانػػاف عمػػث حفػػظ اممػػكاؿ لػػد ،الكديعػػة الملػػر ية لممتعػػامميف بيػػا
 .(1)كديعة

لعقػد يحقػؽ اليػدؼ كالغػرض مػف الكديعػة، كأيزان كجكد  ترة زمنية محػددة متفػؽ عمييػا  ػي ا
أك لػناعية تحتػاج لكجػكد  ،أك تجارية ، مثالن االستثمار لمكديعة  ي مشاريع متنكعة تنمكية

زمف محدد لتحقيؽ ذلؾ االستثمار، كالنيكض بالمجتمع لتحقيؽ التكا ؿ االجتماعي كتنشيط 
مية، كيحقػؽ النتػااج االقتلاد  ي المجتمع، كىذا مقلد عظػيـ مػف مقالػد الشػريعة اإلسػال

 (.2)المرجكة مف ىذا العقد بكؿ سيكلة كدكف تأثير مخالؼ لالتفاؽ

انتيػاء  ثمتمثمة ببدء انعقػاد العقػد إلػ يا كجكد  ترة زمنية معينة لمتعامؿ بالكديعة حسب نكع
 كترتػػب اآلثػػار الخالػػة بالتعامػػؿ؛ يجعػػؿ انتيػػاء التعامػػؿ بيػػا سػػيالن اممػػة بػػرد المبمػػ  المػػكدع، المع
 . ان مكنكم

 والذي أخمص إليو:

عنلػران  أساسػيان  يػو؛  يػك عقػد  كازح عمث عقد الكديعة الملر ية ككنػو أف الزمف لو تأثير .1
ع  ػػي الملػػرؼ، كينتيػػي بػػرد ع بإيػػداع المبمػػ  المػػكدى كقيػػاـ المػػكدً  ،يبػػدأ مػػف زمػػف انعقػػاد العقػػد

 ع بجميع لفاتو كحسب االتفاؽ.ع لممكدً الملرؼ المبم  المكدى 

حازران  ي عقػد الكديعػة الملػر ية عنػد االتفػاؽ؛ حيػث إف اخػتالؿ الػزمف يػؤدم  ككف الزمف .2
كغيػر ممزمػة  ػي حػؽ المػكدع إال  ،الختالؿ العقد؛  تلبح الكديعة الملػر ية غيػر لػحيحة

 أك انتياء الزمف المتفؽ عميو.   ،عند الطمب

انتيػاء الػزمف   ال يجكز سػحبيا إال بعػد ،أف عقد الكديعة الملر ية محدد بكقت كزمف معيف .3
، كأيزػػان ىػػذا المحػػدد ليػػا كسػػنة أك أكثػػر،  الكديعػػة الملػػر ية ليػػا زمػػف ابتػػداء كزمػػف انتيػػاء

 . الزمف مرتبط بالربح

 

 

                                                           

(؛ امميف، الكدااع 676، 7، ج1السنيكرم، الكسيط  ي شرح القانكف المدني، العقكد الكاردة عمث العمؿ، )ـ1) )
 (.248ػػػ247الملر ية، ) ص

الحسابات الجارية كأثرىا  ي تنشيط االقتلاد، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، العدد التاسع  ، (مسعكد الثبيتي 2)
 (. 2/17955)ج
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 ثانيًا: بطاقات االئتمان
 :مفيوم بطاقات االئتمان .1

 :البطاقات لغة  

ا بعػػض أك رقعػػة مػػف الػػكرؽ المقػػك ل أك غيػػره ييكتػػب عمييػػ ،كىػػي كرقػػة لػػغيرة ، جمػػع بطاقػػة
ا عميػو  ث،كمنػو قكلػو ػػػ لػم(1)المعمكمات المتعٌمقة بمكزكع مػا، كىػي كممػة عربيػة  لػيحة

 تخرج لو بطاقة مكتكب  ييػا: أشػيد )كسمـ ػػػ  ي كلؼ مشيد عرض امعماؿ يـك القيامة: 
 (2)(ا عميو كسمـ ػػػ ثأف ال إلو إال ا كأف محمد عبده كرسكلو ػػ لم

 :البطاقة اصطالحًا   

 ف تعريؼ لفظ البطاقة الطالحان ال يخرج عف معناه المغكم، لسيكلتو ككزكحو.إ
 :االئتمان لغة   

مىٍيًو، ك  اذىهي أًمينان عى اًلًو أم ًاتِّخى مىث مى انىوي عى ًؿ: عىدُّهي أىًمينان، كمنو اٍاًتمى ، ًاٍاًتمىافي الر جي ىك ملدر ًاٍاتىمىفى
 .(3)لخكؼمشتؽ مف اممف بمعني طمأنينة النفس كزكاؿ ا

  :االئتمان اصطالحًا 
ف  قػد ك لـ يرد لفظ االاتماف  ي الطالحات الفقياء القدامث، أما عممػاء االقتلػاد المعالػر 

" مبادلة قيمة آجمة بقيمػة عاجمػة، كتقػديـ : أنوكمف جممة تعريفاتيـ لو،  ،عر كه كتحدثكا عنو
مسػػتقبؿ عمػػث سػػبيؿ أك نقػػكد  ػػي الحػاؿ مقابػػؿ الحلػػكؿ عمػػث أخػرل  ػػي ال ،أك خدمػػة ،سػمعة

 .(4)اإلقراض كالمداينة"
 
 

                                                           

(؛ إبراىيـ ملطفي 1/36(؛ الرازم، مختار اللحاح، )ج10/21ساف العرب، مادة بطؽ، )ج( ابف منظكر، ل1)
 (.1/61كأخركف، المعجـ الكسيط، )ج

(: حديث رقـ 1437، 2( ] ايف ماجو، سنف ابف ماجو، الزىد، ما يرجي مف رحمة ا يـك القيامة، )ج2)
 .  ، كقاؿ املباني: حديث لحيح[4300

 (. 90ات، )ص( املفياني، المفرد3)
عبد الكىاب أبك سميماف، البطاقات البنكية،  (؛541مالت المالية المعالرة، )صالزحيمي، المعا 4))

 (25ػ24)ص
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 مفيوم بطاقات االئتمان 
تعريفػػات  ػػي حقيقػػة بطاقػػات االاتمػػاف) البطاقػػة البنكيػػة(  كػػاف مػػف ىػػذه  ت عػػدةلقػػد كرد

 كبيانيا عمث النحك التالي:ل بالرسـ، خر أالتعريفات تعريؼ بالحد، كتعريفات 
يػا الحلػكؿ عمػث حاجاتػو مػف البزػااع " أنيا بطاقة تلدر مف ملرؼ أك بنؾ، تخكؿ حامم -أ

 ، كىذا تعريؼ بالحد.(1)دينان"
أك اعتبارم)حامػػػػؿ  ،ىػػػي عبػػػارة عػػػف مسػػػػتند يعطيػػػو ملػػػدره )الملػػػػرؼ( لشػػػخص حقيقػػػي" -ب

البطاقػػػػػة(؛ بنػػػػػاءن عمػػػػػث عقػػػػػد بينيمػػػػػا، يمكنػػػػػو مػػػػػف شػػػػػراء السػػػػػمع أك الخػػػػػدمات، ممػػػػػف يعتمػػػػػد 
الملػػػدر بالػػػد ع، كمػػػف أنػػػكاع ىػػػذا  المسػػػتند)التاجر( دكف د ػػػع الػػػثمف حػػػاالن؛ لتزػػػمنو التػػػزاـ

سػـ لػكرة ر ، كىذا تعريؼ بالرسـ حيػث (2)المستند ما يمكف مف سحب النقكد مف الملارؼ"
 بطاقة االاتماف.

 :مشروعية بطاقات االئتمان -2
كلػػػيس ىنػػػاؾ مػػػا يػػػنص عمػػػث  ،تعػػػد بطاقػػػات االاتمػػػاف مػػػف العقػػػكد المعالػػػرة كالمسػػػتجدة

؛ كيمكػػػف بيػػػاف ذلػػػؾ بعػػػد خػػػالؿ التكييػػػؼ الفقيػػػي ليػػػاحكميػػػا لػػػراحة، كيمكػػػف الحكػػػـ عمييػػػا مػػػف 
  الحديث عف أنكاعيا:

 :أنواع بطاقات االئتمان -3

بطاقػة الحسػـ الفػكرم: يطمػػؽ عمييػا بطاقػة االاتمػاف المغطػػاة، أك السػحب المباشػر، كىػػي  - أ
كأجػػػػكر  ،التػػػػي يكػػػػكف لحامميػػػػا رلػػػػيد  ػػػػي البنػػػػؾ،  يسػػػػحب منػػػػو مباشػػػػرة قيمػػػػة مشػػػػترياتو

    .(3)، بناءن عمث السندات المكقعة منو"الخدمات المقدمة لو

ػػػمى  يػػػذه البطاقػػػة تي  ذلػػػؾ بيسػػػر لنقػػػد، كالسػػػمع، كالخػػػدمات، كغيػػػر ف لػػػاحبيا مػػػف الحلػػػكؿ عمػػػث اكِّ
  .(4)مباشر"تحمؿ مشاكؿ الطحاب النقكد بشكؿ  كسيكلة بالحاؿ دكف الديف، كدكف

                                                           

 (.24(عبد الكىاب أبك سميماف، البطاقات البنكية، )ص1)
، 6(؛ مجمة مجمع الفقو االسالمي، عدد 138: ص7، 1(، )ج63قرار المجمع الفقو االسالمي، رقـ ) 2))

(؛ قمعجي، المعامالت المالية المعالرة، 538(؛ الزحيمي، المعامالت المالية المعالرة، )ص273 ،2)ج
 (.110) ص

