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  مروان إبراهيم طلب ابحيص

  بإشراف
  عبد اهللا جميل أبو وهدان .د

  الملخص

ة والسالم على أشرف خلق اهللا والمرسلين محمد ابن عبد اهللا وعلى بسم اهللا والحمد هللا والصال   
األصل في العقود :" إلى إبراز قاعدة هذه الدراسة تفقد هدف: آله وصحبه أجمعين أما بعد

وبيان معناها وإظهار تطبيقاتها الفقهية القديمة والمعاصرة، وعالقتها بقاعدة األصل في " اإلباحة
  .دة اليقين ال يزول بالشك، و بدليل االستصحاباألشياء اإلباحة، و بقاع

عن القاعدة الفقهية بشكل عام، فبين تعريفها اللغوي واالصطالحي، تحدثت المبحث التمهيدي 
وأن للقاعدة الفقهية شروط ال بد من اعتبارها، وكذلك تحدث عن أهميتها وحجيتها، وتبين أن 

وترجح للباحث قول العلماء بأنها حجة مع الحفاظ فيها خالف بين العلماء ) حجية القاعدة(المسألة 
  .على النص الشرعي وعدم التكاسل عن حفظه

عن قاعدة ذات عالقة مهمة بقاعدة األصل في العقود اإلباحة وهي  تفي الفصل األول تحدثو
فبين الباحث شرح قاعدة األصل في األشياء اإلباحة، " األصل في األشياء اإلباحة:" قاعدة

قاعدة اليقين ال يزول بالشك فتبين أن قاعدة اليقين ال يزول بالشك وهي إحدى القواعد وعالقتها ب
لقاعدة األصل في األشياء اإلباحة، وأيضاً فإن قاعدة األصل في  اًالخمس الكبرى تُمثل قاعدة ُأم

وقد العقود اإلباحة تعتبر أحد القواعد الفقهية المندرجة تحت قاعدة األصل في األشياء اإلباحة، 
األصل في العقود اإلباحة واألصل في األشياء اإلباحة تشتركان من : تبين أن كال القاعدتين

االشتمال، المستند، الدليل، التصنيف، الموضوع، الهدف، الفروع الفقهية، االستعمال : حيث
  .والحلول، الصيغة، وخالف العلماء في كل منها



  ر

 

الباحث عن الخالف الذي وقع بين العلماء في  في الفصل الثاني من هذه الرسالة، تحدثو     
اإلباحة، والثالث : الحظر، والثاني: األول: قاعدة األصل اإلباحة، فانقسم العلماء إلى ثالثة أقوال

التوقف، استند كل فريق إلى مجموعة من األدلة وتم الرد على األدلة ومناقشتها وتمت اإلجابة 
ن بالحظر؛ ألنه تم مناقشتها ليباحة وتبين ضعف أدلة القائعن األدلة التي نوقشت عند من قال باإل

ن باإلباحة، وأما المتوقفون عن الحكم ليولم يتم اإلجابة عنها، لذلك تبين قوة ورجاحة قول القائ
بدليل ) األصل في العقود اإلباحة( فلم يقف الباحث على أدلة لهم، بعد ذلك بحث عالقة القاعدة 

الستصحاب، وبيان أركانه وشروطه وأنواعه، وحجيته والخالف تعريف ا قمتاالستصحاب، ف
في حجيته بين العلماء، والذي ترجح للباحث أنه حجة في الدفع واإلثبات؛ لما يدل على ذلك من 
أدلة، وتبين أن عالقة قاعدة األصل في العقود اإلباحة بدليل االستصحاب عالقة وثيقة، 

 هية تستند علىالفق فالقاعدةفقهية،  قاعدة لعقود اإلباحةفاالستصحاب قاعدة أصولية، واألصل في ا
  .األصولية القاعدة

: قاعدة األصل في العقود اإلباحة من خالل تفي الفصل الثالث من هذه الرسالة، بينو      
للقاعدة، واألدلة على  ذات الصلة شرح مفردات القاعدة، ومعناها اإلجمالي، واأللفاظ األخرى

لقاعدة األصل في العقود  أدلة هيأن أدلة قاعدة األصل في األشياء اإلباحة  مشروعيتها، وتبين
أكثر من وفيها التطبيقات الفقهية القديمة، وبعدها التطبيقات المعاصرة اإلباحة، وبعدها ذكرت 

عقد البورصة و ،المشاركة المنتهية بالتمليكو ،عقد اإلجارة المنتهية بالتمليكو ،التأمين،عقد 
  . ستجرارإلاعقد ، وجزائيالشرط الو

االستثناءات الخارجة عن القاعدة، فتبين أن لكل قاعدة شواذ واستثناءات ال تطعن في  تثم ذكر  
 .صحة القاعدة بل تُخرج ما ليس منها 
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  :المقدمة

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، اللهم ال سهل    
ه سهال وأنت يا موالي تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهال، اللهم ارزقنا نور الفهم إال ما جعلت

أما  في السر والعلن وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا مغالق هذا العلم وارزقنا اإلخالص
  :بعد

فإن العقود في الشريعة اإلسالمية لها أهمية بالغة، حيث تضبط تصرفات األفراد في أموالهم     
للبيع في الوقت المعاصر لها شكل جديد غير العقود  حقوقهم، ولهذا صدرت عدة صور تحفظو

بحث في أمر هام يوكذلك  حتاج لمعرفة حكم الشارع فيها،يفي هذا الجانب  والباحثالمسماة 
ولهذا نبحث عن كل عقد وعن تفاصيله إلعطائه  وهو األصل المستصحب في حكم أي عقد،

  .كم على الشيء فرع عن تصورهالحكم الشرعي، إذ الح

بيان لمعنى  ا، وفيهدراسة فقهية تأصيلية "األصل في العقود اإلباحة" في قاعدة ا البحث وهذ   
  .انطباقها على العقود الجديدة في العصر الحديث مدىالقاعدة و

  :سباب اختيار البحثأ

من العلماء عندما  بعضال؛ ألن "األصل في العقود اإلباحة" إبراز هذه القاعدة هو أهم سبب 
من باب عدم انطباقها على العقود المسماة، وأيضا  )يحرمها(يعطي الحكم في المسألة الجديدة 
  .في البحث التي لألسف حرمها البعض زهداً والفروع الفقهية ينطبق عليها كثير من المعامالت

  :أهمية الموضوع

 .توقف كثير من أحكام العقود على هذه القاعدة )1
 .والعقود تحتهاأنها قاعدة فقهية يمكن أن تضبط كثيرا من المسائل  في ميتهاتزيد أه )2
 .لها لفهم العقود وبناء الحكم الشرعي عليها فقيهحاجة أي  )3
 .االستصحاب والبراءة األصليةبدليل تعلق هذه القاعدة  )4
 .وقوع كثير من العقود المعاصرة بأشكالها المختلفة في إطار حكم القاعدة )5
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  :سابقةالدراسات ال
وجدت في أجد كتابا أو رسالة علمية بهذا العنوان خصوصا، ولكن  لم - حسب اطالعي–     

ن تحدث عنها، مثلالكتب القديمة م :  

حيث تحدث في فصل  ،الموقعينإعالم  :الزرعي أيوب بكر أبي بن محمد، الجوزية قيم ابن )1
كر خالف العلماء فيها عن القاعدة وذ) ما لم يبطله الشارع من الشروط صحيح( :بعنوان

 .والرد على من قال بأن األصل في العقود الحظر
حيث ذكر في األصل الخامس  ،النورانيةالقواعد : ، محمد بن عبد الحليمتيمية ابن )2

وما يصح ويفسد،  يحرم منهافي العقود والشروط وما يحل و: القاعدة الثالثة) المعامالت(
 .لة كل فريقأيضا ذكر خالف العلماء في القاعدة وأد

 .ل عنها، حيث اعتبر هذه القاعدة، ولكن لم يفصقواعد ابن رجب :رجب ابن )3
حيث اعتبر أن األصل في العقود الحظر إال ما دل الدليل على  ،اإلحكام :، أبو محمدحزم ابن )4

 .صحته
حيث ذكر القاعدة عند ذكره لقاعدة  :األشباه والنظائر :بكر أبي بن الرحمن عبد لسيوطي،ا )5

 .في األشياء اإلباحة األصل

  :أما المعاصرة

حيث ذكر أن  وتطبيقاتها في المذاهب األربعة،كتاب القواعد الفقهية  :محمد ،الزحيلي )1
 .األصل في العقود والشروط اإلباحة، وذكر خالف العلماء فيها وذكر تطبيقات قديمة عليها

جامعة محمد  :اضالري وهو بحث مقدم في :األصل في األشياء اإلباحة :محمد، الضويحي )2
فرع من قاعدة  أنها، حيث ذكر قاعدة األصل في العقود اإلباحة على بن سعود اإلسالميةا

 .األصل في األشياء اإلباحة
 ،تيميةالقواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن : إبراهيم السالم عبد ،الحصين )3

حيث ذكر القاعدة  سعود، بنم محمد جامعة اإلما :، الرياضمقدم لنيل درجة الماجستير بحث
 .في مضمون رسالته على اعتبار أنها من القواعد التي درسها ابن تيمية
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القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعالم  :جمعة المجيد عبد الرحمن عبد أبو ،الجزائري )4
 .ذكر القاعدة كما عند ابن القيم واعتمادا عليه حيث ،الموقعين

رسالة ، الفقهية وتطبيقاتها"  اإلباحة األشياء في األصل"  قاعدة: حمدمحمد أال، عنان جفّ )5
ه، حيث كان مدار دراستها عن 1431فلسطين، : القدس) أبو ديس(ماجستير، جامعة القدس 

قاعدة األصل في األشياء اإلباحة، ولم تتطرق الباحثة لقاعدة األصل في العقود اإلباحة، مع 
  .ن هذه القاعدة ولكنها لم تشر إليهاأنها ذكرت القواعد المنبثقة ع

  :أما ما امتاز به هذا البحث عن غيره
 لم شيء:" أقسامسبعة ن التأليف إ :قالوا كلمة للقدماءلما نتحدث عن التأليف استذكر 

 طويل شيء أو يشرحه مغلق شيء أو يتممه ناقص شيء أو فيخترعه إليه يسبق
 أو يرتبه مختلط شيء أو يجمعه تفرقم شيء أو معانيه من بشيء يخل أن دون يختصره

  .1"فيصلحه مصنفه فيه أخطأ شيء
  :باآلتيأما هذا البحث فإنه امتاز 

أالحظه في أي جهد أنه مستقل متخصص في قاعدة األصل في العقود اإلباحة، وهذا ما لم  )1
 .سابق

 .أنه يجمع بين جميع المصادر والمراجع السابقة، ويبني عليها فهم القاعدة )2
أحرص ن أحاط بكل تفاصيل ودقائق القاعدة مجموعة تحت عنوان واحد، وهذا ما سلم أجد م )3

 .على القيام به
على ذكره مع  سأحرصغالب الدراسات السابقة أغفلت التطبيقات المعاصرة وهذا ما  )4

 .التطبيقات القديمة
ن أيضا عالقة القاعدة بقاعدة األصل في األشياء اإلباحة، وهذا الذي أغفله بعض الباحثي )5

 .السابقين
 
 

                                                           

1
: ط، بيروت.عبد الجبار زكار، د: ، تحقيقالعلوم أحوال بيان في المرقوم الوشي العلوم أبجد: القنوجي، صديق بن حسن 

 .188ص/ 1م، ج1978دار الكتب العلمية، 
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  :منهج البحث

، وذلك من خالل تتبع النصوص الشرعية  والوصفي االستقرائي على المنهج تعتمدلقد ا    
أما المنهج .في القاعدة الدالة على القاعدة باعتبارها دليل للمجيزين لها وأيضا أقوال العلماء

وكذلك ، جة والرأي الراجحمن خالل مناقشة اآلراء وفهمها والخروج بالنتي فقد برز التحليلي
  :يأتي بما االلتزام تم كما، حكمها الشرعي وإعطاؤهاوصف العقود المعاصرة 

 .منها للتوثيق والحديثة القديمة الفقهية القواعد كتب إلى الرجوع .1

  .المختلفة المذاهب في المعتمدة للكتب والرجوع المسألة في العلماء أقوال تتبع .2

  .غير الصحيحين فيكانت  نإ عليها والحكم األحاديث عزو .3

 تكرر وإذا مرة، ألول المصدر ذكر إذا بالكامل بالتوثيق قمت فلقد هامشلل بالنسبة أما .4
  .والصفحة والجزء، والمؤلف، الكتاب، اسم على اقتصرت

 .األحيان أغلب في الهجري التاريخ على االعتماد للتاريخ بالنسبة هامشال في .5

 ).ـه00: ت(ورمزت لذلك، بـ  هامشالفي  ذكرت تاريخ الوفاة لكل مؤلف .6

 .قمت بالترجمة لألعالم .7

 .على المذاهب الخمسة الفقهية اعتمدت في اإلحالة .8

  :مشكلة البحث

 : وهي تتمثل في األسئلة التالية

؟ هل لقاعدة األصل في األشياء اإلباحة عالقة اإلباحةبقاعدة األصل في األشياء  ماذا نعني ))))1
 ة؟بقاعدة األصل في العقود اإلباح

 هل قاعدة األصل في العقود اإلباحة حجة معتبرة؟ ))))2
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ما شرح قاعدة األصل العقود اإلباحة؟ هل لقاعدة األصل في العقود اإلباحة تطبيقات قديمة  ))))3
كيف نطبق القاعدة على  شروطها؟هي  وإذا كان لها تطبيقات قديمة وحديثة فما وحديثة؟

 العقود المعاصرة؟

  :خطة الرسالة

  :الة من مقدمة وتمهيد وثالثة فصول، وخاتمة وهي كاآلتيويتكون محتوى الرس

حيث اشتملت على أسباب االختيار، أهمية الموضوع، الدراسات السابقة، منهج : المقدمة

  .البحث، مشكلة البحث، خطة البحث

  :القاعدة الفقهية معناها وشروطها وأهميتها وحجيتها، وفيه ثالثة مطالب: المبحث التمهيدي

قاعدة األصل في األشياء اإلباحة وعالقتها بقاعدة األصل في العقود اإلباحة، : الفصل األول
  :وفيه مبحثان

 وعالقتها بقاعدة اليقين ال يزول بالشك شرح قاعدة األصل في األشياء اإلباحة،: المبحث األول
  :مطالب أربعةوفيه 

في العقود اإلباحة، وفيه  عالقة قاعدة األصل في األشياء اإلباحة بقاعدة األصل: المبحث الثاني
  :مطلبان

 وفيه، االستصحاب بدليل وعالقتها اإلباحة العقود في األصل قاعدة حجية :الفصل الثاني
  :مبحثان

  :مطلبان وفيه والترجيح، ومناقشتها وأدلتهم القاعدة في العلماء خالف: األول المبحث

  .االستصحاب بدليل القاعدة عالقة: الثاني المبحث

 خمسةومشروعيتها وشروطها، وفيه  قاعدة األصل في العقود اإلباحةشرح : لثالفصل الثا
  :مباحث
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  :مطلبان وفيهى القاعدة اإلجمالي ومعن اإلباحة العقود في األصل قاعدة شرح: األول المبحث

  :، وهو في مطلبينمشروعيتها على األدلة، وللقاعدة األخرى األلفاظ: الثاني المبحث

  .ة على مشروعيتهااألدل: المبحث الثالث

  .التطبيقات القديمة للقاعدة: الثالثالمبحث 

  .التطبيقات المعاصرة للقاعدة: الرابعالمبحث 

  .االستثناءات الخارجة عن القاعدة: الخامسالمبحث 

  .حيث اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث :الخاتمة

ورحم ال أنَّه رأيتُ إنّي: "القائل اللَّه يكتب لو: غده في قال إال يومه في كتاباً إنسان رهذا غُي 
. أجمل لكان هذا تُرِك ولو أفضل، لكان هذا قُدم ولو يستحسن، لكان كذا زِيد ولو أحسن، لكان
  1".البشر جملة على النقصِ استيالء على دليٌل وهو العبر، أعظم من وهذا

حده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، هذا وما كان من توفيق فمن اهللا و
أنساه وصلى اهللا وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ثم أعوذ باهللا أن أذكر به ثم 

 .أجمعين

  

  

  

  
                                                           

1
دار نشر، . ط، د.، دداوودي عدنان صفوان: تحقيقالغريب المصنف، ): ه224: ت(أبو عبيد، القاسم ابن سالَّم الهروي  
، وهذه الكلمات نسبت لعماد الدين األصفهاني، وفي الحقيقة الذي أرسل بها له هو القاضي عبد الرحيم 16ت، ص.د

  .5ص ه،1427 حزم، ابن دار: بيروت ،1ط تحقيق،. د ،األصولي قعيدالت نظرية: الحميد عبد أيمن البدارين،البيساني، 
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  المبحث التمهيدي

  االقاعدة الفقهية معناها وشروطها وأهميتها وحجيته

  :ثالثة مطالبوفيه 

  .ة الفقهية، وشروط اعتبارهاتعريف القاعد: المطلب األول

  .الفقهية القاعدة أهمية: المطلب الثاني

  .حجية القاعدة الفقهية: المطلب الثالث 

  القاعدة الفقهية، وشروط اعتبارهاتعريف : المطلب األول

يتناول دراسة قاعدة فقهية فال بد من تعريف القاعدة الفقهية لغة  الرسالةبما أن موضوع 
   :تبارها وهو في فرعين، وشروط اعواصطالحاً

  :الفقهية لغة واصطالحا اعدةتعريف الق: الفرع األول

  .1"القُعود نقيض القيامِ قَعد يقْعد قُعوداً ومقْعداً َأي جلس: " نظورمقال ابن  ):لغة(القاعدة  )1

هو القاف والعين والدال أصٌل مطّرِد منقاس ال يخلف، و: " وقال صاحب معجم مقاييس اللغة
. قَعد الرجُل يقعد قعوداً: يقال. يضاهي الجلُوس وإن كان يتكلَّم في مواضع ال يتكلَّم فيها بالجلوس

كثير : ورجٌل ضجعةٌ قُعدة. الحاُل حسنةً أو قبيحة في القعود: والقعدة. المرة الواحدة: والقَعدة
  2".امرأتُه :قَعيدة الرجل: والقَعيدة. القعود واالضطجاع

  .واالستقرار أن القاعدة فيها معنى الرسوخ والثباتيتبين  ومن خالل هذه المعاني

                                                           

1
/ 3جت، .د دار صادر،: ، بيروت1.ط ،العربلسان  ):هـ711:ت(ابن منظور، محمد بن مكرم األفريقي المصري 

 .قعد: ، مادة735ص
2

ط، .محمد هارون، د عبد السالم: ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة: )هـ395: ت( زكرياابن فارس، أبو الحسين أحمد بن  
 .قعد: ، مادة108، ص5م، ج1979- هـ 1399بيروت دار الفكر، 
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 1".قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها :")صطالحاا(القاعدة   )2

  2."من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها:" بقوله وزاد أبو البقاء الكفوي

 3." هم له والفطنةهو العلم بالشيء والف ":الفقه )3
 .4"العلم باألحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ):"اصطالحا(الفقه )4
ضبط من قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها في أبواب فقهية متعددة ي :القاعدة الفقهية )5

 .5خاللها الفقه
   :شروط اعتبارها: الفرع الثاني

  :منها على سبيل الذكر ال الحصر شروطمن  ةال بد العتبار أي قاعد
 .الصياغة الموجزة .1
 .أن يكون موضوعها كلياً ال جزئياً .2
 .أال تتعارض القاعدة مع محكمات الشرع ومقاصده وظواهره .3
 .أال تعارض بقاعدة مساوية لها أو أقوى منها .4
 .غير متردد اًأن يكون لفظها جازم .5
من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو أن تكون الواقعة المراد إقامة القاعدة عليها خالية  .6

 6. اإلجماع
                                                           

1
دار الكتاب : ، بيروت1.إبراهيم األبياري، ط: قيق، تحالتعريفات ):هـ816:ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي 

  .القاف: ، باب219ص  هـ،1405العربي، 
2

 - الكليات (صاحب : موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاءأيوب بن  أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينيالكفوي،  
وعاد إلى استانبول فتوفي بها، ودفن . بتركيا، وبالقدس، وببغداد) كفه(عاش وولي القضاء في . األحنافكان من قضاة ) ط

ط، .د محمد المصري، –عدنان درويش : ، تحقيقالكليات ):هـ1094:ت( وله كتب أخرى بالتركية. في تربة خالد
/ 2ج األعالم،: الزركلي: القاف، ، الترجمة من كتاب: ، فصل1156م، ص 1998-هـ 1419الرسالة، مؤسسة : بيروت

 .38ص
3

 .الفاء: ، فصل1093ص ، الكليات: الكفوي 
، العلواني فياض جابر طه :تحقيق، األصول علم في المحصول): هـ606: ت(الحسين بن عمر بن محمدالفخر الرازي،  4
: ت( الكافي عبد بن علي، يالسبك. 92ص/ 1ه، ج1400جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، : لرياض، ا1.ط

، 1.جماعة من العلماء، ط: ، تحقيقللبيضاوي األصول علم إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في اإلبهاج): ه756
  .46ص/1هـ، ج1404دار الكتب العلمية، : بيروت

5
 .حظ يجمع معنى القاعدة وهدفهاوهذا التعريف كما نال 
6

  .133-119ص ،األصولي التقعيد نظرية: البدارين  
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  :أهمية القاعدة الفقهية: ثانيالمطلب ال

قَواعد كُلِّيةٌ فقْهِيةٌ جليلَةٌ كَثيرةُ الْعدد عظيمةُ الْمدد  : "في خطبة كتابه الفروققال اإلمام القرافي 
هكَمحعِ وارِ الشَّررلَى َأسلَةٌ عشْتَمم ذْكَري لَمى وصحا لَا يم ةي الشَّرِيعوعِ فالْفُر نم ةدِلكُلِّ قَاع ،

نْهمقْهوِل الْفي ُأصف ء1".ا شَي  

  :القاعدة الفقهية فييتضح لي مما سبق 

 2.تضبط تحتها فروع من أبواب متعددة تعتبر أصوالًإنها   .1
 .سهولة حفظ الفروع بحفظ القواعد .2
 .وحجة يستدل بها؛ ألنها مستنبطة من الدليل تعتبر دليالً .3
 .قانونية جاهزة يستفيد منها القضاء الشرعي اًتعتبر مواد .4
 4.تكوين تصور عام عن الفقه: ، وأيضا3ًتكوين الملكة الفقهية لدى المشتغل بعلم الفقه .5

  
  
 

                                                           

1
) من برابرة المغرب(من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة صنهاجة المالكيأبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس  :القرافي 

له مصنفات جليلة في . ري المولد والمنشأ والوفاةوهو مص. بالقاهرة) المحلة المجاورة لقبر اإلمام الشافعي(وإلى القرافة 
ط، عالم .، دأنوار البروق في أنواء الفروق: )هـ684: ت(،)ط -وار البروق في أنواء الفروق أن( :، منهاواألصولالفقه 

: ت( خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسالزركلي، : ، الترجمة من كتاب3- 2ص /1ت، ج.الكتب، د
 .95-94ص/ 1م، ج2002دار العلم للماليين، : ، بيروت15ت، ط.داألعالم،  :)ـه1396

2
 أحمد فائق تيسير. د :تحقيق، القواعد في المنثور): هـ794:ت(اهللا عبد بن بهادر بن محمدالزركشي، أبو عبد اهللا  

  .66- 65ص/ 1ه، ج1405، اإلسالمية ونوالشؤ األوقاف وزارة: ، الكويت2.، طمحمود
3

 دار الكتب العلمية،: ط، بيروت.، دحقيقت .داألشباه والنظائر، ): هـ911: ت( بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي،  
دار الكتب : ط، بيروت.تحقيق، د. ، داألشباه والنظائر): ه970: ت(، ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم 6ت، ص.د