(؛ 182(؛ شبير، المعامالت المالية المعالرة، ) ص539الزحيمي، المعامالت المالية المعالرة، )ص 3))
 (.13الزحيمي، بطاقات االاتماف كأثر الزركرة كالحاجة كعمـك البمكل  ييا، )ص

 (.82أبك سميماف ، البطاقات البنكية اإلقرازية كالسحب المباشر مف الرليد، )ص (4)
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ر الملػػػدً م الربػػػك أك الك ػػػاء المؤجػػػؿ: ىػػػي التػػػي يمػػػنح الملػػػرؼ  ،بطاقػػػة الحسػػػـ اآلجػػػؿ - ب
ة، كلزمف معيف، يجب تسديده كامالن  ي كقت محدد ينلحامؿ البطاقة قرزان  ي حدكد مع

متفػػؽ عميػػو عنػػد إلػػدار البطاقػػة، كيترتػػب عمػػث حامميػػا عنػػد تػػأخير السػػداد زيػػادة ماليػػة 
، كال تقديـ تأميف نقدم الربكم ربكية، كال يشترط إللدارىا  تح حساب دااـ  ي الملرؼ

قسط المبم  المسػتحؽ، كال يفػرض عميػو زيػادة  ػي مػدة السػماح، ك ػي حالػة لمتغطية، كال ي
  .(1)المماطمة يقـك الملدر بإلغاء عزكيتو، كسحبيا منو"

الملػػدرة ليػػا لعمالايػػا،  الربكيػػة ىػػي التػػي تمنحيػػا الملػػارؼبطاقػػة اإلقػػراض المتجػػدد: " - ت
تسػييالت  ػي  عمث أف يككف ليػـ حػؽ الشػراء كالسػحب نقػدان  ػي حػدكد مبمػ  معػيف، كليػـ

د ع قرض مؤجؿ عمث أقساط، ك ي ليغة قرض ممتد متجدد عمث  تػرات بفااػدة محػددة 
 .(2)ىي الزيادة الربكية"

  :حكم بطاقات االئتمان -4

لقػػد اختمػػؼ العممػػاء المعالػػركف  ػػي حكػػـ البطاقػػات االاتمانيػػة، كذلػػؾ الشػػتماؿ بطاقػػات 
كالقػػػرض، كأيزػػػان لتعػػػدد أطػػػراؼ العقػػػد  ،الػػػةكالكف ،كالحكالػػػة ،كالككالػػػة ؛االاتمػػػاف عمػػػث عػػػدة عقػػػكد

 كبيانو عمث النحك التالي: ،بالنسبة لبطاقات االاتماف،  كاف اختال يـ حسب نكع البطاقة

مف لػػاحب البطاقػػة يسػػحب  ؛اتفػػؽ العممػػاء المعالػػركف عمػػث جػػكاز بطاقػػة الحسػػـ الفػػكرمأكالنػػػػػػ 
مػف العقػكد  ان نكعػككنيػا ، كبسػبب مف رليده المكجػكد  ػي الملػرؼ دكف ترتػب  ااػدة ربكيػة عميػو

البطاقة يقـك بتسميـ البطاقة للاحبيا،  يشترم مف التػاجر دكف د ػع  رى لدً  إف مي  (3)سابقة الذكر؛
الثمف،  يحيؿ التاجر عمث الملدر،  يقكـ التاجر ببيع ما اشتراه لمقابؿ بناءن عمث طمب الملػدر 

الحكالػػػة باعتبػػػار أف التػػػاجر ىػػػك المحػػػاؿ، لمبطاقػػػة كالتزامػػػو بػػػد ع الػػػثمف، كىػػػذا يمثػػػؿ لػػػكرة عقػػػد 
 ػػػإف  ؛كالملػػػدر لمبطاقة)الملػػػرؼ( ىػػػك المحػػػاؿ عميػػػو، كلػػػاحب البطاقػػػة ىػػػك المحيػػػؿ، كعميػػػو

                                                           

(؛  عبد الكىاب أبك سميماف ،البطاقات البنكية 143( حماد، قزايا  قيية معالرة  ي الماؿ كاالقتلاد، )ص1)
 (.183رة، )ص(؛ شبير، المعامالت المالية المعال75ػػ73اإلقرازية كالسحب المباشر مف الرليد، )ص

(؛ عبد الكىاب أبك سميماف ، البطاقات البنكية 143حماد، قزايا  قيية معالرة  ي الماؿ كاالقتلاد، )ص2) )
 (.544(؛ الزحيمي، المعامالت المالية المعالرة، )ص70اإلقرازية كالسحب المباشر مف الرليد، )ص

 (.540الزحيمي، المعامالت المالية المعالرة، )ص3) )
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لمتاجر،  العقد يككف عمث مديف كىذا جااز  ان للاحب البطاقة، كلاحبيا مدين ان مدين دالملدر يع
  .(1)باالتفاؽ العمماء

جاازة بشرط عدـ كجكد  كااد ربكية عمػث لػاحبيا  ػي حػاؿ عجػزه  دبطاقة الحسـ اآلجؿ تعثانيانػػػػػ 
  .(2)عف تسديد الثمف  ي الزمف المحدد لو

 ػػإف ىػػذه البطاقػػة  ؛بطاقػػة اإلقػػراض المتجػػدد يظيػػر مػػف مسػػماىا أنيػػا قػػرض ربػػكم، كعميػػوثالثانػػػػػػ 
 .(3) ال يجكز التعامؿ بيا، منيا مف الربا  المحـر شرعان  ،محرمة قطعان 

  :بطاقات االئتمان خصائص -5

إف بطاقػػػات االاتمػػػاف بجميػػػع أنكاعيػػػا السػػػابقة ليػػػا مجمكعػػػة مػػػف الخلػػػااص التػػػي تبػػػيف 
 :(4)كبيانيا كالتالي ،التعامؿ بيا

 بطاقة االاتماف أداة ك اء كااتماف معان، كذلؾ  ي حدكد معينة لفترة زمنية محددة. دتع -1

دان، كذلػػػؾ  ػػػي حػػػدكد قيمػػػة اسػػػتطاعة لػػػاحبيا تسػػػديد ثمػػػف السػػػمع كالخػػػدمات، كالسػػػحب نقػػػ -2
 االاتماف المفتكح  ي الزمف المحدد لو  ي العقد. 

عػػدـ تقػػديـ تسػػييالت ااتمانيػػة متجػػددة للػػاحبيا؛  يجػػب عميػػو المبػػادرة بسػػداد ثمػػف مشػػترياتو  -3
 كامالن خالؿ الفترة المحددة عند تسممو الكشكؼ المرسمة إليو مف البنؾ.

ة  ػي حػاؿ تػأخيره  ػي سػداد قيمػة االاتمػاف بعػد الفتػرة ترتب  كااد ربكيػة عمػث لػاحب البطاقػ -4
 .إذا كانت بنكؾ ربكية ال إسالمية الزمنية المسمكح بيا

، كخدماتػػو عػدـ أخػػذ الملػرؼ الملػػدر لمبطاقػة نسػػبة ماليػػة عمػث مشػػتريات لػاحب البطاقػػة -5
إنمػػػا يكػػػكف لػػػو نسػػػبة ماليػػػة مػػػف قابػػػؿ البطاقػػػة عمػػػث مبيعاتػػػو كخدماتػػػو التػػػي تمػػػت مػػػف خػػػالؿ 

 البطاقة االاتمانية.  

                                                           

(؛ 3/325(؛ الدسكقي، حاشية الدسكقي عمث الشرح الكبير، )ج7/238ليماـ،  تح القدير، )جابف ا 1))
 (.3/383(؛ البيكتي، كشاؼ القناع، ، )ج2/193الشربيني، مغني المحتاج، ) ج

 (.543( الزحيمي، المعامالت المالية المعالرة، )ص2)
(؛  عبد الكىاب 143كاالقتلاد، )ص ؛ حماد، قزايا  قيية معالرة  ي الماؿ544صالمرجع السابؽ، ( 3)

 (.70أبك سميماف ، البطاقات البنكية اإلقرازية كالسحب المباشر مف الرليد، )ص
 (.2)صاتمانية،زكابط  البطاقات اال، عبد ا العمار، كيكسؼ الشبيمي مجمكعة مف العمماء منيـ (4)
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أك بالزيػػػادة التػػػي تػػػـ  ،( بحػػػدكد قيمػػػة االاتمػػػافان شخلػػػككنو التػػػزاـ الملػػػرؼ التزامػػػان شخلػػػيان) -6
المكا قة عمييا تجاه قابؿ البطاقة،  يقكـ بتسديد ثمف السمع كالخدمات بشكؿ مباشر بناءن عمث 

 .كلاحبيا تمانيةالعقد المنعقد بينيما، بعيدان عف عالقة كؿ مف قابؿ البطاقة االا

ػػ أف تككف مدة لالحية استعماؿ البطاقة االاتمانية محددة بكقت زمني معيف؛ بحيػث ال يجػكز 7
 للاحبيا استعماليا بعد انتياء ذلؾ الزمف إال بطريؽ التجديد بكقت زمني جديد.