: ط، مكة.تحقيق، د. د، لقواعدا ):هـ795: ت( أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبوابن رجب، . 15ه، ص1400العلمية، 
 رجب األمة كتاب من) 72( العدد، ةالملكة الفقهي تكوين: ، محمد عثمانشبير. 3م، ص1999، الباز مصطفى نزار مكتبة

 .35، صعشرة التاسعة السنة هـ، 1420
4

دار النفائس، : ، عمان2.ط تحقيق،. د القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة اإلسالمية،: شبير، محمد عثمان 
  .80ص ،ـه1428
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  :حجية القواعد الفقهية :لثالثاالمطلب 

، لالستئناسوبين من جعلها  دليل لماء بين معتبر لهاالقواعد الفقهية مختلف في حجيتها بين الع
في هذه المسألة في بحث آراء العلماء  ولست هنا في هذا الفرع بصدد التعرض للتطويل

  :، والعتبار أي قاعدة ال بد من أمرين1ومناقشتها

 .فيتكاسل الناس في حفظ النص عن النص الشرعي تكون القواعد بديالً أال )1
 .ت عليه مصادر التشريعمنها ما دل المعتبر )2

  :ما يلي ومن الجدير بالذكر في هذا المطلب

القاعدة الفقهية دليل معتبر، وهي عبارة عن قوالب جاهزة للقانون تستوعب جميع الفروع  .1
  .تحتها وتقوم بضبطها

ثابت في المنطق أن ما دل عليه الدليل هو أنها بحد ذاتها دليل وإن اختلفت صياغتها، لما  .2
ه دليل معتبر؛ وهذه ليست دعوى لترك النص الشرعي بل لبيان مدى قوة فهو بحد ذات

  2.مع قدسية النص الشرعي الذي يمثل األصل للقاعدة القاعدة الفقهية

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

1
مكتبة الرشد، من : ط، الرياض.، دالقواعد الفقهية: الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب: ينظر للتفصيل في المسألة 

  .القواعد الفقهية دليليه: ، الفصل السادس282- 265ص
2

 .54صنظرية التقعيد األصولي، : البدارين 
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  الفصل األول

بقاعدة األصل في العقود قاعدة األصل في األشياء اإلباحة وعالقتها 
  اإلباحة

  :وفيه مبحثان

، وعالقتها بقاعدة ة األصل في األشياء اإلباحةشرح قاعد: المبحث األول
  :، وفيه أربعة مطالباليقين ال يزول بالشك

 في األصل بقاعدة اإلباحة األشياء في األصل قاعدة عالقة: الثاني المبحث
  :مطلبان وفيه اإلباحة، العقود
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  المبحث األول
  قين ال يزول بالشكشرح قاعدة األصل في األشياء اإلباحة، وعالقتها بقاعدة الي

 ،ومعناها اإلجمالي ،تعريف مفردات قاعدة األصل في األشياء اإلباحة: المطلب األول
  :فروع ثالثة وفيه، وألفاظها

  :تعريف مفردات قاعدة األصل في األشياء اإلباحة، لغة واصطالحاً وهي كالتالي: الفرع األول

 فهو ما يبتني عليه غيره: لماء األصولأما عند ع ،1أساسه أي أصل الشيء :)لغة(األصل: أوالً
  2.ويتفرع عليه

الدليل في مقابلة المدلول، أو بمعنى القاعدة، أو المستصحب وهو : عدة ويأتي األصل بمعانٍ
  .، والمعنى األخير هو الذي ينطبق على هذا الموضوع3الحالة الماضية

للمستقبل على نفس البراءة هو استصحاب الحكم السابق مع بقائه من الزمن الماضي  :اصطالحاً
  4.حكمه األصلية السابقة وعليه فيأخذ

 حسا إما موجود كُلِّ عن عبارةٌ اللُّغَة في والشَّيء:" قال صاحب المنير ):لغة(األشياء: ثانياً
  .5"كَالَْأقْواِل حكْما َأو كَالَْأجسامِ

  

                                                           

المصباح المنير ): هـ770: ت(، والفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد 109ص/ 1، جييس اللغةمعجم مقا :ابن فارس 1
 .أصل: ، مادة16ص/ 1ت، ج.المكتبة العلمية، د: ط، بيروت.ت، د.، دفي غريب الشرح الكبير

: يروت، ب1.خليل الميس، ط: ، تحقيقالمعتمد في األصول): هـ436:ت(أبو الحسين الطيب البصري، محمد بن علي 2
 الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد بن محمد الدين تقي، وابن النجار، أبو البقاء 5ص/ 1ه، ج1401دار الكتب العلمية، 

/ 1هـ، ج1418، مكتبة العبيكان، 2.محمد الزحيلي، ونزيه حماد، ط: تحقيقشرح الكوكب المنير، ): هـ772: ت(
 .38ص

3
رضا : تحقيق، القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه): هـ1126: ت( سالم بن غنيم بن حمدالنفراوي،  

  .121ص/ 1ت، ج.ط، مكتبة الثقافة الدينية، د.فرحات، د
4

 الدين بدرالزركشي، : وهذا مستفاد من تعريف علماء األصول لألصل ومن تعريف االستصحاب كما جاء في كتاب 
دار : ط، بيروت.د محمد تامر، دمحم. د :تحقيقالمحيط في أصول الفقه،  البحر): هـ794:ت(اهللا عبد بن بهادر بن محمد

 .327ص/ 4ه، ج1421الكتب العلمية، 
5

 .شيء: ، مادة330ص/ 1ج المصباح المنير،الفيومي،  
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  1.الخارج في المتحقق الثابت الموجود هو :اصطالحاً

W�m�X�J���L����K���M�����N�O��������l .2  

  .3"عام في األفعال واألعيان: " رحمه اهللا عند تفسير هذه اآلية ما نصه –قال ابن تيمية 

  4.وهو خالف المحظور، أظهر: من باح أي ):لغة(اإلباحة: ثالثاً

 الشارع خطاب على السمعي الدليل دل ما هو :وتعريف اإلباحة في اصطالح علماء األصول
  5.بدل غير من والترك الفعل بين فيه بالتخيير

  :المعنى اإلجمالي للقاعدة: الفرع الثاني

الحكم الذي يجب أن يستصحب في األعيان واألفعال قبل ورود الشرع، أو بعد وروده إذا كانت 
على  هو اإلذن ونفي الحرج حتى يدل الدليلومن السكوت عنها أو كان لها حكم يجهله المكلف 

الحظر والمنع، فاهللا عز وجل بين الحالل والحرام وسكت عن أشياء فلم يرد نص على تحريمها 
  6.أو إباحتها

                                                           

1
 .170صالتعريفات، الجرجاني،  
2

 .١١٩ :آية :األنعام 

حران في عاشر ربيع األول سنة إحدى وستين وست مئة ولد في  ،الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي :ابن تيمية 3
وأنبته اهللا  وأزكاهثم انتقل به والده رحمه اهللا إلى دمشق المحروسة فنشأ بها أتم إنشاء  ،وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين

، 1.، طعطا القادر عبد مصطفى- عطا القادر عبد محمد: ، تحقيقالفتاوى الكبرى): هـ728: ت( ،النبات  أحسن
 :عمر بن علي بن موسىالبزار، أبو حفص : ، الترجمة من كتاب90ص/4هـ، ج1408دار الكتب العلمية، : بيروت

 .19- 16/ 1، جـه1400، المكتب اإلسالمي: ، بيروت3.زهير الشاويش، ط: تحقيق، األعالم العلية في مناقب ابن تيمية
4

: ت( يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجدبادي، بوح، والفيروزآ: ، مادة416ص/ 2جلسان العرب، : ابن منظور 
مؤسسة الرسالة، : ، بيروت8.، طالرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق القاموس المحيط،): هـ817

 .البوح: ، مادة214هـ، ص1426
5

دار : بيروت ،1.سيد الجميلي، ط: تحقيق اإلحكام في أصول األحكام،): هـ631: ت(اآلمدي، أبو الحسن علي بن محمد 
  .168ص/ 1هـ، ج1404الكتاب العربي، 

دار الفكر، : ، دمشق1.ت، ط.د القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة،: محمد مصطفى. الزحيلي، د 6
ط، .ت، د.دقاعدة األصل في األشياء اإلباحة، : ، والضويحي، أحمد بن عبد اهللا بن محمد190ص/ 1هـ، ج1427

 .28هـ، ص1428حمد بن سعود اإلسالمية، جامعة م: الرياض
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 يإلمام األعظم أبل نسب الشافعية فقد هذه القاعدة مختلف فيها بين العلماء،والذي يظهر لي أن 
   .2األصل اإلباحة هم، وعند1األصل التحريم القول بأن حنيفة

  :األلفاظ األخرى للقاعدة: ثالفرع الثال
وقد ورد للقاعدة عند العلماء ، 3اشتهر عند العلماء ذكر القاعدة بلفظ األصل في األشياء اإلباحة 

  :ألفاظاً أخرى مبتوت فيها وهي
 4."األصل في األعيان الحل"   .1
 5".الحل هو األصل في األشياء"  .2
 6".األشياء على اإلباحة"   .3
 7."األصل في األشياء الحل " .4
 8".أصل األفعال اإلباحة"  .5
 9".األصل في المنافع اإلذن والمضار المنع"   .6

  
  

                                                           

1
 57، صاألشباه والنظائر: ابن نجيم 
2

  .60، صاألشباه والنظائر: السيوطي  
، 1.، طالميس الدين محي خليل: تحقيقالمبسوط، ): هـ483: ت( سهل أبي بن محمد بكر أبو الدين شمسالسرخسي، 3

: ت( يآبادالفيروز يوسف بن علي بن إبراهيمإسحاق ، والشيرازي، أبو 140ص/ 24هـ، ج1421دار الفكر، : بيروت
، 535هـ، ص1403دار الفكر، : ، دمشق1.حسن هيتو، ط دمحم. د: تحقيقالتبصرة في أصول الفقه، ): هـ476

: ت( الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد، وابن عابدين، 133صاألشباه والنظائر، : والسيوطي
، 161ص/ 4، ج105ص/ 1هـ، ج1412دار الفكر، : ، بيروت2.ت، ط.دالمحتار على الدر المختار، الرد  ):هـ1252

 .324ص/ 4، ج126ص/ 1جالبحر المحيط، : ، والزركشي459ص/ 6ج
4

  .325ص/ 4جالبحر المحيط، : الزركشي 
5

 .168ص/ 5جرد المحتار على الدر الختار، : ابن عابدين 
6

/ 1ت، ج.دار الفكر، د: ط، بيروت.ت، د.دالمحلى، ): هـ456: ت( سعيد نب أحمد بن علي محمد أبوابن حزم،  
 .177ص

7
 .71ص/ 2جالمنثور في القواعد الفقهية، : الزركشي 
8

إعالم الموقعين عن رب العالمين،  :)هـ751: ت(ابن قيم الجوزية، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
 .387ص/ 2م، ج1973دار الجيل، : ط، بيروت.طه عبد الرؤوف سعد، د: تحقيق

9
 .246ص/ 5ج، للبيضاوي األصول علم إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في اإلبهاج: السبكي 
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 :وجاءت بعض األلفاظ بصيغة مترددة غير مبتوت فيها وهي
 الشَّافعي مذْهب وهو الِْإباحة؟ عدمِ علَى الدِليُل يدلَّ حتَّى الِْإباحةُ الَْأشْياء في الَْأصُل هْل"  .1

حرهم اللَّه َأو رِيمتَّى التَّحلَّ حدِليُل يلَى الد؟ عةاح1".الِْإب 
 2".الحظر أو اإلباحة األفعال في األصل"  .2
 3".التحريم أو  الِْإباحةُ على شياءاأل أصل"  .3
  4".الْوقْفُ َأو التَّحرِيم َأو الِْإباحةُ الَْأشْياء في الَْأصُل"  .4

قاعدة أصولية  أن قاعدة األصل في األشياء  لفاظ السابقة ومعنى القاعدة يتبينومن خالل األ
بواب الفقه من أ اً، أصولية؛ ألنها تدخل في موضوع االستصحاب، وفقهية؛ ألنها تعالج باب5فقهية

  .وهو األفعال واألشياء

  :الشرعي دليل القاعدة: المطلب الثاني

مستندة إلى نص شرعي تحمل عليه، واألدلة على اعتبار العتبار أي قاعدة فقهية ال بد أن تكون 
  :هذه القاعدة هي

  :من القرآن الكريم

������������m�¿���¾��À���Á���Â�����Ã���Ä���Å���Æ:قال تعالى  . أ � � ����������

�������������������������������l.6 
��m: قال تعالى   . ب ������������������������� ������ �	���
���������� ������� �����������

��������l.7 
                                                           

1
 .66، صاألشباه والنظائر: ابن نجيم 
2

 .59، ص5جالمحصول في علم األصول، : الرازي 
3

دار : ط، بيروت.ت، د.درح المهذب، المجموع ش): هـ676: ت( شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبوالنووي،  
 .                                                                      242ص/ 1جت، .الفكر، د

4
  .176ص/ 1جالمنثور، : الزركشي 
5

، هـ1418، مكتبة التوبة، 1.ت، ط.، دموسوعة القواعد الفقهية: البورنو، أبو الحارث الغزي، محمد صدقي بن أحمد 
 .115ص/ 2ج

6
 .٢٩ آية :البقرة 
7

 .١٣ آية :الجاثية 
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�������mA�����B�C�����D�E:قال تعالى   . ت �F�G����H����I�J���K���� �L����M���N�O���
P���QR�����S���T���U���V���W���\����[������Z����Y���X���]���������^�_����`��l .1 

لحظر يحتاج دل على أن األصل في األشياء اإلباحة، وأن ات :وجه الداللة من اآليات الكريمة

  2.إلى دليل

  :من السنة النبوية المطهرة
 ما " :- وسلَّم علَيه اهللا صلَّى - اِهللا رسول قال :قال - عنه اهللا رضي - 3الدرداء أبي عن  . أ

 اهللا من فاقبلوا عفو فهو عنه سكت وما حرام فهو حرم وما حالل فهو كتابه في اهللا أحل

 ��m�����������������������l 4:اآلية هذه تال ثُم ،شيئا لينسى يكن لم اهللا فإن عافيته

 فال حدودا وحد تضيعوها فال فرائض فرض اهللا إن" :قال - عنه اهللا رضي -  5ثعلبة أبي عن  . ب
 بنسيان ليس لكم رخصة أشياء عن وسكت تنتهكوها فال أشياء عن ونهى تعتدوها

                                                           

1
 .20آية  :لقمان 

الجامع  ):هـ671: ت( الدين شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبوالقرطبي،  2
 .251ص/ 1هـ، ج1384دار الكتب المصرية، : ، القاهرة2.، طأطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق ألحكام القرآن،

قاضي دمشق، وصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو الدرداء عويمر بن زيد بن : صحابي جليل :أبو الدرداء  3
شمس الدين محمد الذهبي، : بثالث سنوات، الترجمة من كتاب - رضي اهللا عنه-قبل عثمان  -اهللا عنهرضي -، مات قيس

ت، .مؤسسة الرسالة، د: ط، بيروت.شعيب األرنؤوط، د: تحقيقالنبالء،  سير أعالم: )ـه748:ت( بن أحمد بن عثمان
 .337- 335ص/ 2ج
، 1.ط، عادل بن سعد: تحقيقمسند البزار، ): هـ292: ت( الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبوالبزار، : أخرجه 4

صحيح اإلسناد : " ال الحاكمق ،)4087: (، ح رقم26ص/ 10م، ج2009-1988مكتبة العلوم والحكم، : المدينة المنورة
 بن رجاء، فإن فيه كالما، فقد قالوهذا هو األقرب لحال عاصم : قلت". صالح  إسناده: " وقال البزار. ه الذهبيووافق". 

أبو عبد الرحمن ، األلباني، " صدوق يهم": " التقريب" وقال الحافظ في ". يلح صو: قال ابن معين": " الكاشف  الذهبي في

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من ): هـ1420:ت(الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري محمد ناصر
): هـ807: ت(قال الهيثمي  .2257 :ح رقم/ 326ص /5ج ،ـه1415مكتبة المعارف، :، الرياض1،طفقهها وفوائدها

  .64آية : مريم، 208ص/1جمجمع الزوائد، إسناده حسن ورجاله موثقون، 
روى عدة أحاديث، وله عن معاذ ابن جبل وأبي عبيدة، وحدث  -صلى اهللا عليه وسلم-صاحب النبي  :علبة الخشنيأبو ث 5

قال أبو بكر بن عنه أبو إدريس الخوالني، وجبير بن نفير وآخرون، نزل الشام وسكن بداريا ، واختلف في اسمه كثيراً 
م له النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم خيبر، وأرسله إلى قومه، وأسه الشر بن حمير، واعتمده الدوالبي: اسمه: أبي شيبة

توفي سنة : قال أبو حسان الزيادي، وأبو عبيد، على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم] أسلم [ وأخوه عمرو بن جرهم، 
  .571- 567ص/ 2جسير أعالم النبالء، : الذهبي: ، الترجمة من كتابخمس وسبعين
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 .1"اعنه تبحثوا فال 
 والجبن السمن عن- وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول سئل :قال 2سلمان عن عثمان أبي عن  . ت

 عنه سكت وما كتابه في اهللا حرم ما والحرام كتابه في اهللا أحل ما الحالل : "فقال والفراء
 .3"عنه عفا مما فهو

  :واالستثناء عليها، وهو في فرعين ،تطبيقاتها الفقهية: المطلب الثالث
  :تطبيقاتها الفقهية: الفرع األول

 أي المبهم حكمه في األكل هل يحمل على الحل أم على التحريم؟ : أمره كلالمش الحيوان .1
   .الحل أصحهما فيه وجهانو

 :وقال وخالفه النووي ،أكله يحرم المتولي قال ؟أي هل يحل أكله: تسميته المجهول النبات  .2
  .الحل قبلها التي في الشافعي عن للمحكي الموافق األقرب

 الملك؟ أو اإلباحة حكم عليه يجري هل مملوك؟ أو مباح هو هل النهر حال يعرف لم إذا  .3
   .الحظر أو اإلباحة األصل أن على مبنيين وجهين فيه الماوردي حكى

 به جزم فيه وله التصرف به أولى فهو مملوك أو مباح هو وشك هل برجه حمام دخل لو  .4
   .اإلباحة األصل ألن الروضة أصل في

   .المهذب شرح في ذكره ةاإلباح فاألصل الضبة كبر في شك لو  .5

                                                           

محمد عبد : تحقيق، سنن البيهقي الكبرى): هـ458: ت(موسى بن علي بن الحسين بن أحمدر البيهقي، أبو بك: أخرجه 1
هذَا :  ، قال البيهقي)19509: (، ح رقم21ص/ 10هـ، ج1414مكتبة دار الباز، : ط، مكة المكرمة.القادر عطا، د

  .موقُوفٌ
  .52ص/ 1، جاأللباني فهضع ما تقوية على القارئ تنبيهحديث حسن، : قال الشيخ عبد اهللا الدويش

 عاش عمراً. أصله من مجوس أصبهان. اإلسالمكان يسمي نفسه سلمان  )هـ36: ت( صحابي جليل :سلمان الفارسي2
، ورحل إلى الشام، فالموصل، فنصيبين، فعمورية، وقصد بالد العرب، وعلم سلمان بخبر اإلسالم، فقصد النبي طويالً

، فأعانه المسلمون على شراء نفسه من باإلسالم) يتحرر(وأبى أن . مه، والزمه أياماصلى اهللا عليه وسلم بقباء وسمع كال
  .112- 111ص/ 3جاألعالم، : الزركلي: الترجمة من كتاب. فأظهر إسالمه. صاحبه

3
: ط، بيروت.أحمد محمد شاكر، د: تحقيقسنن الترمذي، ): هـ279: ت( الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى: أخرجه 

حديثٌ  :قال الترمذي ،)1726:( ما جاء في لبس الفراء، ح رقم: ، باب220ص/ 4ت، ج.التراث العربي، د دار إحياء
هجذَا الوه نا ِإلَّا مفُوعرم رِفُهلَا نَع سنن ابن ): هـ273: ت( القزويني يزيد بن محمد اهللا عبد وابن ماجه، أبو  غَرِيب

، )3367: (ما جاء في أكل الجبن والسمن، ح رقم: باب 459ص/ 4ت، ج.د ط، مكتبة أبي المعاطي،.ت، د.دماجة، 
مصطفى عبد : تحقيقالمستدرك على الصحيحين، ): هـ405: ت(النيسابوري عبد اهللا بن محمدوالحاكم، أبو عبد اهللا 

  .حديث صحيح: ، وقال)7115: (، ح رقم129ص/ 4هـ، ج1411دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.القادر عطا، ط
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 فال كاسر ناب وليس لها اإلباحة األصل ألن أكلها حل المختار :السبكي الزرافة قال مسألة  .6
 1.التحريم أدلة تشملها

  2:االستثناءات على القاعدة: الفرع الثاني

  .أي األصل في كل ما يختص بالعرض محرم: التحريم األبضاع في األصل .1
 .يحرم اإلتيان بعبادة مخصوصة إال بدليلأي : التوقيف العبادات في األصل .2
 .أي األصل في حكم األكل: التحريم الحيوانات في واألصل .3
 .التحريم يرد لم ما اإلباحة األطعمة في واألصل  .4
 .التحريم الذبائح في واألصل  .5
 .حرمته على الدليل قام ما إال لمالك، خالفاً الشافعي، عند اإلباحة واللعب اللهو في واألصل  .6
 3.الطهارة الثوب في واألصل الطهارة، الماء في واألصل .7

اليقين " الكبرى  بالقاعدة الكلية" األصل في األشياء اإلباحة" عالقة قاعدة : المطلب الرابع
  "ال يزول بالشك

: فيقال باألصل، عنها يعبر"  بالشك يزول ال اليقين" الرئيسية القاعدة عن المتفرعة القواعد   
 الذمة، براءة األصل العدم، العارضة األمور في األصل كان، ما على كان ما بقاء األصل
 اإلباحة، األشياء في األصل الحقيقة، الكالم في األصل أوقاته، أقرب إلى الحادث إضافة األصل
  4.العدم األصل

 إلى الماضي استصحاب وهو باالستصحاب، ذلك جميع في األصل عن ويعبر          
، وهذا ما أثبته غيره يثبت حتى الحاضر الوقت إلى الماضي في الثابت لحكما نقل أي الحاضر،

الباحث في تعريف األصل، فقاعدة األصل في األشياء اإلباحة تعتبر فرع من فروع قاعدة اليقين 
ال يزول بالشك، وذلك أن األصل اليقين وهو اإلباحة والشك هو التحريم، وال يصبح 

                                                           

1
  .133صاألشباه والنظائر، : السيوطي 
2

  .192ص/ 1ج ،األربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد: الزحيلي 
3

  .192ص/ 1ج، المصدر نفسه 
4

  .111ص/ 1ج المصدر نفسه، 
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، ويجب أن يكون الدليل )الحالل(يل شرعي معتبر يرجحه على اليقينيقيناً إال بدل) الحرام(الشك
  1.بيقين اال يرتفع ال بيقين ثبت ما؛ ألن بنفس قوة اليقين أو أعلى منه حتى يعتبر في التحريم

حيث جلها تعتبر فرع وهناك نماذج عامة معتبرة لألصل من خالل قاعدة اليقين ال يزول بالشك 
  :منها

  2.كان ما على كان ما بقاء األصل .1
  3.الذمة براءة األصل .2
 4.به فيعمل للحظر دليل دل إن إال اإلباحة، واألعيان األشياء في األصل .3
 5.التحريم األبضاع في األصل .4
  6.العدم العارضة األمور أو الصفات في األصل .5
  7.أوقاته أقرب إلى الحادث إضافة األصل  .6
  8.اإلباحة العادات وفي الحظر، العبادات في األصل  .7
 9.الحقيقة الكالم في ألصلا .8

  

                                                           