  :لخصائص التي تتقاطع مع الزمنا -6

كالخدمات، أك السحب نقدان، كذلؾ  ػي استطاعة لاحب البطاقة االاتمانية تسديد ثمف السمع  -أ 
حدكد قيمة االاتماف المفتكح  ي الزمف المحدد لو  ي العقد،  تحديد زمػف التسػديد لػثمف السػمع 
كالخػػدمات التػػي يقػػكـ بشػػراايا يجعػػؿ التعامػػؿ بيػػذه البطاقػػة سػػيالن كميسػػكران؛ كيمنػػع مػػف النػػزاع 

 .(1)كالشقاؽ بيف أطراؼ البطاقة االاتمانية

، مف تحديػػد الػػزمف  ػػي ان كجػػااز  ان كجػػكد زمػػف محػػدد لمتسػػديد يجعػػؿ العقػػد لػػحيح  ػػإف ؛كعميػػو
لتحقيػؽ المقالػد  ل؛ مػا يػؤدكخلااليا البطاقة االاتمانية مف أىـ شركط البطاقة االاتمانية

كالحاجػػػات التػػػي مػػػف أجميػػػا تػػػـ التعامػػػؿ بيػػػذه البطاقػػػة االاتمانيػػػة، حيػػػث إف تػػػأخير لػػػاحب 
 ػإف تحديػد زمػف  ؛ميػو  كااػد ربكيػة قػد يعجػز عػف د عيػا،  مػذلؾالبطاقػة بتسػديد الػثمف يرتػب ع

يتسػػػنث  ثكأيزػػػان حتػػػ ،التسػػػديد زػػػركرم كػػػي ال تترتػػػب  كااػػػد ربكيػػػة عمػػػث لػػػاحب البطاقػػػة
 للاحبيا القدرة عمث تجميع المبم  أك قيمة االاتماف بدكف إزرار بو. 

عػػػيف؛ بحيػػػث ال أف تكػػػكف مػػػدة لػػػالحية اسػػػتعماؿ البطاقػػػة االاتمانيػػػة محػػػددة بكقػػػت زمنػػػي م -ب 
يجػػػكز للػػػاحبيا اسػػػتعماليا بعػػػد انتيػػػاء ذلػػػؾ الػػػزمف إال بطريػػػؽ التجديػػػد بكقػػػت زمنػػػي جديػػػد، 

كىػػك مػػا بػػيف الشػػراء كزمػػف سػػداد قيمػػة  ؛كجػػكد كقػػت زمنػػي معػػيفأسػػاس  االاتمػػاف يقػػـك عمػػث 
مػػػف بػػػاب االسػػػتدانة المشػػػركعة التػػػي تيػػػدؼ  ىػػػذا يعػػػدك  االاتماف)رلػػػيد حسػػػاب الملػػػرؼ( ،

 ، كالتيسير عمييـ.لإلر اؽ بالناس

يجعػػؿ لػػاحبيا يتعامػػؿ بيػػا بحريػػة خػػالؿ ىػػذا  ؛ تعػػيف مػػدة اسػػتعماؿ البطاقػػة االاتمانيػػة  
الػػزمف، كأيزػػان يجعمػػو يحقػػؽ مقلػػده مػػف العقػػد بكػػؿ سػػيكلة، حيػػث إف عػػدـ تحديػػد مػػدة اسػػتعماؿ 

 البطاقة عند االتفاؽ عمث العقد يؤدم لحدكث النزاع كالشقاؽ بيف أطراؼ التعامؿ.
                                                           

بد الكىاب أبك سميماف،  البطاقات البنكية (؛ ع658( شاشك، بطاقة االاتماف حقيقتيا كتكييفيا الشرعي، )ص1)
 (.75ػػػ73اإلقرازية كالسحب المباشر مف الرليد، )ص
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 أخمص إليو: والذي

عنلػران  أساسػيان  يػو؛  يػك عقػد يبػدأ  ككنػوأف الزمف لو تػأثير كازػح عمػث بطاقػات االاتمػاف  .1
كينتيي بقياـ الملرؼ بسداد  ،مف زمف انعقاد العقد بشراء لاحب البطاقة لمسمع كالخدمات

 قيمة االاتماف حسب االتفاؽ.

عامػػؿ بيػػا بتعػػيف المػػدة الزمنيػػة كػػكف الػػزمف محػػددان  ػػي بطاقػػة االاتمػػاف عنػػد االتفػػاؽ عمػػث الت .2
عمػث نحػك  يؤدم لتنفيذ العقدكبتحديد زمف سداد ثمف السمع كالخدمات المشتراة؛  ،الستعماليا

حيػػث إف اخػػتالؿ الػػزمف يػػؤدم الخػػتالؿ العقػػد؛ ميسػػر دكف تعقيػػدات كيجعػػؿ العقػػد لػػحيحان؛ 
ان بترتػب الفكااػد كقد تشتمؿ عمث الربػا المحػـر شػرع ؛ تلبح البطاقة االاتمانية غير لحيحة

 الربكية  ي حاؿ تأخير السداد.
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 الخاتمة
الحمد  رب العالميف، كاللالة كالسالـ عمث الرحمة الميداة، كالنعمة المسداة، محمػد ػػػػ 

التػي تيػدؼ إلػث بحػث ا عميو كسمـ ػػػ كبعد ىذه الرحمة المزنية لمجسد، كالممتعة لمفكر،  ثلم
قبػؿ أف أزػع قممػي،  إنػو ك ف عمث أحكػاـ المعػامالت الماليػة  ػي الفقػو اإلسػالمي، حقيقة أثر الزم

كىػي عمػث  التػي خمػص إلييػا بحثػي، كأغمؽ كراسي، يطيب لي أف أسجؿ أىـ النتااج كالتكليات
 النحك التالي:

 أواًل: النتائج 
المترتػػب أف مفيػـك أثػر الػػزمف عمػث أحكػاـ المعػػامالت الماليػة  ػي الفقػػو اإلسػالمي ىػك)الحكـ  .1

 كالمبادالت المالية التي تحدث بيف الناس(. ،عمث أحكاـ المعاكزات

كخالػة الماليػة الحالػمة بػيف النػاس التػي  ،أف الزمف ما كجد إال الستقرار جميػع المعػامالت .2
 تعمؿ عمث تنشيط التبادؿ التجارم بينيـ. 

، حيػث كانتيااػو العقد أف جميع العقكد المالية  ي الفقو اإلسالمي مرتبطة بزمف معيف البتداء .3
،  ػالزمف ىػك المحػدد متػي يبػدأ العقػد كمتػي إال عقػد الػزكاج إنػو ال يكجػد أم عقػد عمػث التأبيػد

 .ينتيي

عمث جميع العقكد التي تـ تناكليا  ي الدراسة، مف حيػث تحديػد زمػف  ان كازح ان أف لمزمف تأثير  .4
بيػػع المؤجػػؿ، كأيزػػان  ػػي تسػػميـ السػػمعة كمػػا ىػػك  ػػي بيػػع السػػمـ؛ كتسػػميـ الػػثمف كمػػا ىػػك  ػػي ال
سػػقاط الحػػؽ كمػػ ىػػك  ػػي عقػػد اإلبػػراء،  اقػػبض الشػػيء المتبػػرع بػػو كمػػا ىػػك   ػػي عقػػد اليبػػة، كا 

 كالمطالبة بالديف  ي عقد الكفالة، كرد البدؿ  ي عقد القرض، كغير ذلؾ. 

يفزػػي لمنػػزاع  كانتياايػػا زمػػف معػػيف  ػػي أم عقػػد مػػف العقػػكد البتػػداء المعاممػػةأف عػػدـ تحديػػد  .5
، حيػث إف العمػـ بػالزمف  ػي العقػد لػبطالف أك  سػاد العقػد لبيف المتعاقديف؛ مػا يػؤد كالخالؼ

 . كسيمة لمعر ة المعقكد عميو ما يبعد كجكد الزغينة كالحقد مف نفكس المتعاقديف ديع

 أف الزمف عنلر أساسي  ي بعض العقكد كي يترتب عمييا اآلثار الشرعية الخالة بيا. .6

ت بعيػػػد غيػػػر معػػػركؼ  ػػػي بعػػػض العقػػػكد يػػػؤدم لفػػػكات مقلػػػد أف تحديػػػد زمػػػف المعاممػػػة بكقػػػ .7
 المتعاقد مف العقد.

تقبؿ لترتػػػب اآلثػػػار كػػػكف بعػػػض العقػػػكد معمقػػػة عمػػػث زمػػػف معػػػيف أك مزػػػا ة لػػػزمف  ػػػي المسػػػ .8
 الشرعية عمييا يؤثر عمث العقد مف حيث المزـك كعدمو.
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 ػػػي بعػػػض  أك مػػػرتبط بحػػػدكث أمػػػر معػػػيف ،أف إزػػا ة تنفيػػػذ العقػػػد لػػػزمف بعيػػػد  ػػػي المسػػتقبؿ .9
 ،لػؾ الػزمفذالعقكد بالنسبة محد طر ػي العقػد، يػؤثر عمػث اسػتحالة تنفيػذ العقػد إذا لػـ يتحقػؽ 

 أك اممر المرتبط بو.

أف يػػتـ التعامػػػؿ بحػػػذر كدقػػة  ػػػي المعػػػامالت الماليػػة المخلكلػػػة بػػػزمف معػػيف، كػػػي ال يقػػػع  .10
كعػػدـ تحقيػػؽ  ،رالنػػاس  ػػي الربػػا دكف العمػػـ بػػذلؾ، كأيزػػان لمحفػػاظ عمػػث اممػػكاؿ مػػف اإلىػػدا

 المقالد المرجكة مف خالؿ التعامالت المالية بينيـ.

الخالؼ لمظمـ كالفساد، كانتشار  ان أال يككف عدـ تحديد زمف معيف  ي أم عقد مف العقكد سبب .11
 كالشقاؽ بيف الناس  ي تعامالتيـ. 

 ثانيًا: التوصيات 
ال يمجػػأ  ثالحػػث عمييػػا، حتػػتعزيػػر القػػيـ امخالقيػػة بالترغيػػب بعقػػكد التبرعػػات  ػػي المجتمػػع ك  .1

 الناس لإلقراض المحـر شرعان.

ثػراء الدراسػات المتعمقػة بأداايػا لمتجديػد  .2 التشجيع عمث إيجاد المؤسسات الماليػة اإلسػالمية، كا 
 ككسااميا. ، ي أدكات عمميا

حث ام راد كالمؤسسات عمث التزاـ أحكاـ الشريعة اإلسالمية بتقكية القػيـ الدينيػة كامخالقيػة  .3
 الرجكع مىؿ الفتكل كاالختلاص. ثي تد ع إلالت

العمػػػػؿ عمػػػػث إيجػػػػاد مرجعيػػػػات دينيػػػػة تشػػػػجيعية لمنػػػػاس  ػػػػي تشػػػػجيع النػػػػاس عمػػػػث المعاممػػػػة  .4
 التيسير عمث الناس مف خالؿ إيجاد الحمكؿ المناسبة لما يكاجيكف مف مشكالت. ك  ،الشرعية

رات المتعمقػة بػو، خلكلػان تعميؽ الدراسة المتعمقة بفقو المعامالت المالية، كمقالده كالمؤث .5
 تأثير كازح عمث العقكد المالية التي ليا أىمية كبيرة  ي حياة الناس. ما لو 
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 المصادر والمراجع 
 .القرآن الكريم 

 مركز معمكمات اممانة.(: )د.ـ. )د.ط(. التزاـ التبرعاتـ(. 1933إبراىيـ، أحمد إبراىيـ.) 

. )د.ط(. حكػػـ بيػػع التقسػػيط  ػػي الشػػريعة كالقػػانكفـ(. 1987) اإلبػػراىيـ، محمػػد عقمػػة اإلبػػراىيـ.
 بيركت: مكتبة الرسالة الحديثة.

مجػػػػد الػػػػديف أبػػػػك السػػػػعادات المبػػػػػارؾ بػػػػف محمػػػػد الشػػػػيباني الجػػػػزرم ابػػػػف امثيػػػػػر.  امثيػػػػر،ابػػػػف 
محمػكد محمػد ، ك تحقيػؽ: طػاىر أحمػد الػزاكل .رالنياية  ي غريب الحديث كامثػـ(. 1979)

 الطناحي. )د.ط(. بيركت: المكتبة العممية.  

، تحقيػػؽ: المفػػردات  ػػي غريػػب القػػرآفق(.  1412املػػفياني، الحسػػيف بػػف محمػػد المعػػركؼ. )
 . بيركت: دار القمـ. 1لفكاف عدناف الداكدم. ط

، ميؿ  ػي تخػريج أحاديػث منػار السػبيؿإركاء الغـ(. 1985املباني، محمد نالر الديف املباني.)
 . بيركت: المكتب اإلسالمي.2تحقيؽ: زىير الشاكيش. ط

. )د.ط(. لػػحيح الجػػامع اللػػغير كزياداتػػوىػػػػ(. 1420املبػػاني، محمػػد نالػػر الػػديف بػػف نػػكح. )
 بيركت: المكتب اإلسالمي.

المعػػاني  ػػي  ركحىػػػ(. 1415املكسػػي، شػػياب الػػديف محمػػكد بػػف عبػػد ا الحسػػيني املكسػػي.) ا
. بيػركت: دار 1، تحقيػؽ : عمػي عبػد البػارم عطيػة. طتفسير القرآف العظػيـ كالسػبع المثػاني

 الكتب العممية.

 :جػدة. 1طالكدااع الملر ية النقدية كاستثمارىا  ػي اإلسػالـ. ـ(. 1983امميف، حسف امميف. )
 دار الشركؽ.

مػػنيج الطػػالب  ػػي  قػػو ـ(. 1997)امنلػػارم، زكريػػا بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف زكريػػا امنلػػارم. 
. بيػركت: دار 1، تحقيػؽ: لػالح بػف محمػد بػف عكيزػة. طاإلماـ الشا عي رزػي ا عنػو

 الكتب العممية. 
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أسػػنث المطالػػب  ػػي شػػرح امنلػػارم، زكريػػا بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف زكريػػا امنلػػارم. )د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتاب اإلسالمي.ركض الطالب

العنايػػػة شػػػرح د بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػكد، جمػػػاؿ الػػػديف الركمػػػي البػػػابرتي. )د.ت(. البػػػابرتي، محمػػػ
 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.اليداية

المنتقػػث ىػػػ(. 1332) البػػاجي، سػػميماف بػػف خمػػؼ بػػف سػػعد بػػف أيػػكب القرطبػػي البػػاجي امندلسػػي.
 مطبعة السعادة. :ملر. 1. طشرح المكطأ

الجػامع المسػند اللػحيح المختلػر ىػػ(. 1422.) البخارم، محمد بف إسػماعيؿ البخػارم الجعفػي
، تحقيػؽ: محمػد مف أمكر رسكؿ ا لمث ا عميو كسػمـ كسػننو كأيامػو ح لػحيح البخػارم

 دار طكؽ النجاة.دمشؽ: . )د. ـ(. 1زىير بف نالر النالر. ط

 :. كراتشػػػػي1. طقكاعػػػػد الفقػػػػوـ(. 1986) البركتػػػػي، محمػػػػد عمػػػػيـ اإلحسػػػػاف المجػػػػددم البركتػػػػي.
 ؼ ببمشرز.اللد

دراسػػة مقارنػػة  ػػي الفقػػو  :زػػكابط العقػػكدـ(. 1989) البعمػػي، الػػدكتكر عبػػد الحميػػد محمػػد البعمػػي.
 مكتبة كىبة لمطباعة. :ملر. 1طاإلسالمي كمكازنة بالقانكف الكزعي ك قيو. 

التمقػيف  ػي الفقػو ـ(. 2004البغدادم، عبد الكىاب بف عمي بف نلر الثعمبي البغدادم المالكي.)
 . بيركت: دار الكتب العممية.1تحقيؽ: محمد بك خبزة الحسني التطكاني. ط .يالمالك

دقػػااؽ  .ـ(1993) البيػػكتي، منلػػكر بػػف يػػكنس بػػف لػػالح الػػديف بػػف إدريػػس البيػػكتث الحنبمػػي.
 عالـ الكتب. :. )د. ـ(1. طأكلي النيث لشرح المنتيث المعركؼ بشرح منتيث اإلرادات

كشاؼ القناع الديف بف إدريس البيكتث الحنبمي. )د.ت(. البيكتي، منلكر بف يكنس بف لالح 
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية.عف متف اإلقناع 

الػػػركض البيػػػكتي، منلػػػكر بػػػف يػػػكنس بػػػف لػػػالح الػػػديف بػػػف إدريػػػس البيػػػكتث الحنبمػػػي.) د.ت(. 
ؤسسػػػػة )د.ـ(: م، تحقيػػػػؽ: عبػػػػد القػػػػدكس محمػػػػد نػػػػذير. )د.ط(. المربػػػػع شػػػػرح زاد المسػػػػتقنع

 لة.الرسا
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تحقيػػػؽ:  .السػػنف الكبػػػرلـ(.  2003البييقػػي، أحمػػػد بػػػف الحسػػيف بػػػف عمػػػي بػػف مكسػػػث البييقػػػي.)
 . بيركت: دار الكتب العممية. 3محمد عبد القادر عطا. ط

. )د.ط(. نظػػاـ التبرعػػات  ػػي الشػػريعة اإلسػػالميةـ(. 1983التجكػػاني، محمػػد الحبيػػب التجكػػاني.)
 دار النشر المغربية. :تطكاف

، تحقيػػؽ: أحمػػد محمػػد سػػنف الترمػػذمـ(. 1975د بػػف عيسػػث بػػف سىػػٍكرة الترمػػذم. )الترمػػذم، محمػػ
 شركة مكتبة كمطبعة ملطفث البابي الحمبي. :. ملر2شاكر كآخريف. ط

مكسكعة كشاؼ ـ(. 1996التيانكم، محمد بف عمي بف محٌمد لابر الفاركقي الحنفي التيانكم.)
 . بيركت: مكتبة لبناف ناشركف.1، تحقيؽ: عمي دحركج. طالطالحات الفنكف كالعمكـ

. 1. طمكسػػكعة الفقػػو اإلسػػالميـ(. 2009التػػكيجرم، محمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف عبػػد ا التػػكيجرم.)
 بيت ام كار الدكلية. :)د. ـ(

. الفتػاكل الكبػرلـ(. 1987تيميػة، تقػي الػديف عبػد ا بػف أبػي القاسػـ بػف محمػد ابػف تيميػة.)ابف 
 .. بيركت: دار الكتب العممية1ط

الحسػػػابات الجاريػػػة كأثرىػػػا  ػػػي تنشػػػيط  .ـ(1995الثبيتػػػي، الػػػدكتكر مسػػػعكد بػػػف مسػػػعد الثبيتػػػي. )
 منظمة المؤتمر اإلسالمي.. السعكدية: الحركة االقتلادية

. :. الرياض1. طالتأميف كأحكامو (.ـ2003)سميماف بف إبراىيـ  ،الثنياف  دار ابف حـز

. 1. طالتعريفػػػػات ـ(.1983الجرجػػػػاني.) الجرجػػػػاني، عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الػػػػزيف الشػػػػريؼ
 بيركت: دار الكتب العممية.

القػكانيف جزم، محمد بف أحمد بف محمػد بػف عبػد ا، ابػف جػزم الكمبػي الغرنػاطي. )د.ت(. ابف 
 )د. ف(. :. )د.ط(. )د. ـ(الفقيية

. . )د.ط(أحكػػػاـ لػػػزـك العقػػػدىػػػػػ(. 1428) الجمعػػػكد، الػػػدكتكر عبػػػد الػػػرحمف بػػػف عثمػػػاف الجمعػػػكد.
 دار كنكز إشبيميا. :الرياض

 .معجػػػػـ الملػػػػطمحات االقتلػػػػادية كاالسػػػػالميةـ(. 2000الجمعػػػػة، عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد الجمعػػػػة. )
 مكتبة العبيكاف لمنشر. :الرياض (.د.ط)
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 تكحػات الكىػاب بتكزػيح شػرح الجمؿ، سميماف بف عمر بف منلكر العجيمي امزىػرم. )د.ت(. 
 ط(. بيركت: دار الفكر.. )د.منيج الطالب المعركؼ بحاشية الجمؿ

. 1. طبحكث  ػي الفقػو المعالػرىػػ(. 1419الجكاىرم، الشيخ حسف بف محمد تقي الجكاىرم.) 
 بيركت:  دار الذخاار.