1
 .135ص/ 3ر، جالمنثو: الزركشي 
2

/ 1جاألشباه والنظائر، : ، والسبكي51صاألشباه والنظائر، : ، والسيوطي57صاألشباه والنظائر، : ابن نجيم الحنفي 
  .23ص

3
  .270، صـه1417مؤسسة الرسالة، : ، بيروت5.طالوجيز في أصول الفقه، : زيدان، عبد الكريم 
4

  .111ص/ 1جالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، : الزحيلي 
5

  .111ص/ 1، جالمصدر نفسه 
6

  .نفس الجزء والصفحة لمصدر نفسه،ا 
7

 تحقيقاألحكام،  مجلة شرح الحكام درر: )هـ1353:ت(، وحيدر، علي64صاألشباه والنظائر، : نجيم الحنفيابن  
، والبورنو، أبو الحارث الغزي 26ص/ 1ت، ج.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.الحسيني، د فهمي المحامي: تعريب
، ـه1416مؤسسة الرسالة، : ، بيروت4.ط ،الكلية الفقه قواعد إيضاح في الوجيز: محمد بن أحمد بن صدقي محمد
، 2.الزرقا، ط أحمد مصطفى: عليه وعلق صححهالفقهية،  القواعد شرح: محمد الشيخ بن ، والزرقا، أحمد187ص

  .125، صـه1409دار القلم، : دمشق
8

  .112-111ص/ 1ج األربعة، المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد :الزحيلي 
9

  .جزء والصفحةنفس ال مصدر نفسه،ال 
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  الثاني المبحث
  :مطلبان وفيه اإلباحة، العقود في األصل بقاعدة اإلباحة األشياء في األصل قاعدة عالقة

اعتبارها فرعاً من قاعدة باستناداً لما سبق من أن قاعدة األصل في األشياء اإلباحة، : مدخل
قاعدة األصل في العقود اإلباحة عالقة ل اليقين ال يزول بالشك وهي أحد القواعد الكبرى، فإن

  .لقاعدة األصل في العقود اإلباحة أصل فهيوثيقة بقاعدة األصل في األشياء اإلباحة، 

  :اإلباحة العقود في األصل لقاعدة اًُأم قاعدة باعتبارها عالقتها: األول المطلب

اإلباحة حيث جاءت قاعدة  دالعقوفي األشياء اإلباحة أصالً لقاعدة األصل في  تمثل قاعدة األصل
واألعيان، األصل في األشياء اإلباحة كما ذكرنا عند تعريف األشياء أنها عامة في األفعال 

قاعدة األصل في العقود اإلباحة جاءت في التصرفات الفعلية، فهي تعتبر تابعة لقاعدة األصل و
ة لقاعدة اليقين ال يزول بالشك في األشياء اإلباحة في جانب التصرفات الفعلية، وأيضا تعتبر تابع

، فاألصل اليقين وهو كون قاعدة األصل في األشياء اإلباحة التي هي فرع لها متفرعة عنها
  .والتحريم أمر مشكوك فيه اإلباحة،

األصل في ": فرع من قاعدة "األصل في العقود اإلباحة"قاعدة : أن يظهر من خالل ما سبق
  .لها اًدة ُأمفهي تعتبر قاع 1"األشياء اإلباحة

األصل في األشياء : "لقاعدة اًقاعدة ُأم" اليقين ال يزول بالشك: "أيضا تعتبر القاعدة الكلية الكبرى
  .2"اإلباحة

أو ما يسمى " االستصحاب: "األصولية قاعدةالمن  اًفرع" اليقين ال يزول بالشك: "وتعتبر قاعدة
  .3البراءة األصلية

                                                           

1
، 16صالضوابط والقواعد الشرعية للمعامالت المالية المعاصرة، : إسماعيل. خالدي، د: وهذه النتيجة مستفادة من بحث 

smain.khaldi@kuveytturk.com.tr.  
2

  .111ص/ 1، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة: الزحيلي: وهذه النتيجة مستفادة من كتاب 

3
، 1.طت، .دأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، : عوض بن نامي بن عياضالسلمي، : يجة مستخلصة من كتابنت  

  .202ه، ص1426دار التدمرية، : الرياض
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 العقود في األصل وقاعدة اإلباحة األشياء في األصل دةقاع فيه تشترك ما: الثاني المطلب
  :اإلباحة

 ."األصل في العقود" : تشتمل على قاعدة" األصل في األشياء: "فقاعدة: االشتمال .1

 ."قاعدة اليقين ال يزول بالشك" إلىالقاعدتين  تستند كلتا: المستند .2

 .القاعدتين لكلتا دليالً "االستصحاب"يعتبر : الدليل .3

 .القاعدتين أنها فقهية وأصولية تصنف كلتا :التصنيف .4

: " قاعدة أما ،عامة في التصرفات واألقوال والعقود" األصل في األشياء: "قاعدة: الموضوع .5
 .تدخل تحت التصرفات الفعلية" األصل في العقود

 والتطبيقات الفقهية القاعدتين في بعض األحيان في نفس الفروع تشترك كلتا: الفروع الفقهية .6
 .تحتها ةندرجالم

األصل في : "مكان قاعدة" األصل في األشياء اإلباحة: "قد تستعمل قاعدة: والحلول االستعمال .7
 ".العقود اإلباحة

 .األصل، واإلباحة: مثلالقاعدتين في مفردات الصيغة  تشترك إلى حد ما كلتا: الصيغة .8

بناء  فيها بين العلماء تعتبر قاعدة مختلف القاعدتان في أن كلتيهما تشترك: اختالف العلماء .9
 .على خالفهم في دليل االستصحاب
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  الثاني الفصل

 بدليل وعالقتها اإلباحة العقود في األصل قاعدة خالف العلماء
  االستصحاب

  :انمبحث وفيه

  والترجيح ومناقشتها وأدلتهم القاعدة في العلماء خالف: األول المبحث

  الستصحابا بدليل القاعدة عالقة: نيالثا المبحث
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  األول المبحث
  والترجيح ومناقشتها وأدلتهم القاعدة في العلماء خالف

  :أقوال العلماء في قاعدة األصل في العقود اإلباحة: المطلب األول
  :ثالثة أقوال إلى في اعتبار قاعدة األصل في العقود اإلباحةالعلماء  ذهب

وال يباح منها وال يلزم شيء منها إال ما نص ، 1األصل في العقود والشروط الحظر :القول األول
ابن  والشيخ الحسن ،5من المالكية 4واألبهري ،3، وهو قول ابن حزم2وإباحته الشارع على حله

  .7بليةــــــــمن الحن 6حامد
  

                                                           

: ، القاهرة1.ط ،محمد حامد الفقي: ، تحقيقالقواعد النورانية الفقهية :، وأيضا5ًص/ 4، جالفتاوى الكبرى: ابن تيمية 1
هوساي، سلمى بنت محمد بن الصالح،  :ودار المنظومة، 184ص/ 1م، ج1951-هـ1370حمدية، مكتبة السنة الم

، 9، ع5حولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، مج : ، القاهرةاألصل في العقود" الصفة الشرعية للعقود المالية"
  .66-51م، من ص2009

2
في ، بحث مقدم ابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيميةالقواعد والضو: الحصين، عبد السالم بن إبراهيم بن محمد 

  .148ص/ 2ت، ج.ط، دار التأصيل للنشر، د.جامعة اإلمام محمد بن سعود الرياض السعودية، د
الفارسي  ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد :ابن حزم 3

المعروف  -رضي اهللا عنه  -ندلسي القرطبي اليزيدي مولى األمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب األموي األصل، ثم األ
وكان ، بيزيد الخير، نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر على دمشق، الفقيه الحافظ، المتكلم، األديب، الوزير، الظاهري

، 9ص+  5ص/ 5ج هـ،1404دار الحديث،  :القاهرة ،1.، طاإلحكام في أصول األحكام: والده من كبراء أهل قرطبة؛
 .186-185ص/ 18جسير أعالم النبالء، : الذهبي: الترجمة من كتاب

العالمة، القاضي المحدث، شيخ المالكية، أبو بكر، محمد ابن عبد اهللا بن محمد بن صالح التميمي  اإلمام :األبهري 4
وتوفي سنة  جمع وصنف التصانيف في المذهب، وتفقه ببغداد ن ومئتينولد في حدود التسعي.االمالكي، نزيل بغداد وعالمها

  .333-332ص/ 16، جسير أعالم النبالء: الذهبي: ه، الترجمة من كتاب375
5

دار الغرب اإلسالمي، : ، بيروت1.عبد المجيد تركي، ط: تحقيقإحكام الفصول في أحكام األصول، : الباجي، أبو الوليد 
 .264ه، ص1415-ه1407

من  )ه403:ت(  .بن علي بن مروان البغدادي، أبو عبد اهللا إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم :لحسن بن حامدا 6
: ، من أشهر مؤلفاته كتاب الجامع، الترجمة من كتاب) واقصة(ا من الحج بقرب عاش طويال، وتوفي راجع. أهل بغداد
المقصد ): ه884: ت( الدين إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمدبرهان  ، وابن مفلح، 187ص/ 2جاألعالم، : الزركلي

مكتبة الرشد، : ط، الرياض.، دد عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: تحقيق ، األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد
 .319ص/ 1ه،ج1410

7
 أحمد د: تحقيقصول الفقه، العدة في أ): ه458: ت(الفراء  بن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد يعلى، أبو القاضي 
 .1238ص/ 4ه، ج1410دار نشر، . ، د2.، طالمباركي سير بن علي بن
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قال به ، 1عليه النص لما داألصل في العقود والشروط الجواز ال يحرم منها إال  :الثانيالقول 
  ، 8ةـوابن تيمي ،7والحنبلية ،6والشافعية ،5والمالكية ،4والجصاص،3 2لكرخيكا الحنفية بعض

  

                                                           

1
 .149ص ،القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيمية: الحصين 

بغدادي الكرخي الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية، أبو الحسن، عبيد اهللا بن الحسين بن دالل، ال اإلمامالشيخ :الكرخي 2
انتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تالمذته في البالد، واشتهر اسمه، وبعد صيته، وكان من العلماء العباد ذا تهجد .الفقيه

سير أعالم : الذهبي: ، الترجمة من كتاب .)340": ت( وأوراد وتأله، وصبر على الفقر والحاجة، وعاش ثمانين سنة
 .426ص/ 15جالنبالء، 

ط، .ت، د.، دفتح القدير :)ه681: ت( ، كمال الدين محمد بن عبد الواحدابن الهمام، 66، صاألشباه والنظائر: نجيمابن  3
: )ه1098: ت( ، والحموي، أبو العباس أحمد بن محمد مكي، شهاب الدين الحسيني3ص/ 7ت، ج.دار الفكر، د: بيروت

، 223ص/ 1ه، ج1405دار الكتب العلمية، : بيروت، 1.ت، ط.، دغمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر
، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي: )ه743: ت( والزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين

: ت( إلمام أحمد بن علي الرازيا، والجصاص، 87ص/ 4ه، ج1313المطبعة الكبرى األميرية، : ، القاهرة1.ت، ط.د
ه، 1408وزارة األوقاف والشؤون الدينية، : ، الكويت1.عجيل جاسم النشمي، ط. د: ، تحقيقالفصول في األصول: )ه370

ت، .، دالتقرير والتحرير في علم األصول: )ه879: ت(     ، و ابن أمير الحاج، محمد بن محمد253-252ص/ 3ج
، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: ام الدين، واألنصاري، ابن نظ134ص/ 2ه، ج1417دار الفكر، : ط، بيروت.د
 .75ت، موقع شبكة مشكاة اإلسالمية، ص.ط، د.ت، د.د
وسئل العمل . وانتهت إليه رئاسة الحنفية )ه305:(الرازي عاش في بغداد، ولد سنةأبو بكر أحمد بن علي  :لجصاصا 4

، أحكام القرآن ):ه370: ت( .سابور ثم عادوخرج إلى ني. تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به .بالقضاء فامتنع
: الترجمة من كتاب، 286ص/ 3هـ، ج1405دار إحياء التراث العربي، : محمد الصادق قمحاوي، دط، بيروت: تحقيق

دار : ، دمشق1.ط، محمد خير رمضان يوسف: ، تحقيقالتراجمتَاج  :، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطلُوبغالسودوني
  .96ص ه،1413، القلم

/ 1ه، ج1419دار الغرب، : ط، بيروت.محمد حجي، د: تحقيقالذخيرة، : إدريس بن أحمد الدين شهابالقرافي،  5
ط، بيروت دار .ت، د.، دللخرشي خليل مختصر شرح): ه1101: ت(اهللا، الخرشي  عبد بن محمد، وأبو عبد اهللا 155ص

، الموافقات: )ه790: ت(الغرناطي وسى بن محمد إبراهيم بن مالشاطبي، ، و60ص/ 7، ج42ص/ 6ت، ج.الفكر، د
  .439ص/ 1م، ج1997- هـ 1417، دار ابن عفان للنشر، 1.أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: تحقيق

غياث األمم في التياث ): ه478: ت(محمد  بن يوسف بن اهللا عبد بن الملك دالجويني، إمام الحرمين أبو المعالي عب 6
/ 6جالمحصول في علم األصول، : ، والرازي492ه، 1401، مكتبة إمام الحرمين، 2.العظيم الديب، ط عبد: تحقيقالظلم، 

ت، .دالحاوي، ): ه450: ت(البغدادي  البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو، والماوردي، 197ص
سالسل الذهب في : ن عبد اهللا، والزركشي، محمد بن بهادر ب10ص/ 15ه، ج1414دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.ط

  .434- 433م، ص2008الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ، مصر1.صفية أحمد خليفة، ط. د: تحقيقأصول الفقه، 
صالح بن محمد : تحقيقالعدة شرح العمدة، ): ه624: ت(أحمد  بن إبراهيم بن الرحمن عبدالمقدسي، أبو محمد  7

روضة الناظر وجنة المناظر، ): ه620: ت(أحمد  بن اهللا عبدامة، أبو محمد ، ابن قد83ص/ 2ه، ج1426، 2.عويضة، ط
 .39ه، ص1399، سعود بن محمد اإلمام جامعة: ، الرياض2.، طالسعيد الرحمن عبد العزيز عبد. د :تحقيق

8
 .132ص/ 29ج ،مجموع الفتاوى :ابن تيمية 
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  .)عليه اإلجماع بعضهم حكى وقد(: 2 الحنبلي رجب ابن الحافظ قال ،1وابن قيم

حيث ال يحكم على العقد بصحة وال بفساد إال إذا دل الدليل على ذلك،   التوقف، :القول الثالث
  صل في هل األ" التحقيق" ا تردد في كتابهكم 3السبكي وهذا القول منسوب لتاج الدين

  4.العقود الصحة؟ أو هل األصل الفساد؟ إال ما دل عليه الشرع

  :ثالثة فروعفي وهو األدلة والمناقشة والترجيح، : ثانيالمطلب ال

  :عند المجيزين والمناقشة األدلة: الفرع األول

  :وهي كما يلي ،ة النبوية واألثر والنظرفقد استدلوا على قولهم من القرآن الكريم والسن

 :الكريم من القرآن  ) أ

 .��m��O��N��M��L����K��Jl 5:قال تعالى .1

 من-صلى اهللا عليه وسلم- ورسوله - عز وجل- كل ما لم يبينه اهللا : من اآلية ستداللوجه اال
 لنا لفص قد سبحانه اهللا فإن تحريمها يجوز فال والشروط والعقود والمالبس والمشارب المطاعم

                                                           

 اإلصالحمن أركان : الدمشقي، أبو عبد اهللا، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي :قيم الجوزية ابن 1
إعالم الموقعين  ):ه751-691:ت( ،تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية. مولده ووفاته في دمشق.، وأحد كبار العلماءاإلسالمي

 .56ص/ 6جاألعالم،  :، الزر كلي344ص /1، جعن رب العالمين
الحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ  أحمد نب الرحمن عبد الفرج أبو: ابن رجب الحنبلي 2

المحدث شهاب الدين أحمد بن الشيخ اإلمام المحدث أبي أحمد رجب عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي  المقرئاإلمام 
، 283ه، ص1408دار المعرفة، : ، بيروت1.ت، ط.دجامع العلوم والحكم، ): ه795: ت( ،الحنبلي الشهير بابن رجب

عبد : تحقيق، شذرات الذهب في أخبار من ذهب): ه1089: ت(أحمد بن محمد عبد الحي بنالعكري، : الترجمة من كتاب
 .339ص/ 6ه، ج1406دار ابن كثير، : ط، دمشق.، دالقادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط

3
. إلى سبك من قرى محافظة المنوفية بمصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي نسبة) ه771-ه727( :السبكي  

. ولد بالقاهرة، وأخذ العلم عن علمائها. يلقب بقاضي القضاة تاج الدين. فقيه شافعي أصولي مؤرخ وهو شقيق بهاء السبكي
الموقع  :الترجمة من ،ثم رحل إلى دمشق مع والده الذي كان عالماً فاضالً، وهناك تلقى العلم عن كبار علماء دمشق

  .http://shamela.ws/index.php/author/723رسمي للمكتبة الشاملة، ال
4

دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.، طاألشباه والنظائر: السبكي، تاج الدين بن عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي 
 .273ص/ 1م، ج1991-هـ1411

5
  .119:من اآلية: األنعام 
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 يجوز ال أنه وكما مفصال تحريمه يكون أن بد فال حراما األشياء هذه من كان فما علينا حرم ما
  .1يحرمه ولم عنه عفا ما تحريم يجوز ال فكذلك اهللا حرمه ما إباحة

 .�m�g��f��e��d��c���b��ah��l 2:قال تعالى .2

 على تراضيا فإذا المتبايعان هاب ضىاتر التي التجارة اهللا تعالى أباح :من اآلية ستداللوجه اال
 اهللا ألزمهما وال يلتزما لم بما وإلزامهما ،هؤإلغا يجوز وال ذلك لهما جاز اهللا حكم يخالف ال شرط
 ما إبطال وال التزامها والهما به ورسوله اهللا يلزمها لم بما اإلزامه يجوز وال به رسوله وال

  3.الحرام كمحلل الحالل رمومح شرطه عليهما ورسوله اهللا يحرم لم مما شرطاه

 .�m[��Z��Y��X��W\����l 4: قال تعالى .3
  : من اآلية الستداللوجه ا

 5.عامة في كل بيع إال ما خصه الدليل، وبين أنها على التحريم

�����: قال تعالىو  .��m~��}��|��{��z���l6:تعالىقال  :وعموم اآليات التالية .4

�m«��ª¬��� �²��±���°�����®l7 ،قائل وقال عز من:��m��p���o��n

��s��r��ql8 ،وقال عز وجل��mh��g��f��ei�����l 9 ،وقال تعالى:�
�m� � ������������ ������ �������	��
l10، عز وجل وقال�:��m��¶�����´

                                                           

1
  .383ص/ 1ج ،رب العالمينإعالم الموقعين عن : ابن القيم الجوزية 
2

  .29:من اآلية :النساء 
3

 .349ص/ 1ج ،إعالم الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم الجوزية 

  .275: من اآلية :البقرة 4

5
دار الغرب اإلسالمي، : النشر ردا، 1.ط، الممهدات المقدمات): ه520: ت(القرطبي  أحمد بن محمد الوليد أبوابن رشد،  

دار : ط، بيروت.محمد أحمد شاكر، د: تحقيقالرسالة، ): ه204: ت( إدريس بن محمد، والشافعي، 21ص/ 2ه، ج1408
  .646:، ف232الكتب العلمية، ص

6
  .1 :من اآلية :المائدة 
7

  .34: اآلية نم :اإلسراء 
8

  .8 :آية :المؤمنون 
9

  .177: من اآلية :البقرة 
10

  .2: اآلية :الصف 
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� �¾� �½��¼� �»� �º� �¹� �¸l1وهذا كثير في : " ، قال ابن القيم رحمه اهللا
 .2"القرآن

 ال اإلباحة فيها األصل أن على فدل مطلقا والعقود ودبالعه بالوفاء أمر اهللا أن :االستدالل وجه
  3.مطلقاً بها يؤمر أن يجز لم الحظر فيها األصل كان لو إذ الحظر،
 الشرع يوافق ما على عاهد أو عقد فيمن مخصوصة النصوص هذه بأن :االستدالل هذا ونوقش

  4.السنة أو القرآن بإباحته في الشرع جاء مما
 ما إبطال يتضمن أنه إذ له، وجه ال بإباحته الشرع جاء بما صهاتخصي بأن :هذا وأجيب عن

  5.ذلك على دليل بدون العموم من عليه دلت

��������������m تعالى كقوله أوصاف أو أنواع في المحرمات حصر فيها جاء التي اآليات  .5

������������	��
�������������� � �����������������������

�¥� �¤� �£��¢�� � � �¡� ������¦§� ���±��°�� �"� �®� �¬� �«��ª� � �©��¨

²l 6 ،وقوله :�m¡��¨��§��¦��¥��¤��£����¢©� �®��� � �¬�� �«��ª���

±��°²��¸����¶�����´��³¹� �¼��»��º½����¿��¾

Å��Ä��Ã��Â��Á� � � �ÀÆ��&��� � � �'��(��)�� � � �*��+��,��-.� ���/

���0��1��2��3��4l7  ،سبحانه وقوله: �m�w����v���u���t��s��r����q��p�

�����
���������������������� � ���������������������~��}��� � � � �|��{��z��y���x

������l 8. 

                                                           

1
  .76:آية :آل عمران 
2

 .345ص/ 1ج ،العالمينإعالم الموقعين عن رب : الجوزية ابن القيم 
3

  .192، صالقواعد النورانية: ابن تيمية 
4

 .5ص/ 5ج، األحكام أصول في اإلحكام: ابن حزم 
5

 .348ص/ 1ج ،العالمين رب عن الموقعين إعالم: الجوزية القيم ابن 
6

  .145آية : األنعام 
7

  .151:آية: األنعام 
8

  .33: آية: األعراف 
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 وأوصاف بأنواع المحرمات اآليات ونحوها هذه في حصر وتعالى تبارك اهللا أن :االستدالل وجه
 غير المكلفين على حكم يثبت ال أنه فيه والسبب الحل حكم عليه يجري تحريم فيه يعلم لم فما

  1.دليل إلى مستند
  .مع أن هذا حصر للمحرمات فهذا ال يعني أن غيرها قد ال يكون محرماً: ويمكن أن يناقش

فهذا دليل واضح وصريح على أن الحرام قليل ومحصور والحالل كثير وواسع فلو : الجواب
  .كان غيره حرام لذكر

 :النبوية من السنة  ) ب
 لم شيء عن سأل من جرما المسلمين ظمأع إن( :-وسلم عليه اهللا صلى-  قال رسول اهللا )1

 قبلكم كان من هلك فإنما تركتكم ما ذروني :(، وقال أيضا2ً)مسألته أجل من فحرم يحرم
 ما منه فأتوا به أمرتكم وما فانتهوا، عنه نهيتكم ما أنبيائهم، على واختالفهم سؤالهم بكثرة

 3).استطعتم
 خشية عنه ونهى السؤال من حذر وسلم عليه اهللا صلى النبي أن :من األحاديث االستدالل وجه

 التحريم على دليل يرد لم ما اإلباحة األشياء في األصل أن على تشديد فدل ذلك بسبب ينزل أن
 األشياء في األصل أن الحديث وفي" :األول للحديث شرحه عند 4حجر بن الحافظ قال ولذا

 5."ذلك بخالف الشرع يرد حتى اإلباحة

                                                           

1
 .490ص، الظلم التياث في األمم غياث: الجويني 
2
 دار: بيروت ،3.ط البغا، ديب مصطفى: تحقيق ،البخاري صحيح ):ه256: ت(إسماعيل  بن محمد اهللا عبد أبو ،البخاري 

، يعنيه ال ما وتكلف السؤال كثرة من يكره ما باب: ، بابوالسنة بالكتاب االعتصام :كتاب ،1987- هـ1407 كثير، ابن
  .117ص/ 9، ج7292: رقم ح

3
دار : ط، بيروت.محمد فؤاد عبد الباقي، د: ، تحقيقصحيح مسلم: )ه261: ت( النيسابوريمسلم، أبو الحسين القشيري  

  .975ص/ 2، ج1337: فرض الحج مرة في العمر، ح رقم: الحج، باب :ت، كتاب.إحياء التراث العربي، د
4

: ن علي بن محمد الكناني العسقالني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجرأحمد ب: )ه852-ه773 :(ابن حجر العسقالني 
ولع باألدب والشعر ثم أقبل على الحديث، . ومولده ووفاته بالقاهرة) بفلسطين(أصله من عسقالن . من أئمة العلم والتاريخ

وأصبح حافظ اإلسالم في عنه  لألخذورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس 
 .178ص/ 1اإلعالم، ج: الزركلي، عصره

5
 بن علي بن أحمد :تحقيق، البخاري صحيح شرح الباري فتح: العسقالني الشافعي علي بن أحمدابن حجر، أبو الفضل  

 .269ص/ 13ه، ج1379دار المعرفة، : ط، بيروت.، دالشافعي العسقالني الفضل أبو حجر
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من كُن فيه كَان  َأربع(: -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا عنه عن النبي رضي  1حديث ابن عمر )2
ِإذَا  :منَافقًا خَاِلصا ومن كَانَتْ فيه خَصلَةٌ منْهن كَانَتْ فيه خَصلَةٌ من النِّفَاق حتَّى يدعها

خَان ناْؤتُم، ثَ كَذَبدِإذَا حو، غَد داهِإذَا عور، رفَج مِإذَا خَاص2)و. 
أن األحاديث جاء في مجملها النهي عن السؤال؛ لكراهة  :لألحاديث السابقة اإلعتراضويمكن 

  .االختالف والسؤال وهذا ال يعني بالضرورة أن األصل اإلباحة
الغاية من النهي عن السؤال ليس كراهة السؤال واالختالف، بل خوفاً من أن يحرم  :الجواب

اً لم يكن محرم من قبل؛ ألجل المسألة، وهذا يدل على أن األصل اإلباحة إلى أن يرد الدليل شيئ
  .بالتحريم

ِلكُلِّ غَادرٍ ِلواء يوم  (:قَاَل-عنهرضي اهللا - 3وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس  )3

 موى يري قَاَل الْآخَرو بنْصا يمهدقَاَل َأح ةاميالْقفُ بِهرعي ةاميوفي رواية ابن عمر ، 4)الْق

 .زيادة غدرة فالن بن فالن

                                                           

عدي بن كعب بن لؤي بن  بن رزاح بن ابن عبد العزى بن رياح بن قرط بن نفيل العدوي :الخطاب بن عمر بناعبد اهللا  1
أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع .قرشي، العدوي، المكي، ثم المدنيغالب، اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم، أبو عبد الرحمن ال

مات أبي بمكة، : وعن سالم بن عبد اهللا: ي اهللا عنه، وفاته رضلخندق، أبيه لم يحتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته ا
ودفن بفخ، سنة أربع وسبعين، وهو ابن أربع وثمانين، وأوصاني أن أدفنه خارج الحرم، فلم نقدر، فدفناه بفخ، في الحرم، 

 .233- 203ص/ 3ج سير أعالم النبالء،: الذهبي: ، الترجمة من كتابفي مقبرة المهاجرين
 :، كتابصحيح مسلم: ، ومسلم21ص/ 1، ج34: لمنافق، رقمعالمة ا :اإليمان، باب :، كتاباريصحيح البخ: البخاري 2

  .78ص/ 1، ج58: خصال المنافق، رقم بيان :اإليمان، باب
3

بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي ا من صغار الصحابة وهو: أنس ابن مالك 
، النجاري، المدني، خادم الخزرجى، المقرئ، المحدث، راوية اإلسالم، أبو حمزة األنصاري، اإلمام، المفتي النجاربن 

الترجمة من ).ه93:ت(، تلميذه، وتبعه، وآخر أصحابه موتاوقرابته من النساء، و -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
 .406- 395ص/ 3، جسير أعالم النبالء: الذهبي: كتاب

4
: ، مسلم1164ص/ 3، ج3015: رقمح إثم الغادر للبر والفاجر،  :الجزية، باب :، كتابيصحيح البخار: البخاري 

ود، سليمان ابن األشعث ، أبو دا1359/ 3، ج1735:م الغدر، رقمتحري :الجهاد والسير، باب :، كتابصحيح مسلم
في الوفاء بالعهد،  :اد، بابالجه :ت، كتاب.دار الكتاب العربي، د: ط، بيروت.د ،سنن أبي داود ):ه275: ت(السجستاني 

: ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة، رقم :السير، باب :، كتابسنن الترمذي: ، الترمذي37ص/ 3ج، 2758:رقم
  .127ص/ 4، ج2872: ، كتاب الجهاد، رقمسنن ابن ماجة: ، ابن ماجة144ص/ 4ج ،1581
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أي أن  1"محارِم اللَّه عهوده ِإلَى عباده فَمنِ انْتَهك منْها شَيًئا كَان غَادرا"  :وجه االستدالل
، فاهللا عز وجل اعتنى محارم اهللا مبينة للناس فمن انتهكها رفع له لواء الغدر يوم القيامة

 .ببيان الحرام القليل وحذر منه وخفف الحديث عن المباح الكثير
َأحقُّ  :(- صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-قَاَل رسوُل اللَّه : رضي اهللا عنه قال 2عن عقبة بن عامر )4

وجالْفُر بِه لَلْتُمتَحا اسم تُوفُوا بِه َأن وط3)الشُّر. 

 فهو والمعامالت األعيان من الشارع عنه سكت ما أن تبين أحاديث من السنة في ءجا ما )5
 اهللا إن( :وسلم عليه اهللا صلى قوله ذلك ومن بتحريمه، يجوز الحكم وال اإلباحة، حكمه عفو

 تعتدوها، فال حدوداً وحد تنتهكوها، أشياء فال عن ونهى تضيعوها، فال فرائض فرض
- عنه اهللا رضي-  5الدرداء أبي عن، 4)عنها تبحثوا فال اننسي غير من أشياء عن وسكت

 فهو حرم وما حالل فهو كتابه في اهللا أحل ما(: -وسلَّم علَيه اهللا صلَّى-  اِهللا رسول قال: قال
 6).عافيته اهللا من فاقبلوا عفو فهو عنه سكت وما حرام

 مباحة، وإما محرمة، إما الشرع حكم في أن األشياء أفادت األحاديث هذه أن: وجه االستدالل
  7.فعلها في حرج وال عنها، اهللا عفا مما فهي بتحريم وال بتحليل ال تذكر لم عنها مسكوت وإما

 8."شروطهم عند المسلمون :"- وسلم عليه اهللا صلى-  النبي قال )6

                                                           

1
  .284ص/ 6، جفتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر 
2

كان رديف النبي صلى اهللا . من الصحابة. أمير: عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني، )ه58: ت(: بة ابن عامرعق 
هـ وعزل عنها سنة  44وولي مصر سنة . عليه وسلم وشهد صفين مع معاوية، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص

الترجمة من . وهو أحد من جمع القرآن. من الرماة كان شجاعاً فقيها شاعراً قارئا،. ومات بمصر. وولي غزو البحر 47
  .240ص/ 4، جاألعالم :الزركلي: كتاب

3
، 970ص/ 2، ج2572: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، رقم :الشروط، باب :، كتابصحيح البخاري: البخاري 

 1035، ص2، ج1418:الوفاء بالشروط في النكاح، رقم :النكاح، باب :، كتابصحيح مسلم: ومسلم
4

  .من هذه الرسالة 18سبق تخريجه، ص 
5

  .13سبق التعريف به، ص 
6

  .18سبق تخريجه، ص 
7

، المدينة 1.، طسالم رشاد محمد. د :تحقيقاالستقامة، : الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمدابن تيمية، أبو العباس  
 .435ص/ 1ه، ج1403، سعود بن محمد اإلمام جامعة: المنورة

8
  .120ص/ 3أجر السمسرة، ج: كتاب اإلجارة، بابصحيح البخاري، : البخاري 
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 عالشر إن :يقال وال بالتحريم، وال باإلباحة يوصف ال عنه المسكوت بأن :ت هذه األدلةونوقش
  1.حظر وال بإباحة يوصف فال عنه مسكوت أنه يفيده ما وغاية النوع هذا في أذن

 عدم هو عنه المسكوت أو عنه المعفو حكم بأن مرادهم باإلباحة القائلين بأن :هذا عن ويجاب
 الحظر من ليخرجوه باإلباحة له فوصفهم حرج، وال فعله من على مؤاخذة ال وأنه المنع

  2.والتحريم
ِإن مقَاطع الْحقُوق عنْد الشُّروط ولَك ما  : "- رضي اهللا عنه-قال عمر : األثر مناألدلة   ) ت

 3."شَرطْتَ

أي أن الحق الذي يطلب من الغير ال بد أن يكون منصوص عليه حتى يلزم به : وجه االستدالل
  .وإال األصل أنه بريء الذمة من أي حق إال بنص وهو المحرم عليه

 4:نظراألدلة من ال  ) ث

 عدم فيستصحب التحريم عدم فيها واألصل .العادية األفعال باب من والشروط العقود نإ .1
  5.التحريم على دليل يدل حتى فيها التحريم

 وجدنا فإنا االستقراء،ب المعاني إلى االلتفات العادات في األصل أن:" قال الشاطبيأيضاً   .2
 الواحد الشيء فترى دار، حيثما معه تدور العادية واألحكام العباد، لمصالح قاصداً الشارع

 .6"جاز مصلحة فيه كان فإذا مصلحة، فيه تكون ال حال في يمنع

                                                           

1
 .324ص/ 4جالبحر المحيط في أصول الفقه، : الزركشي 
2

األصل في المعامالت، : نجران جامعة األنظمة قسم في المساعد والقانون الشريعة أستاذ جمعان بن نايفالجريدان،  
  .3، صص 09:08- 06/19/م2013 الموافق 08/10/ه1434 في أضيف

، 969ص/ 2الشروط في المهر عند عقدة النكاح، بدون رقم، ج :الشروط، باب :، كتابصحيح البخاريالبخاري،  3

: محمد ناصر الدين، األلباني، "صحيحه " وقد علقه البخارى فى موضعين من ، وإسنادهم صحيح على شرط الشيخين 

  .304ص/ 6ه، ج1405المكتب اإلسالمي، : بيروت، 2ت، ط.د، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
4

  .4صاألصل في المعامالت، : الجريدان 
5

 .150/ 29جمجموع الفتاوى، : ابن تيمية 
6

 .520ص/ 2جالموافقات، : الشاطبي 
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 البضع وملك بالبيع الثابت كالملك بأفعالنا الثابتة األحكام نإ: " - رحمه اهللا- قال ابن تيمية   .3
 يثبته لم منا بهسب لثبوت الحكم أثبت والشارع األحكام تلك أسباب أحدثنا نحن بالنكاح الثابت
 الحكم لذلك المثبتين نحن كنا فإذا المبتدأة المحرمات وتحريم الواجبات إيجاب أثبت كما ابتداء

 1".رفعه علينا يحرم لم رفعه علينا الشارع يحرم ولم

 2.بعينه حله ثبت ما إال والشروط العقود جنس تحريم على يدل ما الشرع في ليس .4

 وإنما المعاوضات، عقود في التيسير أصل على جارية قودالع أن على والسنة الكتاب دل قد .5
 دليل يرد لم ما اإلباحة يقتضي فالتيسير كذلك األمر كان وإذا األنكحة، في التشديد ورد
-  تيمية ابن اإلسالم شيخ قال الشارع من خاص العقود إذن صحة في يشترط ال3 .المنع
 تحليلها وال تحريمها ال يعلمون يكونوا ولم اعقود بينهم تعاقدوا إذا المسلمين فإن":- اهللا رحمه

 يكن لم العاقد كان وإن تحريمها، يعتقدوا لم إذا يصححونها أعلمه فيما جميعهم الفقهاء فإن
 أن يعتقد الذي إال العقد يصح أحد ال يقول وال بتقليد، وال باجتهاد ال تحليلها يعلم حينئذ

 بعد إال عقد يصح العقود لم صحة في شرطا الخاص الشارع إذن كان فلو أحله، الشارع
  4".إذنه ثبوت

  :، وردهم على المجيزينوالمناقشة أدلة المانعين: الفرع الثاني
 :من القرآن الكريم  ) أ

�m: قال تعالى .1 ���t� �s� �r� �q� �p� � �o� �n� �m� �l� �k

uvl5. 

 في ءيجت لم التي العقود أباح فمن الدين أكمل أنه أخبر وتعالى تبارك اهللا أن: االستدالل وجه
  6.منه ليس ما الدين في زاد فقد الشرع

                                                           

1
 .202ص، الفقهية النورانية القواعد: ابن تيمية 
2

 .150ص/ 29ج، الفتاوى مجموع: ابن تيمية 
3

 .4، صعامالتاألصل في الم: الجريدان 
4

  .159ص/ 29، جمجموع الفتاوى: ابن تيمية 
5

  .3: من اآلية: المائدة 
6

  .188ص/ 1جالقواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية،  
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 التي المعامالت إباحة على دلت أنها نظامها وبديع الشريعة كمال من بأن :االستدالل هذا ونوقش
 منها فحرمت الحسنة، باآلداب المعامالت باب في جاءت قد فالشريعة دنياهم، في الناس يحتاجها

 وما راجحة، مصلحة فيه ما إلى وندبت ينبغي، ال ام وكرهت منه، البد ما وأوجبت فساد فيه ما
  1.عنه مسكوت فهو إباحته أو تحريمه الشريعة في يرد لم

�m: قال تعالى .2 �� ��� ������ � ��� ��� ��� � �Æ� �Ål 2 عز وجل –، وقوله- :�����������������������������������

�m��������Æ��Å��Ä����Ã��Â��Á��À��¿��¾��½

�������l3. 

  4.اهللا منعه لما إباحة ألنه ؛اهللا لحدود تعد العقود بإباحة القول إن :قالوا: لوجه االستدال

 ما تحريم هو اهللا حدود وتعدي": بقوله-اهللا رحمه- القيم ابن ذكره بما االستدالل هذا ونوقش
 تعدي نفس هو تحريمه بل عنه، وعفا عنه سكت ما إباحة اهللا، ال حرمه ما إباحة أو اهللا، أحله

  .5"حدوده


���¡��¢��£��¤��¥��¦��§��¨���m: قال تعالى .3�������������

©ª�����´��³����²���±��°�����®��¬����«l 6. 

أن اهللا تعالى نص في هذه اآلية على أن التحليل أو التحريم إنما هو من عند اهللا : وجه االستدالل
ونسب لنفسه حق ثابت تعالى ومن أحل أو حرم من عند نفسه فقد افترى على اهللا سبحانه وتعالى 

  7.هللا تعالى

                                                           

1
  .495ص، الظلم التياث في األمم غياث: ، والجويني520ص/ 2، جالموافقات: الشاطبي 
2

  .229: من اآلية: البقرة 
3

  .18: من اآلية: النساء 
4

  .5ص ،األصل في المعامالت: يدانالجر 
5

  .348ص/ 1جإعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية،  
6

  .18: آية: النحل 
7

  .61ص، العقود في األصل" المالية للعقود الشرعية الصفة": هوساي 
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أما من استند لدليل  ،أن المراد بهذه اآلية التحليل والتحريم من غير دليل: ونوقش هذا االستدالل
شرعي معتبر فال حرج، والقول بأن األصل في العقود اإلباحة مستند ألدلة كما ذكرها الباحث 

  1.سابقاً

 : من السنة النبوية  ) ب

 أعطيت شئت إن :فقالت كتابتها في تسألها بريرة أتتها :قالت2- اعنه اهللا رضي-  عائشة عن .1
-  النبي قال ذلك ذكرته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول جاء فلما لي الوالء ويكون أهلك
 صلى اهللا رسول قام ثم أعتق لمن الوالء فإنما فأعتقيها ابتاعيها:(- وسلم عليه اهللا صلى

 من اهللا كتاب في ليست شروطا يشترطون أقوام الب ما فقال المنبر على وسلم عليه اهللا
 3.)شرط مئة اشترط وإن له فليس اهللا كتاب في ليس شرطا اشترط

اهللا  كتاب في ليس وعقد ووعد وعهد شرط كل بإبطال قاطع الحديث هذا أن: وجه االستدالل
 على يقع الشرط واسم شروط واألوعاد والعهود العقود ألن عقده ةإباح على النص أو به األمر
  4.ذلك جميع

  :وجهين من االستدالل هذا ونوقش

 لحكم مخالفاً يكون أي :"اهللا كتاب في ليس": - وسلم عليه اهللا صلى-  النبي بقول المراد أن :األول
 أنه هذا ودليل- وسلم عليه اهللا صلى-  رسوله سنة في أو اهللا كتاب في يذكر أال المراد وليس اهللا
 إذا هذا يكون وإنما "أوثق اهللا وشرط أحق اهللا قضاء" :الحديث يف :والسالم الصالة عليه قال

                                                           

1
 .نفس الصفحةالمصدر نفسه،  
كانت تكنى . واألدبفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين أ: عبد اهللا بن عثمان، من قريش :ائشة بنت أبي بكر الصديقع 2

تزوجها النبي صلى اهللا عليه وسلم في السنة الثانية بعد الهجرة، فكانت أحب نسائه إليه، وأكثرهن رواية . بأم عبد اهللا
نها عن ابة يسألووكان أكابر الصح. وما كان يحدث لها أمر إال أنشدت فيه شعرا. ولها خطب ومواقف. للحديث عنه

 .240ص / 3جاألعالم، : الزركلي: الترجمة من كتاب). ه58: ت( ، الفرائض فتجيبهم
3

: ، ح رقماهللا كتاب تخالف التي الشروط من يحل ال وما المكاتب: الشروط، باب: كتابصحيح البخاري، : البخاري 
  .259ص/ 3، ج2735

4
 .15ص/ 5ج، األحكام أصول في اإلحكام: ابن حزم 
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 تعالى، اهللا حرمه مما العقد أو الشرط ذلك كان بأن شرطه أو اهللا قضاء العقد أو الشرط خالف
  1.باطالً محرما يكون فإنه المباحة األفعال من يكونا لم إذا الشرط أو العقد أن الحديث فمضمون

 اهللا كتاب في يذكر لم شرط أو عقد كل منع وسلم عليه اهللا صلى النبي ادمر أن سلم لو : الثاني
 في ليس:   وسلم عليه اهللا صلى النبي قول بأن القول فيمكن وسلم عليه اهللا صلى رسوله سنة أو

  يقال ال فإنه بعمومه فيه كان ما ،أما بخصوصه وال بعمومه فيه ليس ما به يراد إنما  اهللا كتاب
 الوفاء وجوب على يدل ما األدلة من األول القول أصحاب ذكر وقد ، اهللا تابك في ليس إنه

 بأنه القول يمكن ال اإلباحة العقود في األصل نأب ،فالقول إباحتها يقتضي وهذا ، والعهود بالعقود
 ذلك يدخل فال  اهللا كتاب من فإنه ، إباحته على بعمومه اهللا كتاب دل ما فإن اهللا، كتاب في ليس
  2.باطل فهو اهللا كتاب في ليس شرط من كان ما:   الحديث في ولهق في

 ليس عمالً عمل من :(قال- وسلم عليه اهللا صلى- النبي أن- عنها اهللا رضي- عائشة حديثو .2
  3).رد فهــــو أمرنا عليه

 الحديث بهذا فصح ممنوع، مردود فهو إباحته الشرع في يرد لم عقد كل أن :االستدالل وجه
  4.بإباحته اإلجماع أو النص، جاء عقدا إال عقد كل بطالن

 صلى النبي أمر عليه ما يخالف عمالً عمل من أن على نص الحديث بأن :االستدالل ونوقش هذا
 صلى- النبي عن شيء فيه يرد لم فيما والنزاع عليه متفق وهذا باطل مردود فهو وسلم عليه اهللا
  5.الحظر المعامالت في أن األصل على الحديث هذا يدل فال العقود، من- وسلم عليه اهللا

                                                           

1
  .160ص/ 29جمجموع الفتاوى،  :ابن تيمية 
2

  .163ص/ 29جمجموع الفتاوى، : ابن تيمية 

3
 خالف فأخطأ الحاكم أو العامل، اجتهد إذا: ، بابوالسنة بالكتاب االعتصام: كتابصحيح البخاري، : متفق عليه، البخاري 

 باب: ألقضية، بابا: كتابصحيح مسلم، : ، ومسلم132ص/ 9، ج7350: ، ح رقممردود فحكمه علم غير من الرسول
  .132ص/ 5، ج4590: ، ح رقماُألمورِ محدثَات ورد الْباطلَة اَألحكَامِ نَقْضِ

4
 .42ص/ 5جاإلحكام في أصول األحكام، : ابن حزم 
ه، 1416دار اشبيليا، : ، الرياض1.طالوساطة التجارية في المعامالت المالية، : األطرم، عبد الرحمن بن صالح 5

 .31ص
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دليل حتى  أي أما أدلة الفريق الثالث وهم المتوقفون عن الحكم فلم يثبت لديهم أي مرجح أو
  .يحكموا به لذلك توقفوا

  :لرأي الراجحا: الثالفرع الث

ن بأن ـشة وردود يتبين قوة قول القائلياقبعد النظر في أدلة كل فريق، وما جرى عليها من من
  :صل في العقود والمعامالت اإلباحةاأل

  .على أن األصل في العقود اإلباحة والعقلية النقلية األدلة من به استدلوا ما قوة .1

لما استندوا إليه من أدلة تؤيد قولهم حيث نوقشت أدلتهم ولكن ُأجيب عن األمور المعترض   .2
 .بها على أدلتهم

 تجلب المشقة قاعدة مثل ومقاصدها الشريعة لقواعد الموافق هو بأن األصل اإلباحة القول أن .3
 لتحصيل جاءت الشريعة إذ المصالح قاعدة ومثل المكلفين، عن الحرج ورفع التيسير

 1.وتقليلها المفاسد وتعطيل وتكميلها للعباد المصالح

 جاز اهللا حكم يخالف ال شرط على تراضيا فإذا المتبايعان بها ضىاتر التي التجارةاهللا  أباح  .4
 يجوز وال به رسوله وال اهللا ألزمهما وال يلتزما لم بما وإلزامهما هؤإلغا يجوز وال لكذ لهما
 اهللا يحرم لم مما شرطاه ما إبطال وال التزامها والهما به ورسوله اهللا يلزمها لم بما مهااإلز

 ما المتعاقدين شروط من ألغوا فهؤالء الحرام كمحلل الحالل ومحرم شرطه عليهما ورسوله
 2.ورسوله اهللا غهيل لم

ة قاعدة األصل في العقود بإذن اهللا تعالى قول القائلين بحجي يترجح- أعلمواهللا - وعليه   .5
ه حكم التحريم؛ ألن ءاإلباحة، وعليه فإن أي عقد من العقود المستجدة ال يجوز ابتداء إعطا

إثبات خالفه األصل في أي عقد اإلباحة فيبقى هذا األصل متيقن لدينا إلى حين إثبات خالفه و

                                                           

1
  .10بحث على المكتبة اإلسالمية الشاملة، صاألصل في العقود المالية، : الكاتب، أبو حازم 
2

 .349ص/ 1جإعالم الموقعين عن رب العالمين، : ابن القيم 
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يحتاج لدليل ومستند شرعي؛ لنقل الحكم األصلي من اإلباحة للحرمة، فالمحرم للعقد مطالب 
  .بالدليل على التحريم والمبيح يتمسك بأصل اإلباحة

 فليصدروا فيها بسط تكلف عن يغني ليهاإ الحاجة ووضوح:" ويؤيد ذلك قول اإلمام الجويني
 على العقود وليجروا أصل الشرع من بقي ما يغمض ال لذيا األصل فهو التراضي عن العقود
  .1"الصحة حكم