نيايػػة المطمػػب  ػػي ـ(. 2007الجػػكيني، عبػػد الممػػؾ بػػف عبػػد ا بػػف يكسػػؼ بػػف محمػػد الجػػكيني.)
 .دار المنياج :. ـ(. )د1، تحقيؽ:  عبد العظيـ محمكد الٌديب. طدراية المذىب

. 2ط. القػػػامكس الفقيػػػي لغػػػة كالػػػطالحاـ(. 1988) حبيػػػب، الػػػدكتكر سػػػعدم أبػػػك حبيػػػب.أبػػػك 
 دمشؽ: دار الفكر.

تحفػػة المحتػػاج  ػػي شػػرح ـ(. 1983حجػػر، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر الييثمػػي .) ابػػف 
 المكتبة التجارية الكبرل. :)د.ط(. ملر المنياج.

، عمػػػي بػػػف أحمػػػد بػػػف ابػػػف  المحمػػػث سػػػعيد بػػػف حػػػـز امندلسػػػي القرطبػػػي الظػػػاىرم. )د.ت(. حػػػـز
 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.باآلثار

. الكديعػة الملػر ية كأنكاعيػا كاسػتخدامياىػػػػ(. 1420الحسيف، أحمد بف الحسف أحمػد الحسػيف.) 
.1ط  . بيركت: دار ابف حـز

مكاىب ـ(. 1992غربي.)الحطاب، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحمف الم
 . بيركت: دار الفكر.3. طالجميؿ  ي شرح مختلر خميؿ

. معجـ الملطمحات المالية كاالقتلادية  ػي لغػة الفقيػاءـ(. 2008حماد، الدكتكر نزيو حماد.) 
 . دمشؽ: دار القمـ.1ط

 . دمشؽ: دار القمـ. 1. طقزايا  قيية معالرة  ي الماؿ كاالقتلادـ(.  2001) حماد، نزيو.

الزػػػػػكابط كالقكاعػػػػػد الشػػػػػرعية لممعػػػػػامالت الماليػػػػػة خالػػػػدم، الػػػػػدكتكر إسػػػػػماعيؿ خالػػػػػدم. )د.ت(. 
 .)د.ف(: . )د.ط(. )د. ـ(اإلسالمية

دار الفكػػػػر  :. القػػػػاىرة3. طأحكػػػػاـ المعػػػػامالت الماليػػػػةالخفيػػػػؼ، عمػػػػي محمػػػػد الخفيػػػػؼ. )د.ت(. 
 العربي.



121 

 :القػػاىرة (د.ط) .رادة المنفػػردةالتلػػرؼ االنفػػرادم كاإلـ(. 2009الخفيػؼ، عمػػي محمػػد الخفيػػؼ.) 
 دار الفكر العربي.

 مكتبة امزىر. :. )د.ط(. ملرالتأميف التعاكنيـ(. 1997الخفيؼ، عمي محمد الخفيؼ.)

البيػاف  ػي ـ(. 2000الخيػر، يحيػث بػف أبػي الخيػر بػف سػالـ العمرانػي اليمنػي الشػا عي.)ابف أبػي 
 دار المنياج . :جدة .1ط. ، تحقيؽ: قاسـ محمد النكرممذىب اإلماـ الشا عي

 . دمشؽ: جامعة دمشؽ.4. طالنظريات الفقييةـ(. 1996) الدريني،  تحي الدريني.

حاشػػػية الدسػػكقي عمػػػث الشػػػرح الدسػػكقي، محمػػػد بػػػف أحمػػد بػػػف عر ػػػة الدسػػكقي المػػػالكي. )د.ت(. 
 . بيركت: دار الفكر.(د.ط) .الكبير

ـ(. 1999) عبػػد القػػادر الحنفػػي الػػرازم.الػػرازم، زيػػف الػػديف أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف 
 . بيركت: المكتبة العلرية .5تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد. ط .مختار اللحاح

. 3. طمفػػاتيح الغيػػب ح التفسػػير الكبيػػر .ق(1420الػػرازم، محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػف الػػرازم.)
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

 ػػتح العزيػػز بشػػرح الػػكجيز ح الشػػرح نػػي.) د.ت(. الرا عػػي، عبػػد الكػػريـ بػػف محمػػد الرا عػػي القزكي
 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.الكبير

زػػكابط المبػػادالت الماليػػة  ػػي االقتلػػاد ـ(. 2008) ربيػػع، إيػػاد محمػػد إسػػماعيؿ أبػػك ربيػػع.أبػػك 
 جامعة النجاح الكطنية. :. )د.ط(.  مسطيفاإلسالمي

طالب أكلي النيث  ي شرح غاية مـ(. 1994الرحيباني، ملطفث بف سعد بف عبده السيكطي.) 
 . بيركت: المكتب اإلسالمي.2. طالمنتيث

بدايػػػة المجتيػػػد ـ(. 2004) رشػػػد، محمػػػد بػػػف أحمػػد بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػف رشػػػد القرطبػػػي.ابػػف 
 دار الحديث. :. )د.ط(. القاىرةكنياية المقتلد

الكا يػػػة  اليدايػػػةق(. 1350الرلػػػاع، محمػػػد بػػػف قاسػػػـ امنلػػػارم، الرلػػػاع التكنسػػػي المػػػالكي.)
بيركت: . 1طالشا ية لبياف حقااؽ اإلماـ ابف عر ة الكا ية )شرح حدكد ابف عر ة لمرلاع(. 

 المكتبة العممية.
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ـ(. 1984) الرممػػي، شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أبػػي العبػػاس أحمػػد بػػف حمػػزة شػػياب الػػديف الرممػػي.
 بيركت: دار الفكر. )د.ط(.. نياية المحتاج إلث شرح المنياج

 .تػاج العػركس مػف جػكاىر القػامكسد بف محٌمد بف عبػد الػرٌزاؽ الحسػيني. )د.ت(. الزبيدم، محمٌ 
 دار اليداية :تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف. )د.ط(. )د. ـ(

 . امردف:(د.ط) .مفيػػكـ التػػأميف التعػػاكني دراسػػة مقارنػػةـ(. 2010)  الزحيمػػي، محمػػد الزحيمػػي.
 مؤتمر التأميف التعاكني. 

بطاقات االاتماف كأثر الزركرة كالحاجة كعمـك البمكم  ييا ـ(. 2007) .الزحيمي، محمد الزحيمي
 جامعة الشارقة . :الشارقة (.د.ط) .كما يحؿ كما يحـر منيا  ي ديار اإلسالـ كخارجيا

نظريػػة الزػػماف) أحكػػاـ المسػػؤكلية المدنيػػة كالجناايػػة  ػػي ـ(. 2012) الزحيمػػي، محمػػد الزحيمػػي.
 ار الفكر.. دمشؽ: د9. طالفقو اإلسالمي(

 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.الملارؼ اإلسالميةالزحيمي، محمد الزحيمي.) د.ت(. 

. القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا  ي المذاىب امربعػةـ(.  2006الزحيمي، محمد ملطفث الزحيمي.) 
 . دمشؽ: دار الفكر. 1ط

ٍيًمٌي. )د.ت(.   . دمشؽ: دار الفكر.4. ط يُّ كأدل تيوي الًفٍقوي اإلسالمالزحيمي، كىٍىبىة بف ملطفث الزُّحى

دمشػؽ:  .1ط)بحػكث ك تػاكم كحمػكؿ(.  المعامالت المالية المعالرةـ(. 2002) الزحيمي، كىبة.
 دار الفكر. 

. 1. طنظػػػػاـ التػػػػأميف حقيقتػػػػو كالػػػػرأم الشػػػػرعي  يػػػػوـ(. 1984) الزرقػػػػا، ملػػػػطفي أحمػػػػد الزرقػػػػا.
 بيركت: مؤسسة الرسالة. 

 . دمشؽ: دار القمـ. 1. طالمدخؿ الفقيي العاــ(. 1998) رقا.الزرقا، ملطفي أحمد الز 

رقػػاني عمػػث مختلػػر ـ(. 2002) الزرقػػاني، عبػػد البػػاقي بػػف يكسػػؼ بػػف أحمػػد الزرقػػاني. شػػرح الزُّ
. 1تحقيػؽ: عبػد السػالـ محمػد أمػيف. ط .خميؿ كمعو: الفتح الرباني  يما ذىؿ عنػو الزرقػاني

 بيركت: دار الكتب العممية.
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. )د.ط(. عامػؿ الػزمف  ػي العبػادات كالمعػامالتـ(. 1999) د عمي طاىر الزرقػي.الزرقي، محم
 مكتبة الرشد.