  :لفرق بينها وبين القاعدة الفقهية، وهو في فرعينالقاعدة األصولية، وا: مدخل

  :تعريف القاعدة األصولية: الفرع األول

 األسس كتل:" 3نالشيخ مصطفى الخ وعرفها، 2"األدلة العامة :"بأنها- رحمه اهللا–ابن تيمية  عرفها
يضعها ، باالستنباط والشروع البدء عند عينيه نصب المجتهد يضعها التي والمناهج والخطط

  4."ليشيد عليها صرح مذهبه، ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها

  :الفقهيةالقاعدة الفرق بين القاعدة األصولية وو الوفق :الفرع الثاني

  5:األصولية والفقهيةأوجه الشبه بين القاعدة : المسألة األولى

من قرآن وسنة  ةفذات األدلة التي تعتبر مصدر للقاعدة األصولي: من حيث مصدرها ودليلها .1
العقل مستند لألصولية وكذلك للفقهية، : وإجماع وعقل تكون أصل ومستند للفقهية، مثل

 .التابع تابع، والعبرة للشائع الغالب ال للنادر: كقاعدة
                                                           

1
  .357صغياث األمم في التياث الظلم، : الجويني 
2

 .167ص/ 29جمجموع الفتاوى، : ابن تيمية 
3

محمود الخن، الشَّافعي، الميداني، الدمشقي، من أسرة دمشقية عريقة، كان لها هو مصطفى بن سعيد بن : مصطفى الخن 
درس الدكتوراه في األزهر وكان يدرس في  ، نشأ على يد الشيخ حسن حبنكة،منذ عهود العمادة والمرجعية في الميدان كلِّه

: ه، وفاته1341: الختالف في القواعد األصولية، والدتهأثر ا: جامعة دمشق ثم استُعير إلى السعودية، من أشهر مؤلفاته
،  موقع أهل الحديث.  م10:21: م، الساعة4/2/2008: تاريخ اإلضافة: مجد مكي: ه، الترجمة من1428

http://www.ahlalhdeeth.com/   
4

الرسالة العالمية،  دار: ، دمشق11.، طأثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء: الخن، مصطفى سعيد 
 .106ه، ص1431

5
 .158- 157صنظرية التقعيد األصولي، : البدارين 
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 .ا تعتبر أصل لغيرهافكل منه: باعتبار كليتها .2

فالقواعد الفقهية الخمس الكبرى تفرع عنها قواعد كثيرة، وكذلك : باعتبار تفرع قواعد عنها .3
الكبرى كالقياس واالستحسان  تفرع عنها جميع األدلة التبعية" الحاكمية هللا: " األصولية فقاعدة

 .وسد الذرائع واالستصحاب

، فكل منها تعمل على ضبط االجتهاد )لهدف العاما(الوظيفة تشبه األصولية الفقهية من حيث  .4
 .الفقهي

  1:األصولية والفقهية القاعدة أوجه االختالف بين: المسألة الثانية

الفقهية  القاعدة ألصولية غالبها قطعية، على خالفلقاعدة افا: من حيث قطعية الثبوت وظنيته .1
 .كلية الخمسمتفق عليها كالقواعد الال باستثناء القواعد فليس كلها قطعي

 .الفقهية القاعدة األصولية أقل بكثير من القاعدة :من حيث العدد .2

 .الفقهية القاعدة األصولية الخالف فيها أقل، على خالفالقاعدة : حيث الخالف فيهامن  .3

 .الفقهية الفروع الفقهيةالقاعدة األصولية الدليل الشرعي، القاعدة : من حيث موضوعها .4

األصولية أكثر فما من دليل تفصيلي إال ويحتاج للقاعدة  القاعدة :من حيث الفائدة العملية .5
؛ألن القاعدة األصولية هدفها استنباط الحكم من الدليل فال يوجد دليل إال ويحتاج األصولية

والتي هدفها ضبط الفروع  الفقهية القاعدة ، على خالفلفهم من خالل القواعد األصولية
 .الفقهية والفروع تحتاج ألدلة

هدفها ضبط االجتهاد في استنباط الحكم : القاعدة األصولية: حيث الهدف الخاص من .6
ضبط الفقه والفروع الفقهية وتجهيزها في قوالب هدفها : الشرعي من الدليل، أما الفقهية

 .جاهزة للحفظ

                                                           

1
  .166-157من صنظرية التقعيد األصولي، : البدارين :مستخلصة من  
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األصولية أسبق من الفروع الفقهية إذ استنباط األحكام كان : من حيث سبقها للفروع الفقهية .7
 .ل الرجوع للقواعد األصولية، أما الفقهية فالفروع الفقهية أسبق منهامن خال

ن العلماء على حجيتها، بينما يتعتبر األصولية في غالبها محل اتفاق ب: من حيث الحجية .8
إنها : ومنهم من قال ،الفقهية اختلف العلماء فيها على أقوال منهم من قال بحجيتها

 .لالستئناس

ترتكز على القواعد : األصولية القاعدة :لتي ترتكز عليها كل قاعدةمن حيث األسس واألدلة ا .9
صلى اهللا - الشرعي النازل على النبي  اللغوية في فهم النصوص طالما أنها تبحث في الدليل

 .الفقهية فاالستقراء للفروع الفقهية يعتبر هو المستند لها القاعدة ، على خالف عليه وسلم

األصولية على مقاصد الشرع في القاعدة  شرع ال تدل من حيث داللتها على مقاصد ال .10
حين أن الفقهية تدل على مقاصد وأسرار الشرع، والسر في ذلك أن غالب القواعد الفقهية 
مستوحاة من النص وبعضها تكون بنفس ألفاظ النص الشرعي فداللتها على المقاصد مأخوذة 

 1.واعد اللغةمن روح النص، على عكس األصولية التي هي مأخوذة من ق

األصولية أكثر اطراداً وعموماً من الفقهية حيث ال يدخلها : من حيث االطراد والعموم .11
 2.االستثناءات على خالف الفقهية فال تكاد قاعدة تخلو من االستثناءات

األصولية أصل للفقهية إذ األصولية سابقة للفروع المكونة للقواعد : من حيث األصل .12
 3.يجة لتلك الفروعالفقهية والتي تعتبر نت

فاألصولية منهاج يسلكه الفقيه في : من حيث بناء الفرع الفقهي عليها واستنباطه منها .13
استنباط الحكم الشرعي من دليله، أما الفقهية فالرابط المكون لها مجموعة الفروع الفقهية 

 4.مضبوطة بضابط معين

                                                           

1
  .29ص، اإلسالمية الشريعة في الفقهية والضوابط الكلية القواعد: شبير 
2

  .29ص، اإلسالمية الشريعة في الفقهية والضوابط الكلية واعدالق: ، وشبير165صنظرية التقعيد األصولي، : البدارين 
3

 .166ص :المصدر نفسه 
4

 166ص :المصدر نفسه  
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، ومعرفة أوجه الشبه واالختالف تعريف القاعدة األصولية: بعد عرض التمهيد والذي تم فيه   
بين القاعدة األصولية والقاعدة الفقهية يستطيع الباحث دراسة القاعدة األصولية التي بين يديه أال 

  :االستصحاب كالتاليمبحث وستكون خطة دراسة  ،وهي االستصحاب

  :مطلبان وفيه االستصحاب، بدليل القاعدة عالقة: الثاني المبحث

  :فروع ثالثة وفيه وأنواعه، وشروطه وأركانه وشرعاً لغة االستصحاب معنى: األول المطلب

  :وشرعاً لغة االستصحاب تعريف: األول الفرع

  :مسألتين في وهو وشروطه، االستصحاب أركان: الثاني الفرع

  .االستصحاب أركان: األولى المسألة

  .االستصحاب شروط: الثانية المسألة

  .االستصحاب أنواع: الثالث الفرع

 وهو فقهية، وقواعد مبادئ من االستصحاب على ابتُني وما االستصحاب، حجية: الثاني لمطلبا
  :فرعين في

  :مسألتين في وهو منها، والراجح بعضهم أدلة مع االستصحاب في العلماء آراء: األول الفرع

  .بعضهم أدلة مع االستصحاب في العلماء آراء: األولى المسألة

  .الباحث نظر وجهة حسب لراجحا الرأي: الثانية المسألة

  .االستصحاب دليل على بنيت التي الفقهية والمبادئ القواعد: الثاني الفرع
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  الثاني المبحث
  :مطلبان وفيه االستصحاب، بدليل القاعدة عالقة

 ثالثة ، وفيهوأنواعه وشروطه وأركانه وشرعاً لغة االستصحاب معنى: األول المطلب
  :فروع

  :وشرعاً لغة االستصحاب فتعري: الفرع األول
   1"استصحبه فقد مهءوال شيئاً الزم شيء كل: " يقول أبو البقاء الكفوي ):لغة(االستصحاب  .1

  .4"استصحبه فقد شيئاً 3الءم شيء وكلُّ:" 2ويقول ابن فارس

  6".والزمه الصحبة، إلى دعاه:" 5ويقول الفيروزآبادي

 .صحاب المالزمة والمداومةمن خالل ما سبق يتبين أن معنى االست

 :ال الحصر المثالوقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة منها على سبيل ): شرعاً(االستصحاب .2
 .8"يغيره ما يوجد لم ما األمر ذلك بقاء وهو:" 7تعريف الشوكاني  ) أ

                                                           

 .األلف والسين: ، فصل105صالكليات، : الكفوي 
2

قرأ عليه . واألديبمن أئمة اللغة : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ه395-ه329( ابن فارس 
أصله من قزوين، وأقام مدة في همذان، ثم انتقل إلى الري . لهمذاني والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيانالبديع ا

، وغيرها طبع منه جزء صغير،) خ -المجمل (ستة أجزاء، و ) ط -مقاييس اللغة (من تصانيفه . فتوفي فيها، وإليها نسبته
  .193ص/ 1جاألعالم، : الزركلي: الترجمة من

3
  .ا ضبطها همزة على السطر، وفي هذا يظهر جواز الوجهين الءم، والئمهكذ 
4

 .صحب: ، مادة335ص/ 3، جاللغة مقاييس معجم: ابن فارس 
5

بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي  محمد) ه817-ه729: (الفيروزآبادي 
وانتقل إلى العراق، وجال في . من أعمال شيراز) بكسر الراء وتفتح(رزين ولد بكا. من أئمة اللغة واالدب :الفيروزآبادي

شرف إسماعيل وقرأ عليه، األهـ فأكرمه ملكها  796سنة (ورحل إلى زبيد . مصر والشام، ودخل بالد الروم والهند
. وتوفى في زبيد، حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، اآلفاقوانتشر اسمه في . فسكنها وولي قضاءها

  .164ص/ 7جاألعالم، : الزركلي: ، الترجمة منأربعة أجزاء) ط -القاموس المحيط (أشهر كتبه 
6

 .صحب: ، مادة104صالقاموس المحيط، : الفيروزآبادي 
7

فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل : محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني) ه1250-ه1173(: الشوكاني 
ا، الترجمة ومات حاكما به 1229ي قضاءها سنة وول. ونشأ بصنعاء) من بالد خوالن، باليمن( ولد بهجرة شوكان. نعاءص
  .298ص/ 6، جاألعالم: الزركلي: من

8
 الشيخ: ، تحقيقاألصول علم من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد): ه1250: ت( محمد بن علي بن محمدالشوكاني،  

 .174ص/ 2ه، ج1419دار الكتاب العربي، : بيروت ،1.، طعناية عزو أحمد
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 .2"عدمه يظَن لَم محقَّق َأمرٍ بِبقَاء الْحكْم:" 1تعريف ابن نجيم الحنفي  ) ب
 .4"منفياً كان ما نفي أو ثابتاً كان ما إثبات استدامة:" 3يف ابن قيمتعر  ) ت
 ثابت هو ما بقاء أو الحكم نفي على الدليل بعدم االستدالل:" 5تعريف الزنجاني الشافعي  ) ث

 .6"بالدليل
 ِللتَّغْييرِ يصلُح ما ِلفُقْدانِ الَْأوِل في ِلثُبوته الثَّاني الزمنِ في َأمرٍ ثُبوتُ" :تعريف ابن السبكي   ) ج

نِل مي إلَى الَْأو7"الثَّان. 
 معين بدليل حكم ثبت إذا أنه: "يظهر معنى االستصحاب وهو: مما سبق من التعريفات الشرعية

ن له النفس ئوالتعريف الذي تطم، 8"يرفعه دليل يرد حتى ثابتاً الحكم ذلك يبقى معين وقت في
ن لإلمام ين جامعيوذكر أن هناك تعريف 9زهرة أبي محمدالشيخ  تعريف ابن السبكي وهو اختيار

  .السالف ذكرها 10الشوكاني في إرشاد الفحول، ولإلمام ابن القيم في إعالم الموقعين
                                                           

له تصانيف، منها .مصري. فقيه حنفي، من العلماء: ين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيمز: ابن نجيم الحنفي 1
 .64ص/ 3ج األعالم،: الزركلي: ، الترجمة من)ط -والنظائر  األشباه(
2

 .73صاألشباه والنظائر، : ابن نجيم 
3

  .26ص بق التعريف به،س 

4
 .339، ص1ج عن رب العالمين، قعينوإعالم الم: ابن القيم الجوزية 
لغوى، من فقهاء  :الدين الزنجانىحمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب م) ه656-ه573:( الزنجاني 5

قضاء القضاة، وعزل، ودرس بالنظامية ثم  استوطن بغداد، وولي فيها نيابة) بقرب أذربيجان(من أهل زنجان . الشافعية
 األرواحترويح (للجوهري في اللغة، وسمى مختصره  واختصر الصحاح) القرآنتفسير (وصنف كتابا في . بالمستنصرية

 .161ص/ 7جاألعالم، : الزركلي: ، الترجمة من)في تهذيب الصحاح
6

: ، بيروت2.، طصالح أديب محمد. د :تحقيق، تخريج الفروع على األصول): ه656: ت(أحمد بن محمودالزنجاني،  
 .172ه، ص1398مؤسسة الرسالة، 

7
مكتبة الفاروق : ، القاهرة1.طجمع الجوامع بشرح الغيث الهامع، ): ه771: ت(الوهاب عبد الدين تاجابن السبكي،  

  .802ص/ 3م، ج2000الحديثة، 
8

  .141ص، جهلُه الفقيه يسع ال الذي الفقه أصول: السلمي 
في المحلة الكبرى ، ولد محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )ه1493:ت: (مد أبو زهرةمح 9

نظرية العقد، والملكية، : ، ، له مؤلفات عديدة منها)هـ1315من ذي القعدة  6(التابعة لمحافظة الغربية بمصر في 
المعجم الجامع في تراجم : أعضاء ملتقى الحديث: منوالوقف وأحكامه، آخر مؤلفاته في حياته خاتم النبيين، الترجمة 

، الكتاب عبارة عن كتاب إلكتروني تم إدخاله إلى الموسوعة الشاملة و ال يوجد مطبوع، العلماء و طلبة العلم المعاصرين
  .327، صأعده للموسوعة خالد لكحل عفا اهللا عنه

10
 وهذه ،"تطبيقية تأصيلية نظرية دراسة" الفقهية كاماألح في وأثره حجيته االستصحاب: محمد أحمد عوني مصاروة، 

 علي. د: المشرف م،2003- ه1424: سنة العليا الدراسات كلية في النجاح جامعة: نابلس في قدمت علمية رسالة
 .19ص السرطاوي،
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  :مسألتينأركان االستصحاب وشروطه، وهو في : الثاني الفرع

  :أركان هي سبعة لالستصحاب: أركان االستصحاب: ىاألول المسألة

 .أن يكون الحكم المستصحب ثابتاً حقيقة ويقيناً ابتداء وه  :اليقين .1
وهو ما يقابل اليقين، فيكون الحكم المستصحب الطارئ عليه الشك يعتبر اليقين فيه : الشك .2

 .ويطرح الشك عنه ويبقى الحكم اليقيني
أي أن يتعلق الشك بنفس ما تعلق به اليقين مع قطع النظر : وحدة متعلق اليقين والشك .3

 .ر الزمانباعتبا
 .ال عبرة بالشك التقديري وال باليقين التقديري: فعلية الشك واليقين .4
أن يتحد في الموضوع، والمحمول : وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في جميع الجهات .5

 1.والنسبة والرتبة، ويستثنى من ذلك الزمان رفعاً للتناقض
خلل بينهما يقين آخر يفسد أي أال يت: اتصال واجتماع اليقين والشك في زمان واحد .6

 .اتصالهما
 2.أي أن يتعلق الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود السابق: سبق اليقين على الشك .7

إن األركان الثالثة األولى هي التي يتعلق : " حيث علق الشيخ عوني مصاروة على هذه األركان
  .3"ن تكون شرائطبها االستصحاب عند األصوليين، أما الباقي مما أسموه أركان أرجح أ

  : شروط االستصحاب: ةالثاني المسألة

  :وهذه الشروط كما ذكرها علماء األصول هي

 ينزل عمن الخبر بطريق وذلك المغير، الدليل بانعدام يقينا العلم مع الحال حكم استصحاب .1
 4.به يعرف فيما الحس بطريق أو الوحي عليه

 

                                                           

1
  .27، صالفقهية األحكام في وأثره حجيته االستصحاب: مصاروة 
2

 .، نفس الصفحةالمصدر نفسه 
3

 .28صه، المصدر نفس 
4

 .224ص/ 2ج، السرخسي أصول: السرخسي 
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 1.الجهل في ذلكبذل المجتهد الوسع في الدليل المغير، وال يصح  .2
 من به يدفع ألن يصلح أنه ذلك ومعنى الحنفية بعض قاله كما لإلبقاء ال للدفع يصلح أن .3

 إلى مستند هو إنما كان ما على بقاءه فإن كان ما على األمر بقاء ال الحال تغيير ادعى
 2.له المغير عدم إلى ال الحكم موجب

 3.أن يكون بدليل مطلق غير معترض للزوال .4
5. حم4.ل الحكم المستصحب ما ال يحملهأال ي 

  :أنواع االستصحاب: الثالث الفرع

  :واالستصحاب له أنواع كثيرة منها على سبيل الذكر ال الحصر

استصحاب العدم األصلي :" 5يقول الدكتور مصطفى البغا :استصحاب البراءة األصلية  ) أ
ليف بأمر من األمور، فإذا المعلوم، وذلك كبراءة الذمة من التكليف حتى يقوم الدليل على التك

 فيما األصل على البقاء:" ، ويقول ابن تيمية6"لم يقم كانت األمور مباحة لإلنسان أن يتناولها
 .7"بالشرع وانتفاؤه ثبوته يعلم لم

                                                           

1
ط، دار الكتاب .ت، د.دكشف األسرار شرح أصول البزدوي، ): ه730: ت( محمد بن أحمد بن العزيز عبد البخاري، 

 .377ص/ 3ت، ج.اإلسالمي، د
2

 .339ص/ 1ج، إعالم الموقعين: ابن القيم 
3

 .377ص/ 3جكشف األسرار، : البخاري 
4

 .339ص/ 1، جالم الموقعينإع: ابن القيم 
5

م حصل على  1938ولد بدمشق ـ حي الميدان ـ عام  ،ديب البغا الميداني الدمشقي الشافعي ىمصطف :مصطفى البغا 
 أثر: م ، وكان موضوع رسالة الدكتوراه1974الماجستير ، والدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة األزهر ، وذلك في عام 

: الترجمة من. تتلمذ عل يد الشيخ الميداني، وله مؤلفات كثيرة وتحقيقات كثيرة،  لفقه اإلسالمياألدلة المختلف فيها في ا
فياض  كتب هذه الترجمة، http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=26280ملتقى أهل الحديث، 

الموافق لـ / هـ 1429جمادى الثانية  17بتاريخ يوم السبت  و وهي مستفادة مباشرة من صاحبها في لقاء معه ،العبس
 . م 2008/  6/  21

6
رسالة علمية قدمت لجامعة األزهر بالقاهرة، لنيل أثر األدلة المختلف فيها في الشريعة اإلسالمية، : البغا، مصطفى ديب 

 .187ت، ص.دار اإلمام البخاري، د: حلبوني: ط، دمشق.درجة الدكتوراه، د
7

 .342ص/ 11، جمجموع الفتاوى: ابن تيمية 
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، واألمثلة في ذلك كثيرة، 1األصلية البراءة بحكم وذلك المكلفين على سادسة صالة ال: مثال
  .لقضاء وإثبات الحقوق أثناء النزاعوبالذات في موضوع الدعوى وا

أنه من األصول المتفق عليها بل اعتبره أبو  : من الحنابلة 3وأبو يعلى القاضي 2الطوفيقال 
 عن حنبلي يسأل أن مثل وذلك العلم، أهل بإجماع صحيح وهذا:" يعلى مجمع عليه حيث قال

   .4"بواجب ليس: فيقول الوتر
 الواجبات نفي على اإلجماع دعوى أما:" دعوى اإلجماع بقوله-رحمه اهللا-ولكن أبطل ابن تيمية 

 .5"نظر ففيه باالستصحاب

 6:استصحاب حكم اإلباحة األصلية لألشياء  ) ب

�������X�W�m: دليله � � �	�� �
� ��� ������ ��� � � ��� ���� ����� �������� � � � � ��

�������l7
  .�m�X�W���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾l 8و  

                                                           

1
، الشافي عبد السالم عبد محمد :تحقيق، األصول علم في المستصفى): ه505: ت( محمد بن محمدالغزالي، أبو حامد  
 .159ه، ص1413دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.ط
ي العالمة نجم عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ثم البغدادي الحنبل سليمان بن )ه716- ه673: (الطوفي 2

مؤلفاته كثيرة منها بغية السائل في أمهات المسائل في أصول الدين واإلكسير في ، الفقيه األصولي المتفننالدين أبو الربيع 
أحمد بن األدنروي، : ، الترجمة من ه السالم، كانت وفاته بمدينة سيدنا الخليل عليقواعد التفسير وشرح مقامات الحريري

م، 1997مكتبة العلوم والحكم، : ، المدينة المنورة1.، طسليمان بن صالح الخزي: تحقيق ، طبقات المفسرين: محمد
 .264ص

 بن محمد بن خلف، محمد بن الحسين العالمة، شيخ الحنابلة، القاضي أبو يعلى اإلمام) ه458-ه380:( أبو يعلى القاضي 3
: ، له كتب كثيرة منها بن أحمد البغدادي، الحنبلي، ابن الفراء، صاحب التعليقة الكبرى، والتصانيف المفيدة في المذهب

  .91ص/ 18، جسير أعالم النبالء: الذهبي: أحكام القرآن، ومسائل اإليمان، والعدة في أصول الفقه، الترجمة من
4

 بن اهللا عبد: ، تحقيقالروضة مختصر شرح): ه716: ت( الكريم بن القوي عبد بن سليمانالطوفي، أبو الربيع نجم الدين  
العدة في أصول الفقه، : ، وأبو يعلى القاضي147ص/ 3ه، ج1407مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1، طالتركي المحسن عبد
 .73ص/ 1ج

5
 تيمية بن الحليم عبد :األب ليهاإ وأضاف ،)هـ652 :ت( تيمية بن السالم عبد الدين مجد :الجد بتصنيفها بدأ ،تيمية آل 
 الدين محيي محمد: تحقيق، الفقه أصول في المسودة: )هـ728( تيمية بن أحمد :الحفيد االبن أكملها ثم ،)هـ682: ت(

 .488ت، ص.دار الكتاب العربي، د: ط، بيروت.، دالحميد عبد
6

 .268صالوجيز في أصول الفقه، : زيدان 
7

 .13: آية: الجاثية 
8

  .29: من اآلية :البقرة 
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ة من الطعام والشراب أو الحيوانات أو النباتات أو الجمادات، وال يوجد األشياء النافع: "مثاله
  .1"دليل على تحريمها، فهي مباحة؛ ألن اإلباحة هي الحكم األصلي لموجودات الكون

 :استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خالفه  ) ت
لمكلف، فله أن يصلى استصحاب الطهارة لجواز أداء الصالة وذلك حاصل باليقين لدى ا: مثاله

  2.ما يشاء إلى أن يأتي اليقين بالحدث

الطهارة ثابت باليقين فيستصحب حكمها اليقيني أي كون المكلف على طهارة إلى  فوصف
الحاضر الذي طرأ عليه الشك، وعليه يكون الحكم جواز الصالة بالطهارة المتيقنة ويطرح عدم 

  .الدليلالطهارة جانباً؛ ألنه شك ال قيمة له إال ب

 :استصحاب حكم اإلجماع في محل النزاع  ) ث
المتيمم إذا رأى الماء بعد الشروع في الصالة، فيستصحب حال عدم رؤية الماء إلى : مثاله

  3.االنتهاء من الصالة والمتنازع فيها

 .4استصحاب العموم إلى أن يرد التخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد النسخ  ) ج
 : ته واستمرارهاستصحاب ما دل الشرع على ثبو  ) ح

الملك عند وجود سببه، حتى يوجد ما يزيله، ودوام الحل باالستمتاع بسبب النكاح حتى : مثاله
 5.يوجد ما يمنعه كالطالق البائن

 أن إلى العموم إن الخالف في جميع األنواع، باستثناء استصحاب: 6وذكر الدكتور مصطفى البغا
  7.نسخ، ويدل على ذلك الخالف في الفروعال يرد أن إلى النص واستصحاب التخصيص، يرد

                                                           

1
 .268صالوجيز في أصول الفقه، : زيدان 
2

 .187ص، اإلسالمية الشريعة في فيها المختلف األدلة أثر: البغا 
3

 .187ص ،اإلسالمية الشريعة في فيها المختلف األدلة أثر :البغا 
4

  .157، صالمناظر وجنة الناظر روضة: ابن قدامة 
5

 .187، صلشريعة اإلسالميةأثر األدلة المختلف فيها في ا: البغا 
6

  .47سبق التعريف به، ص 
7

 188،ص أثر األدلة المختلف فيها في الشريعة اإلسالمية: البغا 
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 وقواعد مبادئ من االستصحاب على ابتُني وما االستصحاب، حجية: الثاني المطلب
  :، وهو في فرعينفقهية

  :مسألتين في وهو منها، والراجح وأدلتهم االستصحاب في العلماء آراء: الفرع األول

  :همتأدل مع االستصحاب في العلماء آراء :ىاألول المسألة

  :المذاهب الفقهية في حجية االستصحاب على أقول علماءاختلف 

  ، 4، والحنابلة3، وجمهور الشافعية2، وبعض المالكية1ذهب السمرقندي من الحنفية: القول األول

  6).أي مطلقاً(، إلى أن االستصحاب حجة في النفي واإلثبات 5والظاهرية

  :استدلوا باألدلة اآلتية

  7.لنصوص القرآنية والنبوية، التي جاءت باإلباحة والتسخيريستدل بعموم اقالوا   .1

 متبعة حجة والظن بقائه، ظن يستلزم فإنه األحوال من حالة في عدمه أو وجوده تحقق إن ما .2
 8.الشرعيات في

                                                           

أقام في حلب، واشتهر ة، فقيه، من كبار الحنفي: حمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي لسمرقنديا 1
 البر، عبد زكي محمد: تحقيق ،العقول نتائج في األصول ميزان: )ه539: ت( ىوله كتب أخر" ط  -تحفة الفقهاء " بكتابه 

 .317ص/ 5، جاألعالم :الزركلي: ، الترجمة من660ص ،ه1404 نشر، دار. د ،1.ط
2

 طه: تحقيق، األصولشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في : القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
 .447ه، ص1393، المتحدة الفنية الطباعة شركة :، الناشر1.، طدسع الرؤوف عبد

3
 .164ص/ 6جالمحصول في علم األصول، : ، والرازي379ص/ 1جالمستصفى، : الغزالي 
4

 .403ص/ 4ج، المنير الكوكب شرح: ابن النجار 
5

  .5ص/ 5ج، األحكام أصول في اإلحكام: ابن حزم 
6

، وابن مصطفى، 258ص/ 4ت، ج.دار الفكر، د: ط، بيروت.د، التحرير سيرتي): ه972: ت(أمير بادشاه، محمد أمين  
ط، .بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، دقاعدة اليقين ال يزول بالشك من كتاب عمدة الناظر، دراسة : عبد الكريم جاموس

 ، 419ص/ 2دار نشر، ج. ت، د.د
7

  .59- 55ن ص، ماألصل في العقود" الصفة الشرعية للعقود المالية" :هوساي 
8

 .133ص/ 4ج، األحكام أصول في اإلحكام: اآلمدي 
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 ولو الصالة، له تجوز ال ابتداء الطهارة وجود في شك لو اإلنسان أن على منعقد اإلجماع إن .3
 1.الصالة له جازت بقائها في شك

 يسوغون فإنهم به خاصة وله أحكام عدمه أو شيء وجود تحققوا إذا العرف وأهل العقالء إن .4
 مراسلة يجيزون إنهم حتى العدم أو الوجود ذلك زمان من المستقبل في بها والحكم القضاء

 الراهنة الحالة في ويشهدون إليه الودائع وإنفاذ متطاولة بمدد ذلك قبل وجوده عرفوا من
 2.الحالة تلك قبل به أقر من على دينبال

 فكان تغيره من أكثر بدوامه الظن غلبة يقال فقد الجوهر بنفسه باق هو فيما العرض وقع إذا .5
 3.بقائه حالة المؤثر عن مستغن بقاءه ألن وذلك أولى دوامه

ابن ، و5، وأبو الحسين البصري من المعتزلة4ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية: القول الثاني
 أن مذهبنا على واألصح:" حيث قال إلى عدم حجية االستصحاب السمعاني من الشافعية

، وهذا القول منافياً 6"شيء بعدم وقوع االستصحاب مطلقا في حجة يكون ال الحال استصحاب
  .للقول األول

                                                           

1
 .، نفس الجزء والصفحةالمصدر نفسه 
2

 .134ص/ 4جاإلحكام في أصول األحكام، : اآلمدي 
3

 .نفس الجزء والصفحةالمصدر نفسه،  
ري، كمال الدين، م االسكندالسيواسي ثبن مسعود، مد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ح )ه861-ه790:( مماهالابن  4

عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة .إمام، من علماء الحنفية: المعروف بابن الهمام
ثم كان شيخ .وجاور بالحرمين.وأقام بحلب مدة.ونبغ في القاهرة، باإلسكندريةولد .أصله من سيواس.والموسيقى والمنطق

في ) ط -فتح القدير (من كتبه . توفي بالقاهرة.وأرباب الدولة معظما عند الملوك وكان.رالشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمص
مصطفى البابي الحلبي : ط، مصر.ت، د.دالتحرير في أصول الفقه،  ،شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه الحنفية

  .255ص/ 6ج األعالم،: الزركلي: ، الترجمة من178/ 3ت، ج.وأوالده، د
ولد في البصرة وسكن .أحد أئمة المعتزلة: أبو الحسين، البصريمحمد بن علي الطيب،  )ه436ت:(البصري أبو الحسين 5

المعتمد في أصول (من كتبه ). له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة على بدعته: (قال الخطيب البغدادي. بغداد وتوفي بها
و ) اإلمامة(، وكتاب في األصولكلها في ) الخمسة األصولشرح (و ) غرر األدلة(و ) تصفح األدلة(جزآن، و ) ط -الفقه 

 .275ص/ 6األعالم، ج: الزركلي: ، الترجمة من326/ 2جالمعتمد في أصول الفقه،  ،)شرح أسماء الطبيعي(
بن محمد بن عبد الجبار شيخ الشافعية، أبو المظفر منصور العالمة، مفتي خراسان،  اإلمام ):ه489-ه426(، السمعاني 6

 حسن مد: تحقيق، األصول في األدلة قواطع: أبو المظفر حمد التميمي، السمعاني، المروزي، الحنفي كان، ثم الشافعيبن أ
سير أعالم : الذهبي: ، الترجمة من39ص/ 2ه، ج1418دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.، طالشافعي إسماعيل حسن محمد

 .وما بعدها 114ص/ 19النبالء، ج
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  1:استدلوا باألدلة التالية

  .اإلنكار على من عمل بهاآليات القرآنية التي جاء فيها إبطال الظن وعدم اعتباره بل  .1

االستصحاب ليس له دليل عقلي وال شرعي على ثبوت الحكم وبقائه، فإن العقل ال يدل  .2
على بقاء الحكم بعد ثبوته وكذلك دالئل الشرع من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس لم 

 .يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد ثبوته

ن القياس رافع لحكم األصل اتفاقاً، بدليل أنه إن القياس جائز فينتفي ظن بقاء األصل؛ أل .3
إال عند يثبت به األحكام لواله لكانت باقية على نفيها فال يحصل الظن ببقاء حكم األصل 

انتفاء حكم قياس يرفعه، وال سبيل إلى الحكم بذلك اإلنتفاء؛ لعدم تناهي األصول التي 
 يمكن القياس عليها

يل آخر يييمنع هذا التمسك وينقضه، وهو أن من باإلستصحاب معارض بدلإن التمسك  .4
سوى بين الوقتين أو الزمانين في الحكم، كما في قضية االستصحاب، فإما يقال إنما 
سوى بينهما ؛ الشتراكهما فيما يقتضي ذلك الحكم أو ليس األمر كذلك فإن كان األول 

ن غير دليل وهذا فهو قياس وإن كان الثاني كان ذلك تسوية بين الوقتين في الحكم م
 2.  باطل

إن حاصل االستدالل بعدم الدليل، أيل للجهل بالدليل إذ ال سبيل ألحد من البشر لحصر  .5
الدالئل أجمع، بل يجوز أن يعلم اإلنسان دليالً يجهله غيره؛ لتفاوت الناس في العلم، فكان 

 3.المتعلق بعدم الدليل، متعلق بالجهل، والجهل ال يكون حجة ألحد

أن األصل في كل شيء بقاؤه واستمراره ، ولو كان اج باالستصحاب مبني على االحتج .6
ولكن حدوث جميع  األصل كذلك أي لو كان البقاء عين الوجود، لثبت البقاء لكل موجود،

                                                           

1
  .155-150ص، ب حجيته وأثره في األحكام الفقهيةاالستصحا: مصاروة 
2

  .150ص المصدر نفسه، 

3
 .152-151ص المصدر نفسه، 
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الحوادث على خالف الدليل المقتضي الستمرار عدمها، ولكن هذا خالف األصل، وهو 
  1.ودات تأبى البقاءغير واقع؛ ألنه ثبت أن طبائع بعض الموج

فقد نسب بعض األصوليين لمتأخري الحنفية وبعض المالكية إلى أن االستصحاب : القول الثالث
  2.يصلح للدفع ال لإلثبات

  :واستدلوا باألدلة التالية

  3.إن الدليل الموجب والمثبت للحكم، ال يثبت بقاء ذلك الحكم .1

المغير، وإن بالغ في البحث والنظر، إن المتأمل لألدلة الشرعية والذي يبحث عن الدليل  .2
والتأمل واالجتهاد ال يصل العالم إلى اليقين قام الدليل عندي بخالفه، : فإن الخصم يقول

 4.بل يبقى له احتمال االشتباه في الدليل وهذا االحتمال باطل به االستدالل

كل ظن يصلح  إن سلمنا الحكم بالظن في األحكام الشرعية العملية، غير أننا ال نسلم أن .3
  5.لإلحتجاج

  :الراجح الرأي: ةالثاني المسألة

واهللا أعلم  والذي أرجحهمن خالل ما سبق، فإن لكل عالم دليل على قوله من الشرع والعقل    
؛ لما يؤيدهم )مطلقاً: أي(القول األول والقائلين بحجية االستصحاب في الدفع واإلثبات  بالحق، 

تقصي  من خاللبذل الوسع  على المجتهد يجبولكثيرة والمعتبرة، من األدلة الشرعية والعقلية ا
الشرعية، فإذا لم يوجد يصار للدليل التبعي أال وهو االستصحاب فال  المسائل من األدلة األصلية

  6.يصار إليه ابتداء دون النظر في األدلة األصلية المعتبرة

  

                                                           

1
 .152ص،  االستصحاب حجيته وأثره في األحكام الفقهية: مصاروة 
2

  .226- 225صأصول السرخسي، : ، والسرخسي378ص/ 3، جكشف األسرار: البخاري 

3
 .164، صالفقهية كاماألح في وأثره حجيته االستصحاب: مصاروة 
4

 .167، ص المصدر نفسه 

5
  .168ص،  المصدر نفسه 
6

  .187-177ص المصدر نفسه، 
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  :االستصحاب دليل ىعل بنيت التي الفقهية القواعد والمبادئ: الثاني الفرع

تخرج على دليل االستصحاب والذي يثبت حكماً في المستقبل بناء على الماضي ما لم يدل الدليل 
  :على خالفه عدة قواعد فقهية، سأبين فيه بإذن اهللا كيف تعلقت القاعدة الفقهية بدليل االستصحاب

  ": اليقين ال يزول بالشك: "القاعدة األولى

لقواعد المهمة فهي إحدى القواعد الخمسة المنصوص عليها عند الفقهاء ومنهم وهذه القاعدة من ا
  :، وهي مجموعة في األبيات التالية1الشافعية

مقررةٌ خمس خبيرا بهن فكن للشافعي. . . مذهبِ قواعد  

ررزاُل ضكمت قد وعادة يالمشقةُ وكذا. . . ح بلالتيسيرا تَج  

تيقناً به ترفع ال والشكم.  . .ص والقصدأخل 2.أجورا أردتَ إن  

 َأحدكُم وجد ِإذَا«:- وسلم عليه اهللا صلى-  اللَّه رسوُل قَاَل :قَاَل 3هريرةَ َأبِى عن: من أدلة القاعدة
 َأو صوتًا يسمع حتَّى الْمسجِد من يخْرجن فَالَ الَ َأم شيء منْه َأخَرج علَيه فََأشْكََل شَيًئا بطْنه في
جِدا ي4.» رِيح  

أن كل أمر مشكوك فيه يجعل حكمه حكم  :معنى القاعدة  يظهرمن خالل ما سبق : ى القاعدةمعن
  .العدم، واليقين هو األصل

                                                           

1
 .22ص/ 1جاألشباه والنظائر، : ، والسبكي115صاألشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية، : السيوطي 
2

 .32ص/ 1ج، األربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد: الزحيلي 
3

صحابي، كان أكثر الصحابة : أبي هريرةــــالرحمن بن صخر الدوسي، الملقب ب عبد )ه59- ق ه20( هريرةأبو  
 7نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بخيبر، فأسلم سنة . حفظا للحديث ورواية له

وولي . وتابعي ابيرجل بين صح 800بي هريرة أكثر من حديثا، نقلها عن أ 5374هـ ولزم صحبة النبي، فروى عنه 
. ولما صارت الخالفة إلى عمر استعمله على البحرين، ثم رآه لين العريكة مشغوال بالعبادة، فعزله. إمرة المدينة مدة
  .308ص/ 3ج األعالم،: الزركلي: الترجمة من كتاب

 381: ، ح رقمتلْك بِطَهارته يصلِّى َأن فَلَه الْحدث في شَك ثُم الطَّهارةَ قَّنتَي من َأن علَى الدِليِل :باب، مسلم صحيح: مسلم 4

  .190ص/ 1ج
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التمسك بالبراءة األصلية أال وهي اليقين  :يظهر ذلك من خالل: بدليل االستصحاب ة القاعدةعالق
  .ك الذي ال يقوى على اليقين إال بالدليل على خالفهراح الشواطِّ

  1.األصل في األشياء اإلباحة: القاعدة الثانية

  2.األصل براءة الذمة، أو األصل في الذمة البراءة: القاعدة الثالثة

  3.األصل بقاء ما كان على ما كان: القاعدة الرابعة

  4.األصل في األمور العارضة العدم: القاعدة الخامسة

  5.األصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: قاعدة السادسةال

وفي الحقيقة هذه القواعد تعتبر قواعد فرعية مندرجة تحت قاعدة اليقين ال يزول بالشك، فقاعدة 
تمثل قاعدة أماً وتعتبر أصالً لهذه  بل إنها ، 6اليقين ال يزول بالشك تمثل لهذه القواعد األصل

ي يمثل أصالً ودليالً لقاعدة اليقين ال يزول بالشك فمن باب أولى القواعد، فإن االستصحاب الذ
  :أن يكون ذلك الدليل دليالً لهذه القواعد كما يلي

أي األصل واليقين في أي شيء لم يدل الدليل على : فمثالً قاعدة األصل في األشياء اإلباحة .1
 ).أي االستصحاب(تحريمه ابتداء الحل بالبراءة األصلية 

الحكم المتيقن في حال الشخص والمستصحب كونه بريء الذمة، وعليه : ة الذمةاألصل براء .2
 .فال تشغل ذمة الشخص إال بالدليل

                                                           

1
 ،161ص/ 4ج ،105ص/ 1ج ،المختار الدر على المحتار رد: عابدين وابن ،133ص ،والنظائر األشباه: السيوطي 
  .324ص/ 4ج ،126ص/ 1ج ،المحيط البحر: والزركشي ،459ص/ 6ج

2
 .270صالوجيز في أصول الفقه، : زيدان 
3

/ 1جاألشباه والنظائر، : ، والسبكي51صاألشباه والنظائر، : ، والسيوطي57صاألشباه والنظائر، : ابن نجيم الحنفي 
  .23ص

4
  .111ص/ 1، جاألربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد: الزحيلي 
5

 الوجيز: ، والبورنو26ص/ 1ج، األحكام مجلة شرح الحكام درر: ، وحيدر64ص، األشباه والنظائر: ابن نجيم الحنفي 
  .125ص، الفقهية القواعد شرح: ، والزرقا187، صالكلية الفقه قواعد إيضاح في

6
  .111ص/ 1ج القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة،: الزحيلي 
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وذلك األصل الماضي يستصحب حكمه للمستقبل ويبقى : األصل بقاء ما كان على ما كان .3
وج عليه، فلو ادعت الزوجة الطالق وأنكر الزوج ولم تقدم الزوجة بينة فإن القول قول الز

 .لبقاء عقد النكاح، حتى تثبت خالفه
أي األمر المستصحب والمتيقن في األمر العارض العدم : األصل في األمور العارضة العدم .4

 .حتى يدل الدليل على خالفه
فالمستصحب والمتيقن إضافة الحادث ألقرب أوقاته، : األصل إضافة الحادث ألقرب أوقاته .5

  .ى كون وقوع الفعل في الماضي البعيدال للبعيد للشك في ذلك، وال مرجح عل
أن موضوع القاعدة األصولية االستصحاب يبنى عليه قاعدة فقهية من القواعد يظهر ما سبق 

اليقين ال يزول بالشك، وبالتالي : الخمس المعتبرة في الشريعة اإلسالمية ذات أهمية أال وهي
كالعبادات، : فقهية المختلفةيتخرج عليها كثير من الفروع الفقهية في شتى المجاالت ال

  .ة، وكذلك األحوال الشخصية وغيرهاوالمعامالت، والجنايات والخصومات القضائي
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  الثالث الفصل

  وشروطها ومشروعيتها اإلباحة العقود في األصل قاعدة شرح

  :مباحث خمسة عرضت وفيه 

 اإلجمالي ىمعنالشرح قاعدة األصل في العقود اإلباحة و :األول المبحث
  .للقاعدة

  مشروعيتها على األدلة، وللقاعدة األخرى األلفاظ: الثاني المبحث

  .للقاعدة القديمة التطبيقات: الثالث المبحث

  .للقاعدة المعاصرة التطبيقات: الرابع المبحث

 .القاعدة عن الخارجة االستثناءات: الخامس المبحث
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  األول المبحث

  .اإلجمالي اهاومعن إلباحةا العقود في األصل قاعدة شرح

  :دة، وفيه فروعالقاع مفردات شرح: األول المطلب

حديث عن قاعدة األصل في األشياء اإلباحة، الوقد سبق تعريفه عند  :معنى األصل: الفرع األول
 نفس على للمستقبل الماضي الزمن من بقائه مع السابق الحكم استصحاب هوفهو أساس الشيء و

  1.حكمه فيأخذ وعليه سابقةال األصلية البراءة

  :معنى العقد: الفرع الثاني

  3."وثوق وشدة شَد على يدلُّ واحد أصٌل والدال والقاف العين:" 2قال ابن فارس: لغة  .1

 المحل في أثره يظهر وجه على اآلخر إلى العاقدين كالم أحد انضمام عن عبارة: اصطالحاً .2
  4.شرعاً

  :قود بالنظر الموضوعي إلى زمر هيمصطفى الزرقا الع الشيخوقد قسم 
البيع وتفاريعه، الهبة، القرض، الشركة، : العقود التي تقع على ملكية العين وهي  . أ

 .المضاربة، المزارعة، المساقاة
 .إجارة األشياء والحيوان، اإلعارة: العقود الواقعة على منافع األشياء وهي  . ب
 .ة، الوكالة، اإليداععقد العمل أو الخدم: العقود الواردة على العمل وهي  . ت
 .الصلح، المخارجة: عقود المصالحة وهي  . ث
 .عقد الجعالةعقد المواالة، عقد التأمين، : العقود االحتمالية وهي  . ج

                                                           

1
 .12، صالرسالةتم الحديث عنه في هذه  
2

  .41يف به، صسبق التعر 
3

 .عقد: ، مادة300صالقاموس المحيط، : ، والفيروزآبادي86ص/ 4جمعجم مقاييس اللغة، : ابن فارس 
4

 بين المتداولة األلفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس): ه987:(الرومي الحنفي، ت علي أمير بن اهللا عبد بن قاسمالقونوي،  
 .73ه، ص1424كتب العلمية، دار ال: ط، بيروت.يحيى مراد، د: تحقيق، الفقهاء
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 1.الكفالة، الرهن: عقود التوثيق وهي  . ح
غالب هذه العقود معروفة منذ العصور القديمة إال ما جد منها في العصور الحديثة، والتي 

  .وانطباقاً عليها إثباتاً لهذه القاعدة سنتحدث عن جملة منها
  :معنى اإلباحة: الفرع الثالث

التكرار تم تعريف هذا المصطلح في هذه الرسالة عند الحديث عن قاعدة األصل في  بعيداً عن
  2.األشياء اإلباحة

  :المعنى اإلجمالي لقاعدة األصل في العقود اإلباحة :لثانيالمطلب ا
ل في البيوع أنها حالل إذا كانت تجارة عن تراض إال ما حرمه اهللا األص" 3: قال ابن عبد البر

أو كان في معنى النص فإن ذلك  نصاً- وسلمصلى اهللا عليه -لسان رسوله  على- وجلعز - 

  4 ."حرام وإن تراضى به المتبايعان

لْمتَبايعينِ الْجاِئزي فََأصُل الْبيوعِ كُلِّها مباح إذَا كانت بِرِضا ا"  :5-رحمه اهللا- وقال الشافعي 
اَألمرِ فيما تَبايعا إالَّ ما نهى عنه رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم منها وما كان في معنَى ما نهى 

                                                           

1
وقام العالمة في التوجيه .من أبرز علماء الفقه في العصر الحديث، سوري عالم مصطفى أحمد الزرقاء، الزرقا 

في هذه األوضاع . ستشراقي والتبشيريإلسالمية، فظهر الفكر اإلواإلصالح وظهر أثر الفكر الغربي في الفكر والثقافة ا
، ولد في حلب، أنتج سلسلتين فقهية ظهر الشيخ مصطفى الزرقا مصلحاً ذا أثر عظيم في إصالح المجتمع ونهضته

ه، 1433دار القلم، : ، دمشق2.ت، ط.د، )عقد البيع(العقود المسماة في الفقه اإلسالمي ): ه1420-ه1322(وقانونية
  .https://ar.wikipedia.org، الموسوعة الحرة: ويكيبيديا: ، الترجمة من12-10ص

2
 .15، صالرسالةتم تعريفها في هذه  
3

من كبار : وسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر ):ه463-ه368(: ابن عبد البر 
ورحل رحالت طويلة في غربي األندلس . ولد بقرطبة. حافظ المغربيقال له . حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، بحاثة

العقل " و " ط  -الدرر في اختصار المغازي والسير " من كتبه . وتوفي بشاطبة. وولي قضاء لشبونة وشنترين. وشرقيها
 .240ص/ 8، جاألعالم: الزركلي: الترجمة من وغيرها، "والعقالء 

سالم : ، تحقيقاألمصارفي شرح مذاهب علماء  االستذكار: )ه463:ت(بد اهللا النمريابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن ع 4
  .419ص/ 6هـ، ج1421دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.محمد عطا، محمد علي معوض، ط

بن امحمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام  :)ه204- ه150:(الشافعي 5
 مطلب بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، اإلمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيهال
وابن  -صلى اهللا عليه وسلم-المولد، نسيب رسول اهللا المطلبي، الشافعي، المكي، الغزي لملة، أبو عبد اهللا القرشي، ثم ا

مذهب قديم في العراق وجديد في مصر، مفتي مكة منذ صغره، تعلم ، له طلب هو أخو هاشم والد عبد المطلبعمه، فالم
/ 10سير أعالم النبالء، ج: الذهبي: اللغة في قبيلة هذيل منذ صغره، عاش يتيماً تكفلت أمه بتربيته، الترجمة من كتاب

 .6-5ص
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عنه رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم محرم بِِإذْنه داخٌل في الْمعنَى الْمنْهِي عنه وما فَارقَ ذلك 
حالَىَأبتَع تَابِ اللَّهعِ في كيالْب ةاحفْنَا من إبصا وبِم 1"نَاه.  