المنثػػكر  ػػي القكاعػػد ـ(. 1985) الزركشػػي، بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف بيػػادر الزركشػػي.
 كزارة امكقاؼ الككيتية. :. الككيت2. طالفقيية

اؼ عػػف حقػػااؽ غػػكامض التنزيػػؿ ػػػػ الكشػػق(. 1407) محمػػكد بػػف عمػػرك بػػف أحمػػد. الزمخشػػرم،
 . بيركت: دار الكتاب العربي.3. طتفسير الزمخشرم

 .ريج الفػػركع عمػػث املػػكؿتخػػ .ىػػػػ(1398) الزنجػػاني، محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف محمػػكد بػػف بختيػػار.
 بيركت: مؤسسة الرسالة.. 1تحقيؽ: محمد أديب لالح. ط

اإلسػالمي كتطبيقاتػو  ػي الملػارؼ الزػماف  ػي الفقػو ـ(. 1996)  زيد، محمػد عبػد المػنعـ.أبك 
 . القاىرة، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي. 1. طاإلسالمية

نلػب الرايػة ـ(. 1997الزيمعي، جماؿ الديف أبػك محمػد عبػد ا بػف يكسػؼ بػف محمػد الزيمعػي.)
، تحقيػػػؽ: محمػػػد عكامػػػة. محاديػػػث اليدايػػػة مػػػع حاشػػػيتو بغيػػػة املمعػػػي  ػػػي تخػػػريج الزيمعػػػي

 الرياف لمطباعة كالنشر. بيركت: مؤسسة

تبيػػيف ىػػػ(. 1313الزيمعػػي، عثمػػاف بػػف عمػػي بػػف محجػػف البػػارعي،  خػػر الػػديف الزيمعػػي الحنفػػي.)
ٍمًبيِّ   بكالؽ. –المطبعة الكبرل امميرية : . القاىرة1. طالحقااؽ شرح كنز الدقااؽ كحاشية الشِّ

ة  ػػػي زػػػكء الشػػػريعة المعػػػامالت الماليػػػة المعالػػػر ـ(. 1986) السػػػالكس، عمػػػي أحمػػػد السػػػالكس.
 مكتبة الفالح.  :. الككيت1. طاإلسالمية

حكػػـ كدااػػع البنػػكؾ كشػػيادات االسػػتثمار  ػػي الفقػػو ـ(. 1990) السػػالكس، عمػػي أحمػػد السػػالكس.
 دار الثقا ة. : . الدكحة1. طاإلسالمي

 .7ة. طاالقتلػاد اإلسػالمي كالقزػايا الفقييػة المعالػرالسالكس، عمي أحمد السػالكس. )د.ت(. 
 مكتبة دار القرآف.  :رمل

. )د.ط(. المبسكطـ(. 1993) محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس امامة السرخسي. السرخسي،
 بيركت: دار المعر ة.
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. 2. طمفيػػػػـك الػػػػزمف  ػػػػي االقتلػػػػاد اإلسػػػػالميـ(. 2000) سػػػػعد ا، الػػػػدكتكر رزػػػػا سػػػػعد ا.
 الرياض، المعيد اإلسالمي لمبحكث كالتدريب.

تيسػػير الكػػريـ الػػرحمف  ػػي تفسػػير كػػالـ ـ(. 2000) مف بػػف نالػػر السػػعدم.السػػعدم، عبػػد الػػرح
 مؤسسة الرسالة. :. )د. ـ(1تحقيؽ: عبد الرحمف بف معال المكيحؽ. ط .المناف

تحقيػؽ: الػدكتكر  .النتػؼ  ػي الفتػاكلـ(. 1984) السغدم، عمي بػف الحسػيف بػف محمػد السُّػٍغدم.
 دار الفرقاف. :عماف .2ط. لالح الديف الناىي

البطاقػات البنكيػة اإلقرازػية كالسػحب ىػػ(. 1418عبد الكىاب إبراىيـ أبك سميماف.)  سميماف،أبك 
 )د.ط(. دمشؽ: دار القمـ. المباشر مف الرليد )دراسة  قيية قانكنية اقتلادية تحميمية(.

جامعػة  :. )د.ط(. تممسػافالنظريػة العامػة لعقػكد التبرعػات ـ(. 2013)  سماحي، خالػد سػماحي.
 بكر. أبك

حاشػػػية السػػػندم عمػػػث سػػػنف ـ(. 1986) السػػػندم، محمػػػد بػػػف عبػػػد اليػػػادم نػػػكر الػػػديف السػػػندم.
 مكتب المطبكعات اإلسالمية. :. حمب2. طالنسااي

حاشية السندم عمث سػنف ابػف ماجػو السندم، محمد بف عبد اليادم نكر الديف السندم. )د.ت(. 
 ر الجيؿ. . بيركت: دا2. طح كفاية الحاجة  ي شرح سنف ابف ماجو

. )د.ط(. الكسػػيط  ػػي شػػرح القػػانكف المػػدنيـ(. 1964) السػػنيكرم، عبػػد الػػرازؽ أحمػػد السػػنيكرم.
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. 1. طامشباه كالنظاارـ(. 1990السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي .)
 بيركت: دار الكتب العممية.

رسػػػالة ) بطاقػػػات االاتمػػػاف حقيقتيػػػا كتكييفيػػػا الشػػػرعيـ(. 2011) .شاشػػػك، إبػػػراىيـ محمػػػد شاشػػػك
 ، دمشؽ.جامعة دمشؽ غير منشكرة( دكتكراه

تحقيػؽ: أبػػك  . المكا قػاتـ(. 1997) الشػاطبي، إبػراىيـ بػف مكسػث بػف محمػػد المخمػي الغرنػاطي.
 دار ابف عفاف. (:د. ـ). 1عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف. ط



124 

بػػف العبػػاس بػػف عثمػػاف بػػف شػػا ع بػػف عبػػد المطمػػب بػػف عبػػد منػػاؼ الشػػا عي، محمػػد بػػف إدريػػس 
 . )د.ط(. بيركت:  دار المعر ة. امــ(. 1990المطمبي القرشي المكي.) 

 :عمػاف. 6. طالمعامالت الماليػة المعالػرة  ػي الفقػو اإلسػالميـ(. 2007شبير، محمد عثماف.)
 دار النفااس.

محازرات تـ تفريغيػا  .المعامالت المالية)د.ت(.  الشبيمي، الدكتكر يكسؼ بف عبد ا الشبيمي.
 ،مف الدركس التي ألقيت  ي مسجد المؤسسػة اإلسػالمية بفيينػا، كالمعيػد اإلسػالمي بكاشػطف

 كمسجد الربكة بالرياض.

مغنػي المحتػاج ـ(. 1994). الشربيني، شمس الديف محمد بػف أحمػد الخطيػب الشػربيني الشػا عي
 . بيركت: دار الكتب العممية.1. طجإلث معر ة معاني ألفاظ المنيا

اإلقنػػاع  ػػي حػػؿ الشػػربيني، شػػمس الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب الشػػربيني الشػػا عي. )د.ت(. 
 تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات. )د.ط(. بيركت: دار الفكر.  .ألفاظ أبي شجاع

ػ بيػػركت: . دمشػػؽ ػػػػ1. ط ػػتح القػػديرىػػػ(. 1414) الشػػككاني، محمػػد بػػف عمػػي الشػػككاني اليمنػػي.
 دار ابف كثير.

تحقيػػػؽ:  .نيػػػؿ امكطػػػارـ(. 1993الشػػػككاني، محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف عبػػػد ا الشػػػككاني اليمنػػػي.)
 دار الحديث. :. ملر1علاـ الديف اللبابطي. ط

الميػػذب  ػػي  قػػو اإلمػػاـ الشػػيرازم، أبػػك اسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ الشػػيرازم. )د.ت(. 
 ب العممية.. )د.ط(. بيركت: دار الكتالشا عي

بمغػػػة السػػػالؾ مقػػػرب المسػػػالؾ المعػػػركؼ اللػػػاكم، أحمػػػد بػػػف محمػػػد اللػػػاكم المػػػالكي. )د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: دار المعارؼبحاشية اللاكم عمث الشرح اللغير

رد ـ(. 1992) عابػػػديف، محمػػػد أمػػػيف بػػػف عمػػػر بػػػف عبػػػد العزيػػػز عابػػػديف الدمشػػػقي الحنفػػػي.ابػػف 
 يركت: دار الفكر.. ب2. طالمحتار عمث الدر المختار

. )د. ط(. التحريػػػػر كالتنػػػػكيرق(. 1984)  محمػػػػد الطػػػػاىر بػػػػف عاشػػػػكر التكنسػػػػي. عاشػػػػكر،ابػػػػف 
 الدار التكنسية لمنشر. :تكنس
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الشػػػػرح الممتػػػػع عمػػػػث زاد ىػػػػػ(. 1428العثيمػػػػيف، محمػػػػد بػػػػف لػػػػالح بػػػػف محمػػػػد العثيمػػػػيف.) ابػػػػف 
 دار ابف الجكزم. :. )د. ـ(1. طالمستقنع

النظريػػة العامػػة لاللتػػزاـ )أحكػػاؾ ـ(. 2002) ج، كجػػالؿ عمػػي العػػدكم.العػػدكم، تك يػػؽ حسػػف  ػػر 
 منشكرات الحمبي الحقكقية.  :ملر .1طااللتزاـ دراسة مقارنة  ي القكانيف العربية(. 

حاشية العػدكم عمػث شػرح كفايػة ـ(. 1994) العدكم، عمي بف أحمد بف مكـر اللعيدم العدكم.
 مد البقاعي. )د.ط(. بيركت: دار الفكر.تحقيؽ: يكسؼ الشيخ مح .الطالب الرباني

، تحقيؽ: محمد أحكاـ القرآف الكريــ(. 2003) القازي محمد بف عبد ا المالكي. العربي،ابف 
 . بيركت: دار الكتب العممية. 3عبد القادر عطا. ط

 تح البارم شػرح لػحيح ىػػ(. 1379) أحمد بف عمي بف حجر العسقالني الشا عي. العسقالني، 
 ، تحقيؽ: محمد  ؤاد عبد الباقي. )د.ط(. بيركت: دار المعر ة.ارمالبخ

تػػػػػاريخ االطػػػػػالع:  .الربػػػػػا كالفكااػػػػػد البنكيػػػػػةـ(. 2015) العشػػػػػاؿ، الػػػػػدكتكر محمػػػػػد خيػػػػػر العشػػػػػاؿ.
 .http://www.dr-shaal.com/news/48.htmlـ، المكقع: 25/07/2017

ي االلتػػػػزاـ  ػػػػي الشػػػػريعة نظريػػػػة امجػػػػؿ  ػػػػـ(. 1998) العطػػػػار، عبػػػػد النالػػػػر تك يػػػػؽ العطػػػػار.
 . بيركت: دار الفكر العربي.1. طاإلسالمية كالقكانيف العربية

 . بيركت: دار السالـ. 1. طحكـ اإلسالـ  ي التأميفـ(. 1977) عمكاف، عبد ا نالح عمكاف.