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين "  :وجاء في المجموع
الجائز فدل على أن اآلية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع اال ما خص منها وبين صلى اهللا 

  2".لمخصوصعليه وسلم ا

إن األصل في العقود : "ما نصه جاء في كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة  
والصحة، وأن المستصحب فيها الحل وعدم  والشروط التي يقوم بها الناس هو اإلباحة والجواز

شرع على التحريم، وتكون صحيحة يترتب عليها أثرها، وال يحرم منها، أو يبطل إال ما دل ال
تحريمه وإبطاله بالنص أو بالقياس، وهذا يوجب البحث والتقصي عن األدلة الشرعية، فإن ثبت 

  3."دليل يحرم تغير هذا االستصحاب

 ن أي عقد األصل أنه على البراءة األصلية وهي اإلباحةإ :يتبين من نصوص العلماء السابقة
المتيقن الذي يرفع اإلباحة السابقة  ه بالدليلعليو أمره مشكوك به ، وأن مدعي التحريمفهي متيقنة

  .ليحل محلها بحكمه

  

  

  

  

  

                                                           

  .3ص/ 3ـ، جه1393دار المعرفة، : ، بيروت2.، طاألم: )ه204:ت(الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس 1
 .146ص/ 9، جالمجموع شرح المهذب: النووي 2

3
  815ص/ 2، جالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة: الزحيلي 



58 

 

  الثاني المبحث

  ، واألدلة على مشروعيتهاللقاعدة األخرى األلفاظ

ألفاظاً أخرى لقاعدة األصل في العقود القواعد الفقهية والكتب الفقهية األخرى  ذكر علماء
  :، وهي كالتالياإلباحة

 1.يرد الشرع األشياء على اإلباحة حتى )1
 2.األصل في العقود الصحة واللزوم )2
 3.األصل في األشياء الحل )3
 4.أصل األفعال اإلباحة )4
 5.األصل في األفعال اإلباحة أو الحظر )5
هْل الَْأصُل في الَْأشْياء الِْإباحةُ حتَّى يدلَّ الدِليُل علَى عدمِ الِْإباحة؟ وهو : "6قال ابن نجيم  )6

بذْهم ةاحلَى الِْإبِليُل علَّ الددتَّى يح رِيمالتَّح َأو اللَّه همحر يع7".الشَّاف 
 8.األصل في الشروط اعتبارها ما أمكن )7
 9.األصل في العادات عدم التحريم )8
 10.األصل في العقود والمعامالت الصحة حتى يقوم الدليل على البطالن والتحريم )9
  

                                                           

1
  .40ص، التبصرة في أصول الفقه: الشيرازي 
2

  .340ص، القواعد: ، وابن رجب368ص، مجلة األحكام العدلية، : حيدر 
3

  .71ص/ 2ج، المنثور في القواعد: الزركشي 
4

 .387ص/ 2، جإعالم الموقعين: ابن القيم الجوزية 
5

 .59ص/ 5، جالمحصول في علم األصول: الرازي 
6

 .44تم التعريف به، ص 
7

 .66، صاألشباه والنظائر: ابن نجيم 
8

، 2.ت، ط.، دبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ):ه587: ت( أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء، الكاساني 
  .98ص/ 6ه، ج1406دار الكتب العلمية، : تبيرو

9
  .144ص/ 1، جالقواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيمية: الحصين 
10

ت، رسالة .دالقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعالم الموقعين، : الجزائري، أبو عبد الرحمن عبد المجيد جمعة 
 .546ت، ص.دار ابن عفان، دار ابن القيم، د: ط، دار النشر.دبكر أبو زيد، : علمية، إشراف الدكتور
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 1.، األصل في العقود الحل واإلباحةجوازاألصل في العقود ال )10
 2.األصل في العقود والشروط اإلباحة )11

  :ةة القاعدمشروعي على األدلة:الثاني المطلب

المجيزين والتي دليل  نفس هو ذه القاعدةه دليلعلى القاعدة فإن  ت أدلة العلماءسبق أن ذكر
على عدم التكرار يحيل إلى  وحرصاً ،سبق ذكرها في هذه الرسالة عند البحث في حجية القاعدة

  .من هذه الرسالة 29- 24صفحة

                                                           

1
المدينة : ، الناشر1.ت، ط.د، للتيسير المتضمنة الفقهية والضوابط القواعد: صالح بن الرحمن عبدالعبد اللطيف،  

، ا في المذاهبالقواعد الفقهية وتطبيقاته: ، الزحيلي174ه، ص1423، اإلسالمية بالجامعة العلمي البحث عمادة: المنورة
 .102ص/1ج

2
 .175ص ،للتيسيرالقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة : العبد اللطيف 
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  الثالث المبحث

  للقاعدة القديمة التطبيقات

لعدم  ؛األجناس المختلفة إذا بدا صالح بعضها لحاجة الناس إلى ذلك اتيجوز بيع الثمار ذ )1
ثمرة  الدليل المحرم، والنهي عن بيع الثمر قبل بدو صالحه ليس عاماً عموماً لفظياً في كل

 1.في األرض، ولكنه عام لكل ما عهده المخاطبون وما في معناه، وما عداه فيبقى على الحل
 والثلث ونحو تجوز المزارعة، وهي استئجار األرض بمقدار شائع مما يخرج منها كالشطر )2

 2.ذلك؛ ألن األصل في العقود الحل، ولير هناك ما يدل على التحريم

إذنه، أو عقد عقداً تتوقف صحته على وجود شرط،  إذا تصرف رجل في حق غيره بغير )3
وهذا الشرط ال يوجد إال في المستقبل، كأنه يشتري شيئاً لم يره، على أنه بالخيار إذا رآه، 
فيقع العقد صحيحاً وموقوفاً على إجازة من له الحق، وعلى تحقيق هذا الشرط، فإن أجازه، 

  3.أو توفر الشرط، صح العقد، وإال لم يصح
ني ثكالوقف، أن يست لكل من أخرج عيناً من ملكه بمعاوضة كالبيع، والخلع، أو تبرع يجوز )4

بعض منافعها، فإن كان مما ال يصلح فيه الغرر كالبيع فال بد من أن يكون المستثنى معلوماً، 
 4.وإن لم يكن كذلك كالوقف فله أن يستثني غلة الوقف ما عاش الواقف

؛ ألن مقصوده صحيح فإن الشرط صحيح يلزم الوفاء به إذا اشترط البائع على المشتري )5
 5.ويتحقق فيه مصلحة دينية ودنيوية

االستفادة من القاعدة عند استحداث معاملة لم تكن معروفة من قبل، وفي المعامالت الحديثة  )6
التي أوجدها غير المسلمين، فيقبل منها ما ليس فيه مصادمة للشرع نصاً أو قياساً، وقد يعدل 

  6.، ويرفض بعضها عند المخالفةبعضها
                                                           

 .166ص/ 2، جالقواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيمية :الحصين 1
2

 .نفس الجزء والصفحة :نفسه صدرالم 

3
  .166ص/ 2، جابن تيمية القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند :الحصين 
4

مجموع الفتاوى، : ، وابن تيمية170ص/ 2ج القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت المالية عند ابن تيمية :الحصين 
 .168ص/ 29ج

5
، تيمية ابن عند المالية للمعامالت الفقهية والضوابط القواعد: ، والحصين168ص/29جمجموع الفتاوى، : ابن تيمية 
  .170ص/ 2ج

6
القواعد : الزحيلي، و172ص/ نفس الجزء تيمية، ابن عند المالية للمعامالت الفقهية والضوابط القواعد :لحصينا  

  .816ص/ 2جالفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، 
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  الرابع المبحث
  :، وهو في ثمانية مطالبللقاعدة المعاصرة التطبيقات

  .عقد التأمين: المطلب األول

 .اإلجارة المنتهية بالتمليك: المطلب الثاني

 .بالتمليك المنتهية المشاركة: المطلب الثالث

  .السمسرة عقد :المطلب الرابع

  .البورصة: المطلب الخامس

  .الصرف في المواعدة: المطلب السادس 

  .الشرط الجزائي: ابعالمطلب الس

  .االستجرارعقد  :ثامنالالمطلب 

  :عقد التأمين: المطلب األول

  :ويشتمل هذا المطلب على فروع هي

  :تعريف التأمين: الفرع األول

 اَألمن من غيري وآمنْتُ َأمن فَأنا َأمنْتُ وقد بمعنى واَألمانةُ اَألمان ":من، فيقالَأمن  :لغة .1
 1."الخيانة ضد واَألمانةُ الخوف ضد واَألمن واَألمان

 فيوفيه المعطي بلد في مال ولآلخر آلخر ماالً يعطي أن:" وهي لسفْتَجةُباوكان قديماً يسمى 
  2".الطريق أمن يستفيد ثم إياه

                                                           

1
 .أمن: ، مادة21ص/ 13جلسان العرب، : ابن منظور 
2

 .السين: الجيم، فصل: ، باب193صالقاموس المحيط، : الفيروز آبادي 
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 .يقوم على التعاقد بين جانبينومن خالل المعنى اللغوي السابق يتبين أن موضوع التأمين 

نظام تعاقدي يقوم على :" بأنه من الجهة القانونية مصطفى الزرقا الشيخعرفه  :اصطالحاً .2
بواسطة  أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر األضرار الطارئة

 1". هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية

  :هي عناصر يتكون من د التأمينعق

والمؤمن له، ويتمثل في اإليجاب والقبول الصادر ) الشركة(المؤمن: التراضي بن الطرفين  . أ
 2.منهما إلنشاء عقد التأمين

 .وهو الذي يمثل هيئة التأمين كشركات التأمين المعاصرة: المؤمن  . ب

 ).الشركة(مع المؤمنوهو الشخص يقوم بالتعاون : ويطلق عليه المستأمن: المؤمن له  . ت

 .كاالبن والزوجة: وهو الذي يعينه المؤمن له ليستفيد من عقد التأمين: المستفيد  . ث

كالحرق والسرقة والزواج : هو الحادث االحتمالي المؤمن منه والمبين في العقد: الخطر  . ج
 :وغير ذلك، وللخطر شروط

قع وقد ال يقع كالحريق أن يكون الخطر احتمالياً بأن يكون وقوعه غير محتم فهو قد ي .1
، أو محتم كالموت ولكنه مجهول الوقت، وعليه فال يصح إبرام العقد على الخطر والسرقة

المستحيل كمن أراد التأمين على سيارته من الحوادث وكانت السيارة قبل العقد محروقة 
 .فحكم العقد باطل؛ ألن محل المعقود عليه مستحيل تحقق ضمانه

                                                           

1
ه، 1415مؤسسة الرسالة، : ، بيروت4.ت، ط.دوالرأي الشرعي فيه، - نظام التأمين حقيقته: الزرقا، مصطفى أحمد 

 .21ص
2

،  ه1416دار النفائس، : ، عمانط.ت، د.، دالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي :شبير، محمد عثمان: شبير 
  .101-99ص
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فإذا تعلق العقد بمحض إرادة المؤمن . قاً بمحض إرادة أحد طرفي العقديكون الخطر متعل أال .2
 .تحقق الخطر بمشيئتهله فقد انتفى عنصر االحتمال في الخطر وأصبح 

أن يكون الخطر متولداً من نشاط للمؤمن له غير مخالف للنظام العام، فال يؤمن على ما هو  .3
 .محظور كالتجارة في المخدرات وغيرها

 .لخطر حادثاً مستقبالً، وعليه فال يصح التأمين عل خطر وقع في الماضيأن يكون ا .4

أن يكون الخطر منتظم الوقوع لدرجة مألوفة؛ لتتمكن شركة التأمين من تقدير قيمة الخسارة  .5
وتحديد قسط التأمين، فال يجوز التأمين على شيء نادر الوقوع؛ لعدم القدرة على تحديد قسط 

 1.التأمين

وهو المبلغ المتفق عليه بين المتعاقدين مقسم على أقساط بحسب حجم : قسط التأمين  . ح
المخاطرة، فهي تتناسب مع حجم المخاطرة طردي، فكلما زاد الخطر ونوع التأمين زاد 

  2.القسط

بحيث تقوم بدفع التعويض للمؤمن له عند وقوع وهو محل التزام شركة التأمين : مبلغ التأمين  . خ
 3.الخطر

 4.على ترميم أضرار المخاطر واألضرار الطارئة يرمي للتعاون: هدفه  . د

 5.نظام قانوني مبني على أسس وقواعد إحصائية متفق عليها في العقد: يجمع الطرفين  . ذ

  

 

                                                           

1
  .101-99، صاصرة في الفقه اإلسالميالمعامالت المالية المع: شبير 
2

  .نفس الصفحاتالمصدر نفسه،  
3

  .نفس الصفحاتالمصدر نفسه،  
4

 .21صوالرأي الشرعي فيه، - نظام التأمين حقيقته: الزرقا للتأمين في كتابه مستخلصة من تعريف 
5

  .نفس الصفحةالمصدر نفسه،   
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  :لمحة تاريخية عن عقد التأمين: الفرع الثاني

وهي قضية ضمان خطر الطريق، وأيضاً كما الحظ  :لسفْتَجةُاب التأمين كان يعرف قديماً
أن العلماء القدامى لم يتكلموا في المسألة وال متأخريهم -رحمه اهللا-  1فى الزرقامصط الشيخ

وذلك؛ ألن موضوع التأمين لم يظهر إال في القرن الثالث عشر  ةمن علماء المذاهب المختلف
، وذلك 2الهجري حيث قويت التجارة بين الشرق والغرب إبان الثورة الصناعية في أوروبا

من الدول األجنبية ذوي اإلقامة في البالد المسلمة للسفن والمراكب من خالل ضمان وكالء 
  3.التجارية المحملة بالبضائع من الدول األجنبية لبالدنا اإلسالمية

المتوفى 4رحمه اهللا -من حصل له السبق في الكتابة هو العالمة الحنفي ابن عابدين  وأول   
  :ء في كتابه رد المحتار ما نصهحيث جا فقد أطلق عليه اسم سوكرة) ه1252(في عام 

 المركب في هلك ما الحربي وتضمين سوكرة يسمى ما دفع من التجار يفعله فيما مهم طلب" 
 إذا التجار أن العادة جرت أنه وهو: زماننا في عنه السؤال كثر ما جواب يظهر قررناه وبما

 مقيم حربي لرجل مامعلو ماال أيضا ويدفعون أجرته، له يدفعون حربي من مركبا استأجروا
 أو بحرق المركب في الذي المال من هلك مهما أنه على سوكرة: المال ذلك يسمى بالده، في

 مستأمن عنه وكيل وله منهم، يأخذه ما بمقابلة له ضامن الرجل فذلك غيره، أو نهب أو غرق
 وإذا وكرةالس مال التجار من يقبض السلطان بإذن اإلسالمية السواحل بالد في يقيم دارنا في

 أنه: لي يظهر والذي تماما، بدله للتجار المستأمن ذلك يؤدي شيء البحر في مالهم من هلك
  5".يلزم ال ما التزام هذا ألن ؛ماله من الهالك بدل أخذ للتاجر يحل ال

  

                                                           

1
  53سبق التعريف به ، ص 
2

، موقــع صــيد الفوائــد، د التــأمين نظــرة فقهيــة مــوجزة ألبــرز مســائلهعقــ: هــاني بــن عبــد اهللاجبيــر،  
http://www.saaid.net/.  

3
  .21، صفيه الشرعي والرأي- حقيقته التأمين نظام: قاالز 
4

 54سبق التعريف به،ص  
5

 .170ص/4، جرد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين 
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  :ما يليالسابق يظهر  - رحمه اهللا- كالم ابن عابدين من 

 .كما في عصره بين رحمه اهللا صورة العقد الذي وقع عليه السؤال .1

أجاب رحمه اهللا عن الحكم بناء على تصوره للمسألة؛ لما هو مقرر الحكم على الشي  .2
 .فرع عن تصوره

أي إعطاء المستأمن " أن هذا الفعل التزام ما ال يلزم:" بقاعدة على فتواه استدل رحمه اهللا .3
غير جائز؛ الذي هو في بالد المسلمين وكيل للحرب األجنبي المستورد من البضاعة أمر 

  1."ألنه ال يلزم به من الناحية الشرعية"

ما يوهم القياس عليه في هذا الموضوع، مسألة الوديع بأجر،  على-اهللارحمه - وقد رد 
وهم البعض في شكل ومسألة ضمان خطر الطريق وذكر أنها تختلف عنها في الحكم وإن ت

  2.صورتها فال يصح القياس عليها

  :التأمينخصائص عقد : الفرع الثالث

 3.أي يتم باتفاق المتعاقدين، وهو ال يثبت إال بوثيقة يوقعها الطرفان: عقد التأمين رضائي .1

فال يجوز ألحدهما الرجوع عنه أو فسخه بعد انعقاده إال برضا : عقد التأمين ملزم للمتعاقدين .2
 4.العاقد اآلخر

، فالمؤمن يأخذ قسط التأمين، فكال المتعاقدين يأخذ مقابالً لما يدفع: عقد التأمين عقد معاوضة .3
 5.والمؤمن له يأخذ المبلغ عند وقوع الخطر

                                                           

1
 .24ص ،والرأي الشرعي فيه- نظام التأمين حقيقته: الزقا 

2
 .25ص المصدر نفسه، 
سنة : إصدار  -المجلد الرابع  ،تصفح برقم المجلدأبحاث هيئة كبار العلماء، : الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، السعودية 3

خصائص عقد  ، تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده وأنواع وثائقه ، التأمين ، م 2001 - هـ  1421
  .56ص/ 4، ج7:رقم التأمين

4
  .101صمعاصرة في الفقه اإلسالمي، المعامالت المالية ال: شبير 
5

  .58ص/ 4ج أبحاث هيئة كبار العلماء،: الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، السعودية 
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لوجود الغرر فيه، فقد عده القانون المدني من عقود الغرر؛ لعدم : عقد التأمين احتمالي .4
 1.معرفة حجم األقساط لعدم القدرة على معرفة وتقدير الخطر

ن أقوى من اآلخر، وفي عقد التأمين بمعنى أن أحد طرفي العقد يكو: عقد التأمين عقد إذعان .5
الشركة هي التي تضع الشروط؛ لذلك تتدخل الجهات العامة الحكومية للتدخل في شروطها؛ 

 2.لحماية المؤمن له

وهو العقد الذي يكون الزمن فيه عنصراً أساسياً فيه، حيث هو المقياس : عقد التأمين زمني .6
 3.مبلغ الذي تدفعه شركة التأمينالذي يقدر فيه محل العقد من قسط التأمين وال

  4:أنواع التأمين: الفرع الرابع

وهو التأمين على األشياء من الضرر كالمحال التجارية والبضائع  :التأمين على األشياء .1
 .من األخطار المختلفة، كالحرق والغرق

 :التأمين على األشخاص، وهو على قسمين .2

بدفع مبلغ من المال ) شركة التأمين(مؤمن وهو عقد يتعهد بموجبه ال: التأمين على الحياة  . أ
 :ته، أو عند بقائه حياً لزمن معين وهو على ثالثة أقسامن له عند مومللمؤ

 :وله ثالث صور التأمين لحالة الوفاة، :القسم األول

يتعهد المؤمن له بدفع قسط مالي معين لشركة التأمين طول حياته وال : تأمين عمري: األولى
  .وته، فيصرف للورثةيستحقه إال بعد م

لمدة عشرين سنة، فإذا مات قبلها ال يستحق  اًكأن يدفع المؤمن له قسط: تأمين مؤقت: الثانية
  .التأمين، وإذا عاش بعدها ومات صرفت لورثته ومن يوصي له

                                                           

1
  .102صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، : شبير 
2

  .57ص/ 4جأبحاث هيئة كبار العلماء، : الرئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، السعودية 
3

  .102صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، : شبير 
4

  .104-102من صالمصدر نفسه،  
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، ثم بعد وفاته تصرف دفع المؤمن له أقساطاً طيلة عمرهوهو أن ي: تأمين البقيا: الثالثة 
  .معاش شهري لورثته على شكل

، وتتكفل اًمعين لزمن معين وهو أن يدفع المؤمن له قسطاً: التأمين لحالة البقاء: القسم الثاني
  .الشركة بدفع مرتب شهري له بانتهاء تلك المدة بشرط بقائه على قيد الحياة

وهو الذي يجمع بين صورتين من الصور السابقة، كأن تلتزم : التأمين المختلط: القسم الثالث
لشركة بدفع مبلغ محدد إلى المؤمن له في حال بقائه على قيد الحياة عند انقضاء المدة ا

  .أو للمستفيد في حال وفاة المؤمن له خالل مدة معينة. المعينة
 ):الحوادث(التأمين من اإلصابات   . ب

كدفع : بدفع مبلغ من المال عند وقوع اإلصابة المؤمن منهاوهو عقد تلتزم الشركة بمقتضاه 
أو تكاليف العالج عند إصابته مقابل قسط من المال . ال للعامل الذي يصاب بعجز دائمالم

  .يدفعه العامل
 ):ضد الغير(التأمين من المسؤولية عن الغير  .3

ماله أو أحد ممتلكاته من جهة وهو أن يؤمن الشخص من الضرر الذي قد يلحق به في 
  1.أخرى، كالتأمين لحوادث السير وغيرها

  2:ومناقشة األدلة المسألة في العلماء خالف :عرابالفرع ال
  :هي اختلف العلماء المعاصرون فيه على ثالثة أقول

أن عقد التأمين بجميع أنواعه وصوره و،3التحريم لجميع أنواع التأمين بإطالق: القول األول
وهو أقدم شيخ  4عدد كبير من العلماء منهم الشيخ محمد بخيت المطيعيوذهب إليه محرم 

                                                           

1
  .104- 103صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، : شبير 
2

المعامالت المالية المعاصرة في الفقه  : ، وشبير86-47ص، والرأي الشرعي فيه- نظام التأمين حقيقته: الزرقا 
  .119- 106صاإلسالمي، 