بنػػػؾ  :. )د.ط(. الريػػػاضزػػػكابط البطاقػػػات االاتمانيػػػةـ(. 2005) العمػػػار، عبػػػد ا بػػػف مكسػػػي.
 البالد. 

. بيػركت: عػالـ 1. طمعجػـ المغػة العربيػة المعالػرةـ(. 2008) مر، أحمد مختار عبد الحميػد.ع
 الكتب.

 :. الريػػاض1. طالعقػػكد الماليػػة المركبػػةـ(. 2006) العمرانػػي، الػػدكتكر عبػػد ا محمػػد العمرانػػي.
 دار كنكز إشبيميا.

معيػد اإلسػالمي لمبحػكث ال :. جدة1. طالبيع المؤجؿـ(. 1999) غدة، عبد الستار أبك غدة.أبك 
 كالتدريب.
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الػكجيز  ػي إيزػاح ـ(. 1996) الغزم، محمد لدقي بف أحمد بف محمد آؿ بكرنك أبػك الحػارث.
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.4. طقكاعد الفقو الكمية

الغنيمي، عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميػداني الحنفػي. )د.ت(. 
. بيػػركت: المكتبػػة (د.ط)، تحقيػػؽ: محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد الكتػػاب المبػػاب  ػػي شػػرح

 العممية.

 .نظريػػػة الحسػػػـ الزمنػػػي  ػػػي االقتلػػػاد اإلسػػػالميـ(. 2000) غيػػػث، مجػػػدم عمػػػي محمػػػد غيػػػث.
 امردف:جامعة اليرمكؾ. .تحقيؽ: عبد الجبار محمد السبياني. )د.ط(

، اللحاح تاج المغة كلحاح العربية . ـ(1987الفارابي، إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي.)
 . بيركت: دار العمـ لممالييف 4تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار. ط

تحقيؽ: . معجـ مقاييس المغةـ(. 1979)   ارس، أحمد بف  ارس بف زكريا القزكيني الرازم.ابف 
 عبد السالـ محمد ىاركف. )د.ط(. بيركت: دار الفكر

 :تحقيػػػؽ .العػػػيفبػػػف عمػػػرك بػػػف تمػػػيـ الفراىيػػػدم البلػػػرم. )د.ت(.  الخميػػػؿ بػػػف أحمػػػد الفراىيػػػدم،
براىيـ السامرااي. )د.ط(. ، ك ميدم المخزكمي  دار كمكتبة اليالؿ.)د.ـ(: ا 

. لػػي  العقػػكد  ػػي الفقػػو اإلسػػالميـ(. 2014) الفميقػػة، الػػدكتكر لػػالح بػػف عبػػد العزيػػز الفميغػػة.
 دار كنكز إشبيميا. :)د.ط(. الرياض

القػػػامكس ـ(. 2005مجػػػد الػػػديف أبػػػك طػػػاىر محمػػػد بػػػف يعقػػػكب الفيػػػركز أبػػػادل.)الفيػػػركز أبػػػادم، 
. بيػػركت: مؤسسػة الرسػػالة 8، تحقيػؽ: مكتػػب تحقيػؽ التػراث  ػػي مؤسسػة الرسػالة. طالمحػيط

 لمطباعة كالنشر كالتكزيع

. الملػباح المنيػر  ػي غريػب الشػرح الكبيػرالفيكمي، أحمد بف محمػد بػف عمػي الفيػكمي. )د.ت(. 
 كت: المكتبة العممية )د.ط(. بير 

حاشػػػية ق(. 1397) قاسػػػـ، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف قاسػػػـ العالػػػمي الحنبمػػػي النجػػػدم.ابػػػف 
 )د.ف(. :. )د. ـ(1. طالركض المربع شرح زاد المستقنع
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 ـ(.1968قدامػة، مك ػؽ الػديف عبػد ا بػف أحمػد بػف محمػد بػف قدامػة الجمػاعيمي المقدسػي.)ابف 
 القاىرة.                   مكتبة  :. )د.ط(. ملرالمغني

تحقيػػؽ:  .الػػذخيرةـ(. 1994) القرا ػػي، شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف إدريػػس بػػف عبػػد الػػرحمف المػػالكي.
 . بيركت: دار الغرب اإلسالمي.1ط. محمد حجي كأخريف

الفركؽ ح أنػكار البػركؽ القرا ي، شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي. )د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: عالـ الكتب.ركؽ ي أنكاء الف

. التأميف اإلسالمي دراسة  قييػة تألػيميةـ(. 2005)  عمي محي الديف القره داغي. القرة داغي،
 )د.ط(. بيركت: دار البشاار اإلسالمية. 

التػػػػأميف التعػػػاكني ماىيتػػػو كزػػػػكابطو ـ(. 2009) عمػػػي محػػػػي الػػػديف القػػػره داغػػػي. القػػػرة داغػػػي،
 اليياة اإلسالمية العالمية لالقتلاد كالتمكيؿ.دية: السعك . )د.ط(. كمعكقاتو

. بيػركت: دار البشػػاار 3ط  .مبػػدأ الرزػا  ػي العقػػكدـ(. 2008) عمػػي محػي الػديف. القػرة داغػي،
 االسالمية.

الجػػػامع محكػػػاـ القػػػرآف ح تفسػػػير ـ(. 1964) القرطبػػػي، محمػػػد بػػػف أحمػػػد امنلػػػارم الخزرجػػػي.
برا .القرطبي  دار الكتب الملرية. :. القاىرة2ىيـ أطفيش. طتحقيؽ: أحمد البردكني كا 

ـ(. 2000) القرطبػػي، يكسػػؼ بػػف عبػػد ا بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف عالػػـ النمػػرم القرطبػػي.
. بيػػػػركت: دار الكتػػػػب 1تحقيػػػػؽ: سػػػػالـ محمػػػػد عطػػػػا، محمػػػػد عمػػػػي معػػػػكض. ط .االسػػػػتذكار
 العممية. 

ـ(. 1980) لنمػػرم القرطبػػي.القرطبػػي، يكسػػؼ بػػف عبػػد ا بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف عالػػـ ا
 .. الريػػاض2تحقيػػؽ: محمػػد أحيػػد كلػػد ماديػػؾ المكريتػػاني. ط .الكػػا ي  ػػي  قػػو أىػػؿ المدينػػة

 مكتبة الرياض الحديثة.

. مباحػث  ػي االقتلػاد اإلسػالمي مػف ألػكلو الفقييػةـ(. 1991) قمعجي، الدكتكر محمد ركاس.
 )د.ط(. بيركت: دار النفااس.
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مػػػنيج معالجػػػة القزػػػايا المعالػػػرة  ػػػي زػػػكء الفقػػػو ـ(. 1992) قمعجػػػي، الػػػدكتكر محمػػػد ركاس.
 مجمة كمية الدراسات اإلسالمية كالعربية. :دبي .5. طاإلسالمي

المعػػػػػامالت الماليػػػػػة المعالػػػػػرة  ػػػػػي زػػػػػكء الفقػػػػػو ـ(. 1999قمعجػػػػػي، الػػػػػدكتكر محمػػػػػد ركاس.) 
 دار النفااس.  :. )د.ط(. جامعو الككيتكالشريعة

. بيػركت: دار 2. طمعجػـ لغػة الفقيػاءـ(. 1988). حامد لػادؽ، كقنيبي، قمعجي، محمد ركاس
 النفااس لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

حاشػػػػيتا قميػػػػكبي  ـ(.1995) القميػػػػكبي كعميػػػػرة، أحمػػػػد سػػػػالمة القميػػػػكبي كأحمػػػػد البرلسػػػػي عميػػػػرة.
 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.كعميرة

دار  :. )د.ط(. ملػػػرت البنػػػكؾامسػػػس القانكنيػػػة لعمميػػػاـ(. 1988القميػػػكبي، سػػػميحة القميػػػكبي.)
 النيزة العربية.

إعػالـ ـ(. 1991القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابػف قػيـ الجكزيػة.)ابف 
. بيػػركت: دار الكتػػب 1، تحقيػػؽ: محمػػد عبػػد السػػالـ إبػػراىيـ. طالمػػكقعيف عػػف رب العػػالميف

 العممية.

بػػدااع اللػػنااع  ػػي ـ(. 1986) ني الحنفػػي.الكاسػػاني، عػػالء الػػديف بػػف مسػػعكد بػػف أحمػػد الكاسػػا
 )د.ـ(.دار الكتب العممية.. 2. طترتيب الشرااع

الكميػػػات معجػػػـ  ػػػي الكفػػػكم، أيػػػكب بػػػف مكسػػػث الحسػػػيني الكفػػػكم، أبػػػك البقػػػاء الحنفػػػي. )د.ت(. 
محمػد الملػرم. )د.ط(. بيػركت:  -، تحقيؽ: عدناف دركيػش الملطمحات كالفركؽ المغكية

 مؤسسة الرسالة.

تحقيػؽ: محمػد  ػؤاد عبػد البػاقي.  .سػنف ابػف ماجػوجو، محمد بف يزيػد القزكينػي. )د. ت(. ماابف 
 دار إحياء الكتب العربية. دمشؽ: )د.ط(. )د.ـ(.

 .مكطػػأ اإلمػػاـ مالػػؾـ(. 1985) مالػػؾ، مالػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ بػػف عػػامر املػػبحي المػػدني.
 ث العربي. . بيركت: دار إحياء الترا(د.ط)تحقيؽ: محمد  ؤاد عبد الباقي
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الحاكم الكبير  ػي ـ(. 1999الماكردم، عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البلرم البغدادم.) 
الشػػيخ عػػادؿ أحمػػد عبػػد ، ك ، تحقيػػؽ: الشػػيخ عمػػي محمػػد معػػكض قػػو مػػذىب اإلمػػاـ الشػػا عي

 . بيركت: دار الكتب العممية.1المكجكد. ط

مجمػػػس المجمػػػع الفقيػػػي  در عػػػف اللػػػا 5كرقػػػـ  4قػػػرار رقػػػـ . مجمػػػع المجمػػػع الفقيػػػي اإلسػػػالمي
: المجمػػػع الفقيػػػي مكػػػة المكرمػػػة .بدكرتػػػو الرابعػػػة عشػػػر اإلسػػػالمي برابطػػػة العػػػالـ اإلسػػػالمي

 اإلسالمي.

. بيػركت: دار 1. ط المدكنػة .ـ(1994) مالؾ بف أنػس بػف مالػؾ بػف عػامر املػبحي.المدني، 
 الكتب العممية.

اإلنلػػػاؼ  ػػػي معر ػػػة مػػػرداكم. )د.ت(. المػػػرداكم، عػػػالء الػػػديف أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف سػػػميماف ال
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.2. طالراجح مف الخالؼ

اليدايػػة  ػػي شػػرح عمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد الجميػػؿ الفرغػػاني المرغينػػاني. )د.ت(.  المرغينػػاني،
 تحقيؽ: طالؿ يكسؼ. )د.ط(. بيركت: دار احياء التراث العربي.  .بداية المبتدم

المسػػند اللػػحيح المختلػػر بنقػػؿ العػػدؿ الحجػػاج القشػػيرم النيسػػابكرم. )د.ت(.  مسػػمـ، مسػػمـ بػػف
تحقيػػؽ: محمػػد  ػػؤاد عبػػد البػػاقي. )د.ط(.  .عػػف العػػدؿ إلػػث رسػػكؿ ا لػػمث ا عميػػو كسػػمـ

 بيركت: دار إحياء التراث العربي.

لػػػدكرة دركس ألقاىػػػا  ػػػي ا . المعػػػامالت الماليػػػة المعالػػػرةـ(. 2003) المشػػػيقح، خالػػػد المشػػػيقح.
 . . السعكديةالعممية بمسجد الراجحي

. 1. طالتػػػأميف اإلسػػػالمي بػػػيف النظريػػػة كالتطبيػػػؽـ(. 1980) الملػػػرم، عبػػػد السػػػميع الملػػػرم.
 مكتبة كىبة.  :القاىرة

. المعجـ الكسيط ، كالزيات، أحمد، كعبد القادر حامد، كالنجار، محمد. )د.ت(.إبراىيـملطفث، 
 دار الدعكة)د.ـ(: )د.ط(. 

. بيػركت: دار 1. طالمبػدع  ػي شػرح المقنػعـ(. 1997عبػد ا بػف محمػد ابػف مفمػح.) مفمػح،ابف 
 الكتب العممية.
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 مؤتمر التأميف التعاكني. . امردف:(د.ط) مشركعية التأميف التعاكنيـ(. 2014) ممحـ، أحمد.

. 1ط. التكقيػؼ عمػػث ميمػات التعػػاريؼـ(. 1990) المنػاكم، زيػػف الػديف محمػػد المنػاكم القػػاىرم.
 عالـ الكتب.  :القاىرة

. 3. طلسػاف العػربىػػ(. 1414منظكر، محمد بػف مكػـر بػف عمػث، جمػاؿ الػديف امنلػارم.)ابف 
 بيركت: دار لادر

 .االختيػػار لتعميػػؿ المختػػارـ(.  1937) .أبػػك الفزػػؿ، عبػػد ا بػػف محمػػكد بػػف مػػكدكد المكلػػمي 
 لحمبي .مطبعة ا :تحقيؽ: الشيخ محمكد أبك دقيقة. )د.ط(. القاىرة

. عقػد التػأميف كمػدم مشػركعيتو  ػي الفقػو اإلسػالميـ(. 1905النجار، عبػد ا مبػركؾ النجػار.)
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقميا يةطرف اآل م

 البقرة 
1.   ًرِْض َحالاًل َغّيِتا

َ
ا ِي اَل ًذ ْا ِم ا انلذاُس ُُكُ َّ يُّ

َ
  168 13يَا أ

ْقَدةَ ﴿  .2 ُْ ْْا  ُُ انلََِّكِح َحَّتذ َيتْوَُؼ اهِْمَتاُب َواَل َتْػزُِم َجوَ
َ
 26 235 ﴾ أ

3.   ٌْ ْطاَػافاً  َي
َ
ُُ َ ُ أ َ قَرْطاً َحَسَاً َفُيَظااِغَس ِي ُيْقرُِض اهذ َذا اَّلذ

 َلثَِْيةً 
245 77 

َحَنّ ﴿  .4
َ
با وََحَرّمَ  اْْلَيْعَ  اَهُّ  َوأ  85 275 ﴾ الرِّ

5.   ََِْظرة إل َيي   279 65 ،79ةوإن َكن ذو ُغْ َة، َف
ُ  يُرِيدُ ﴿  .6  14 182 ََ﴾اهُػْ   ةُِكىُ  يُرِيدُ  َوال اهيُْ َ  ةُِكىُ  اهذ
ا يَا ﴿  .7 َّ يُّ

َ
ٌَ  أ ِي ْا اَّلذ َُ ٌٍ  تََدايَنُتى إَِذا آَي َجنٍ  إَِل  ةَِديْ

َ
َسًّم  أ  13 282 ﴾ يُّ

8.  ا يَا َّ يُّ
َ
ٌَ  أ ِي ْا اَّلذ َُ ٌٍ  تََدايَنُتى إَِذا آَي َجنٍ  إَِل  ةَِديْ

َ
َسًّم  أ   ج 289يُّ

 آل عمران 
9.  وكسوّا زكريا 37 71 

 النساء 
10.   ِ َِيً ا َمرِيً افَإ َِ ْهُ 

ُُ َفْسًسا فَُوُ ٍء ِيَْ ٌْ َيْ َْ   4 59ْن ِغْْبَ هَُكْى 
11.   ََُكْى َْاهَُكْى ةَيْ ْم

َ
ْا أ ُكوُ

ْ
ْا اَل تَأ َُ ٌَ آَي ِي ا اَّلذ َّ يُّ

َ
  29 14 ،85...يَا أ

ا﴿  .12 َّ وِ ِْ
َ
َياٍَاِت إَِل أ

َ
ْن تَُؤدُّوا اَْل

َ
ُمرُُكْى أ

ْ
َ يَأ  102 58 ﴾إِنذ اهذ

 المائدة 
ْا ةِاهُْػُقْدِ ﴿  .13 ْوفُ

َ
ْا أ َُ ٌَ آَي ِي ا اَّلذ َّ يُّ

َ
 85، 13 1 ﴾يَا أ

14.   َْا لََعَ اإلثِْى َواهُْػْدَوانِ و َْى َوال َتَػاَوٍُ  اهِْ ِّ َواتلَّْق
ْا لََعَ   2 15 ،92َتَػاَوٍُ

 التوبة 
ْا إْلّى غّدِى إل يدتّى ﴿  .15  25 4 ﴾فأتً
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 الصفحة رقميا يةطرف اآل م
 7 60 ﴾يّْاَواهْػاِمونَِي َغوَ ﴿  .16

 يوسف 
ٌٍ ََبٍْس َدَراَِِى َيْػُدوَدٍة ﴿  .17 ًَ ْوهُ ةَِث  35 20 ﴾َوََشَ
18.   َجاَء ةُِِ ِِحُْن ةَػٍِْي ٌ ًَ ِ وِِك َول ًَ ْ َْاَع ال ْا َفْسقُِد ُص ُ   72 71...قَال

 الحج 
ٌْ َحَرٍ  ﴿  .19 ٌِ ِي  14 78 ﴾َوَيا َجَػَن َغوَيُْكْى ِي اِِّّي

 ص 
20.   ِِن ِي اْْلَِػاِب ا وََغَزّ َّ ْكسِوَِْي

َ
  23 95َفَقاَل أ

 الشورى 
21.   َُلْر ٌْ يَشاء اَّلُّ ًَ ِ ُب ل َّ ٌْ يَشاء إٍِاثًا َوَي ًَ ِ ُب ل َّ   49 58َي

 العصر 
22.    َْْْساَن هَِخ ُخ   1 82َواهَْػْْصِ إِنذ اإْلِ

 قريش 
23.   َخٍْْف ٌْ ى ِيّ ُّ ََ   4 89َوآَي
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 رقم الصفحة طرف الحديث م

 102 اممانةى إلث مىف ااتمنؾ، كال تىخيف مف خانؾأدِّ   .1

 46 إذا بايعت  قؿ ال خالبة، كلي الخيار ثالثة أياـ  .2

 92 .....إف امشعرييف إذا أرممكا  ي الغزك  .3

 13 ا طيب ال يقبؿ إال طيبا إف  .4

 68 ػػػ استعار  رسان مف أبي طمحة  ركبو أف النبي ػػ   .5
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 الحمد كامداء
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 رقم الصفحة طرف الحديث م
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107 
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