3
  .106صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، : شبير 
4

ولد في . مفتي الديار المصرية، ومن كبار فقهائها: محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي ):ه1354-ه1271( :المطيعي 
أحسن الكالم (و ) ط -أهل الذمة  إرشاد األمة إلى أحكام(له كتب، منها . توفي بالقاهرة. من أعمال أسيوط) المطيعة(بلدة 

 - إزاحة الوهم (و ) ط -حسن البيان في دفع ما ورد من الشبه على القرآن (و ) ط - األحكامفيما يتعلق بالسنة والبدع من 
 .50ص/ 6ج األعالم،: الزركلي: الترجمة من، في مسألتي الفونوغراف والسكورتاه) ط
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ه له من بعض علماء األناضول فأجاب برسالة جالمسألة بعد ابن عابدين بسؤال و بحث
- اهللا رحمه– زهرة أبو محمد الشيخه، وكذلك 1424في مطبعة النيل بمصر عام  مطبوعة
، والشيخ عبد الرحمن 1لمينالمس الشبان لجمعيات العام الرائد الشرباصي أحمد والشيخ
  .، والشيخ محمد عثمان شبير4، والدكتور الصديق الضرير3قيلي، والشيخ عبد اهللا القل2قراعة

  5:بما يلي واستدلوا

 .إن التأمين ضرب من ضروب المقامرة .1

كر سابقاً أنه لترميم ضرر المخاطر الواقعة على النفس التأمين في هدفه كما ذُ: نوقش
الناس  والمال واألشياء، وهذا يختلف عن المقامرة التي هي لعب الحظوظ وأكل أموال

  .بالباطل

  

                                                           

1
  1336صفر ) 12في البجالت أحمد الشرباصي مصري من مواليد بلدة الشيخ الدكتور أحمد الشرباصي: الشرباصي 

، تخرج في كلية اللغة العربية ثم نال شهادة التخصص وتوفي الدقهلية مديرية دكرنس بمركز (م 1918نوفمبر -  17هـ
 .الموسوعة الحرة: ويكيبيديا: ، الترجمة من1980في عام 

  .مفتي مصر، ومن جماعة كبار العلماء باألزهر: عبد الرحمن بن محمود بن أحمد قراعة): ه1358-ه1279(  :قراعة 2
وما ) 1908(وبأسوان فالدقهلية ) 1897نحو (بجرجا  اإلفتاءتعلم باألزهر وتولى و. ولد في بندر أسيوط من أسرة علمية

/ 3، جاألعالم: الزركلي: ، الترجمة منرسالة) ط - االنذور وأحكامهبحث في (له. زال إلى أن تولى إفتاء الديار المصرية
 .336ص

3
، درس في المدرسة األمريكية وبعده توجه وهو )ه1899: (عبد اهللا القلقيلي نسبة إلى مدينته التي ولد فيها عام: القلقيلي 

: لم يتجاوز الثالثة عشر من عمره إلى األزهر ليتلقى العلم هناك، بقي في مصر، ثم عاد وزار المسجد األقصى عام
: م، وبعدها عاد لمصر ومن ثم ذهب إلى سوريا وبقي يكتب في المجالت المقاالت إلى أن أحيل للتقاعد عام1919
 . http://palestinewiki.net/index.php?title، الموسوعة الحرة: فلسطين: ويكيبيديا: الترجمة منم، 1967

محمد األمين الضرير، عالم وباحث سوداني، متخصص في مجال المعامالت المالية اإلسالمية : الصديق الضرير 4
ولد . مين الضرير شيخ علماء السودان في العهد التركيالمعاصرة، وهو سليل أسرة علمية مرموقة، فقد كان جده الشيخ األ

ثم عمل  ، )م1967: ( ، حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عامهـ1337م الموافق 1918بمدينة أم درمان عام 
له ، م1975أستاذًا للشريعة اإلسالمية بالمعهد العالي للقضاء، في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 

كتاب شاع صيته وذاع في "الغرر وأثره في العقود في الفقه اإلسالمي، وهو : العديد من البحوث والكُتب، من أبرزها كتابه
، الملتقى الفقهي: الترجمة من المحافل العلمية حتى حاز جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات اإلسالمية،

http://fiqh.islammessage.com/  

5
  .27، صوالرأي الشرعي فيه- ام التأمين حقيقتهنظ: الزقا 
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 .التأمين من قبيل الرهان الممنوع شرعاً .2

فالرهان كما القمار ال يعطي طمأنينة للفرد أو الجماعة على ترميم أضرار المخاطر : نوقش
الناجمة عن النشاط االقتصادي، بل تعتبر فيه نسبة المخاطرة عالية، أيضا الرهان ال يوجد 

 .نى التعاون الذي هو مقصد التأميفيه معن

 .عقيدة القضاء والقدر وأن األعمار بيد اهللال اًومخالف اًصريح على الحياة يعتبر اجتراءالتأمين  .3

الجواب بكل بساطة أن قدر اهللا واقع بوجود التأمين أو بدون وجوده، ولكن التأمين : نوقش
راً على مستوى الفرد يعتبر ضمان ألوالده ال سيما إذا كانوا صغاف ،يخفف من وطأة الكارثة

لنفقة، وإذا أراد الباحث المحاجة بنفس المنطق العقلي فإن على شركات تصنيع لبحاجة 
؛ ألن ذلك المخففة من الحوادث السيارات عدم وضع حزام األمان وكذلك الوسائد الهوائية

تحد لقدر اهللا، وكذلك المهندس والعامل في الورشة ال يجوز وضع القبعة البالستيكية 
 التي قد يتعرض لها؛ ألن ذلك معارض لقدر اهللا، واألمثلة على ذلك كثيرالممتصة للصدمات 

 1.من واقعنا

 .- صلى اهللا عليه وسلم- التأمين مبني على الغرر المنهي عنه بنص حديث النبي  .4

النهي المقصود عنه في الحديث النبوي الغرر الفاحش أما الغرر اليسير فقلما تجد : نوقش
ر والتأمين كذلك، والغرر اليسير معفو عنه، وكذلك عنصر معاملة تخلو من الغرر اليسي

االحتمال موجود في سائر العقود منها الكفالة كما يذكرها الفقهاء، فقد صرح الفقهاء على 
، وأيضاً فإن األمان من أغلى النعم التي قد يبذل اإلنسان وقوع الكفالة مع جهالة المكفول

اهللا نعمه على المشركين في سورة قريش وذكر  الغالي والنفيس للحصول عليها، فلقد ذكر

  �m��U��T��S��R��Q��P���O��Nl .2: أعظم هذه النعم فقد قال تعالى

                                                           

   .49ص، والرأي الشرعي فيه- نظام التأمين حقيقته: الزقا1

2
 .4: آية: قريش 
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وكذلك عقد االستئجار على الحراسة فاألجير الحارس يقدم خدمة حفظ مال المحروس له من 
  1.السطو والسرقة، ففي حقيقة عمله ال يقدم أي شيء سوى تحقيق األمن لذلك الرجل

عقد التأمين على الحياة ينطوي على جهالة ألن األقساط التي يدفعها المستأمن إلى حين وفاته  .5
 2.ال يعرف كم ستبلغ؟ والجهالة تمنع صحة العقد شرعاً

يفرقون بين الجهاالت ال كما عند باقي الفقهاء  نالجواب كما عند السادة الحنفية الذي: نوقش
  :لجهالة إلى قسمينالذين ال يفرقون فقد قسم الحنفية ا

جهالة مانعة من تنفيذ العقد وهي التي تمنع صحة العقود، كما لو قال بعتك بكذا ولم  :األول
يحدد عين المبيع فهذه جهالة مانعة من تنفيذ العقد والتأمين على الحياة بأقساط ليس من هذا 

  .القبيل

األموال فيقع وينفذ؛ ألن  جهالة غير مانعة من تنفيذ صحة العقد، كالصلح على جميع :الثاني
  3.اإلسقاطات ال تحتاج لوقف تنفيذ وكذلك التأمين بقسط على الحياة

 4.أن شركات التأمين تضع وتستثمر أموالها بطرق غير مشروعة وعلى رأسها الربا .6

والجواب يظهر أن الفرق يكون بين التأمين كفكرة وبين التطبيق، ففكرة التأمين في  :نوقش
جائز سوء التطبيق من شركات التأمين، ال، ولكن غير شرعاًجائزة  مقصدها وقواعدها

حكم على التلفاز واإلنترنت كونها أسلحة ذات حدين فحكمها األصلي مباح، الكفيها فالحكم 
ولكن طريقة استخدام الفرد لها هي التي تحدد حكمها، وكذلك الكأس الزجاجي إذا وضع فيه 

بح حراماً، فما تفعله شركات التأمين المعاصرة من ماء حكمه حالل وإذا وضع فيه خمر أص

                                                           

1
  .53، صوالرأي الشرعي فيه-نظام التأمين حقيقته: الزرقا 
2

  .53صالمصدر نفسه،  
3

  .23، ص6، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني 

4
  .55صوالرأي الشرعي فيه،  -أمين حقيقتهنظام الت: الزرقا 
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أخطاء وقواعد وشروط مخالفة للشرع ال تهدم بحد ذاتها فكرة التأمين، وليس الحكم على 
 1.الشيء بسوء التطبيق

من باب التيسير على الناس والمسايرة للتطور، منهم  2القائلون بالجواز مطلقاً،: القول الثاني
عميد كلية الشريعة في الجامعة األزهرية، ويفهم ذلك من خالل  3مدنيالشيخ األزهري محمد ال

 4.له عبر مجلة األهرام االقتصادي هجسؤال وعن جوابه 

 دليله واضح هو فقط من باب التيسير ومجاراة الواقع والتطور، وهذا في حقيقته يعتبر خلالً
بأن كل شيء  (عن اإلسالم الذب بنية خالصة -أعلمواهللا  –في معالجة األمور فهو يريد 

فعندنا المسلمين القواعد والنصوص التي  ،وهذا غير سليم ،)هكما ينظر لإلسالم أعداؤ حرام
صلى -رسوله وسنة ، -عز وجل- ال بد من تصوير كل حادثة عليها، فما كان في كتاب اهللا

 حالالً حرام حرمناه وما كان من- رضوان اهللا عليهم-السلف الصالح وهدي- اهللا عليه وسلم
 .حللناه، وال يهمنا في ذلك أحد، ال حكومات وال دول، وال محاباة في حكم اهللا

، 5خلوه من الربا وأن يكون في أصله قائم على التعاون: ابطالقائلون بالجواز بض :القول الثالث
  7.مصطفى أحمد الزرقاشيخ ، وال6األستاذ احمد طه السنوسي: وهم

  

  

                                                           

1
  .55صوالرأي الشرعي فيه،  -نظام التأمين حقيقته: الزرقا 
2

  .28صالمصدر نفسه،  
3

عرف الشيخ المدني بالنبوغ منذ ، مصر ،البحيرة ، محافظةالمحمودية ولد بمركز): 1968-ه1909(:محمد المدني 

م، 1927: حصل على أعلى الشهادات عام. ،م حفظ القرآن الكريم قبل أن يبلغ السنة الثانية عشر من عمرهأت. الصغر
 .الموسوعة الحرة: ويكيبيديا: وعمره في العشرينات، مات في الكويت، الترجمة من

4
/ 15: الصادر بتاريخ ،)132(، سؤاالً عن التأمين والسندات واألسهم منشوراً في العددمجلة األهرام االقتصادي: مصر 

  م، في حقل حالل أم حرام؟1961شباط 
5

  .29ص فيه،والرأي الشرعي -نظام التأمين حقيقته :الزرقا  
6

  .32- 30ص ،المصدر نفسه 
7

 .39-35، صوالرأي الشرعي فيه-نظام التأمين حقيقته: الزرقا 
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  :وهي قياسية واستدلوا بأدلة 

عني إذا جنيت أنت وليي تعقل :" وهو أن يقول شخص مجهول النسب آلخر :عقد المواالة .1
، وهكذا فكرة التأمين قائمة على التعاون بين الطرفين على أن يكون من "وترثني إذا أنا مت

 1.أحدهم أقساط شهرية في مقابل ترميم ضرر الخطر الواقع عليه

اسلك هذا الطريق فإنه آمن وإن :" روهو أن يقول شخص آلخ 2:ضمان خطر الطريق  .2
أي أتحمل ما سيلحق بك  ،"فسلكه فأخذ ماله، حيث يضمن القائل أصابك فيه شيء فأنا ضامن

 .وعقد التأمين فيه هذا المعنىمن ضرر، ويكون اإللتزام بالتعويض من قبل القائل، 

سان آخر دون أخذ به أئمة المذاهب، وهو أنه إذا جنى شخص بأن قتل إن 3:نظام العواقل .3
عمد، فإنه يجب عليه دية فهي العقوبة األصلية للقتل الخطأ، وتكون الدية على 

، مقسمة على ثالث سنوات، فإن كان لقيط ال عاقلة له وال ورثة، تكون الدية )عائلته(هعاقلت
 .من مال القاتل مقسطة على ثالث سنوات، فإن لم يكن له مال وجبت من بيت مال المسلمين

  :نها أمرانفالهدف م

  .تخفيف أثر المصيبة على الجاني المخطئ: األول

  .صيانة دماء ضحايا الخطأ عن الهدر: الثاني

فموضوع الدية في أصله موضوع قائم على التعاون؛ للتخفيف من وطأة الضرر الواقع على 
يم جني عليه، وهذا األمر يقاس عليه التأمين ففيه أيضاً معنى التعاون على ترممالجاني وال

  4.ضرر المخاطر

                                                           

1
  .58، صوالرأي الشرعي فيه-نظام التأمين حقيقته: الزرقا 
2

  .60ص،  المصدر نفسه 
3

  .62، صالمصدر نفسه 
4

  .63، صالمصدر نفسه 
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الزرقا أن  الشيخ وهذا اإلجراء قانوني فال يصلح كما يقول 1نظام التقاعد لموظفي الدولة، .4
ينادون  الذيناب المحاجة على أهل العلم لحكم شرعي، ولكن من ب ودليالً اًيكون مستند

 .وتحريم التأمين على الحياة ،بجوازها

سبة مئوية محددة في قانون الموظفين، أن يقتطع من راتب الموظف الشهري ن: وصورته 
يأخذه إما بشكل مكافأة نهاية  ويكون له على شكل راتب عند بلوغه سن الشيخوخة التقاعدي

  .على شكل مرتب شهريخدمة أو 

فإن الناظر لصورة هذا العقد يجد فيه من الغرر والجهالة التي ليست موجودة في عقد التأمين 
؛ بحجة أنها بال نكير من أحدهم ن علماء الشريعة يجيزونهر من ذلك أعلى الحياة، واألكث

  2.مصلحة عامة ال بد منها عقالً وشرعاً وقانوناً

  : الراجح قولال :الفرع الرابع

والمقصود بالتأمين رجاحة القول الثالث وهو جواز عقد التأمين، -واهللا أعلم – ليكما يظهر 
التأمين  الشبهات هي اأثيرت حوله ة التيهو جائز شرعاً بال أي شبهة، والمسألالتبادلي ف

  .باألقساط، وقد تمت مناقشة الشبهات وتم الرد عليها

حرم من باب عدم انطباق العقد على العقود المسماة باإلضافة للشبهات األخرى، : فالقول األول 
فليس المسماة  - أعني القول األول – وأما عدم انطباقه على العقود ،أما الشبهات فتم مناقشتها

يثبت الدليل على تحريمه ي عقد اإلباحة حتى يدل وستدل بها؛ ألن األصل في العقود أحجة ي
  .ر أمام هذه القاعدة التي بين يديوعله فال يقف هذا األم

المبيح مطلقاً من باب التيسير ومجاراة الواقع، فهذا القول فيه تفريط وعدم ضبط : القول الثاني
كذلك فرط  باإلفراط في األدلةأ أصحاب القول األول في اجتهادهم للواقعة وتصورها، فكما أخط

  .الفريق الثاني من عدم دراسة المسألة بجد

                                                           

1
  .64ص ،والرأي الشرعي فيه-نظام التأمين حقيقته: الزرقا 
2

  .نفس الصفحةالمصدر نفسه،  
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األصل في العقود اإلباحة : والمنطبق على نص هذه القاعدة - واهللا أعلم-فيظهر القول الصواب 
  .كل صحيحالمسألة بش قع في اإلفراط والتفريط، بل صور أصحابهالقول الثالث؛ ألنه لم ي

ل وعند النظر في إعطاء الحكم على أي عقد عند العلماء، فإنه ال يستوعب فكرة العقود الجديدة ب
وهي العقود المسماة لذلك ال يريد إجهاد نفسه في  ،س عليهافقط عنده قوالب سابقة جاهزة يقا

وأيضاً قد  البحث بل يريد فقط إعطاء حكم بناء على حكم سابق لهذه العقود، فيفتي بالتحريم؛
  .من الزهد في البحث اًيكون عنده نوع

على قاعدة األصل في يعتبر من التطبيقات المعاصرة  -عقد التأمينأعني   - موضوع هذا العقد
أن يدل الدليل  العقود اإلباحة، فاألصل أن عقد التأمين مباح وهذا الحكم مستصحب ومتيقن إلى

هي دليل ومستند شرعي يدل " صل في العقود اإلباحةاأل" القاطع على حرمته، وتعتبر هذه القاعدة
  .على جواز عقد التأمين

  :اإلجارة المنتهية بالتمليك، وفيه فروع: المطلب الثاني

  :تعريف اإلجارة: الفرع األول

 وهو يْأجِر َأجر من واِإلجارة ُأجور والجمع العمل على الجزاء اَألجر:" قال ابن منظور :لغة .1
 اهللا وآجره َأجراً ويْأجِره يْأجره اهللا َأجره وقد الثواب واَألجر عمل في جرَأ من َأعطيت ما

 وْأتَجِروا وادخروا كُلُوا اَألضاحي في الحديث وفي اَألجر وطلب تصدق الرجُل وْأتَجر ِإيجاراً
  3.حفَرها أي :وهايكْر األرض كَراو، 2الْكراء :ومنه، 1"بذلك ِلَألجرِ طالبن تصدقوا َأي

 إجارة بعوض المنفعة وتمليك ،مال وهو بعوض المنافع على العقد:" قال المناوي: اصطالحاً .2
 4".إعارة وبغيره

                                                           

1
 .أجر: ، مادة10ص/ 4جلسان العرب، : ابن منظور 
2

 .أجر: ، مادة5ص/ 1، جالكبير الشرح غريب في المنير المصباح: الفيومي 
3

 .الواو والياء، فصل الكاف: ، باب1328صالقاموس المحيط، : الفيروز آبادي 
4

دار : ، بيروت1.ط، الداية رضوان محمد. د :تحقيق، التعاريف مهمات على التوقيف: الرؤوف عبد محمدالمناوي،  
 .53ه، ص1410دار الفكر المعاصر، : الفكر، دمشق
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������������m: قوله تعالى: وقد دل على مشروعيته ����������¢��¡��	���


� �¥� � � � � � �¤��£l1قَاَل:" ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم " :ثَ: قَاَل اللَّه موي مهمالَثَةٌ َأنَا خَص

ةاميالق : نْهفَى متَوا فَاسَأجِير رتَْأجٌل اسجرو ،نَها فََأكََل ثَمرح اعٌل بجرو ،رغَد طَى بِي ثُمٌل َأعجر
هرَأج طعي لَم2" و.  

قوم بتأجيرها لغيره ليعمل وهو أن يمتلك شخص معدات وي: اإلجارة التشغيلية :واإلجارة نوعان
  .عليها مقابل مال متفق عليه

   3.، وتكون في النهاية للعميلالتمليكية التي تجريها بعض المصارف اإلسالمية اإلجارة

  :صورة عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك :الفرع الثاني

 محدد ثمنب سلعة شراء على التاجر مع المستهلك يتفق أن" :جاء في مجلة المجمع اإلسالمي  
  4." أكثر أو ثالثًا أو سنتين السداد أمد يمتد وقد شهرية، أقساط على تقسيطه على يتفقان

  :مسميات عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك: الفرع الثالث

  :يطلق على عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك عدة أسماء هي

  .اإليجاري البيع .1

  .للبيع الساتر اإليجار .2

  .عاًبي ينقلب الذي اإليجار .3

  5.بالبيع بوعد المقترن اإليجار .4

                                                           

1
 .26: آية: القصص 
2

 .108ص/ 3، ج2227: إثم من باع حراً، ح رقم: لبيوع، بابا: كتابصحيح البخاري، : اخرجه البخاري 
3

 .280صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، : شبير 
4

عبد  رالدكتو: عدهأ، بحث مجلة مجمع الفقه االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي: منظمة المؤتمر اإلسالمي، جدة  
 .281صالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي،  :ر، وشبي5:، عدداهللا محمد عبد اهللا

5
 .9ص، اإلسالمي الفقه في بالتمليك المنتهية اإلجارة: الحسون، فهد بن علي 
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  :نشأة عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك: الفرع الرابع

  :بداية ظهوره في الدول الغربية

 حين ،]Hire-Purchase[ بيرشاس الهاير اسم تحت إنجلترا في م1846 عام العقد هذا شأن  .1
 رواج بقصد أقساط، عدة إلى أثمانها تقسيط مع اآلالت هذه ببيع موسيقية آالت تجار أحد قام

 البيع، لعقد المعتادة الصورة إلى يلجأ لم الثمن كامل على حصوله يضمن ولكي مبيعاته،
 اإليجار، مدة باكتمال اآللة تملك في المستأجر حق مع إيجار صورة في العقد أبرم وإنما
  .لها المحدد الثمن كامل استوفى قد البائع يكون معها والتي

 تطبيقاً المصانع هذه أول وكان المصانع، إلى األفراد من وانتقل العقد هذا انتشر ذلك بعد ثم .2
 في عمالئه إلى منتجاته بتسليم يقوم كان حيث إنجلترا، في الحياكة آلالت سنجر مصنع له

 عدد على معين مبلغ سداد تمام بعد المؤجرة اآلالت تملك إمكانية يتضمن إيجار عقد شكل
  .لها ثمناً قةالحقي في تمثل األقساط، من

 التي الحديدية السكك شركات قبل من-  خاصة بصفة-  استعماله وانتشر العقد، هذا انتشر ثم .3
 بشراء تقوم المؤسسات هذه كانت والمحاجر، الفحم شركات مركبات شراء لتمويل تأسست

 قدالع هذا في لما اإليجاري؛ البيع عقد على بناء الفحم لمناجم تسلمها ثم لحسابها، المركبات
 األموال واسترداد العقد فسخ في الحق له كان الذي المؤجر لحقوق وحماية ضمان من

 .للمستأجر المسلمة

 .وغيرها المقاوالت شركات إلى بامتداده العقد هذا أهمية ازدادت ثم .4

 في ظهر ثم م،1953 عام األمريكية المتحدة الواليات في] Leasing[ الليسنج عقد ظهر ثم  .5
 .م1962 عام] Credit Bail[ تسمية تحت فرنسا

  :بداية ظهوره في العالم اإلسالمي .6

 .أول من قام باستعمال هذا العقد بهيئة ذات رقابة شرعية: مصرف ماليزيا اإلسالمي  . أ
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 كتشورز مانوفا وشركة الدولية، التمويل هيئة مع باالشتراك للتنمية إيران مصر بنك وقام  . ب
 .مصر في بالتمليك المنتهي إليجارا في متخصصة شركة تأسيس في األمريكية ليسنج

 .الكويت بدولة الكويتي التمويل بيت أيضاً العقد هذا وطبق  . ت

 العمليات من جزءاً بالتمليك المنتهي اإليجار عقد للتنمية اإلسالمي البنك جعل كما  . ث
 عقد تطبيق ومنذ هـ،1397 عام في العقد هذا بتطبيق قام حيث بها، يقوم التي االستثمارية

 دولة عشرين من أكثر العقد هذا من استفاد هـ1410 عام وحتى بالتمليك لمنتهيا اإليجار
 1.إسالمية

 العقد هذا تطبيق إلى والشركات البنوك من كثير اتجه فقد السعودية العربية المملكة في أما  . ج
  2.المجتمع أفراد من كثير عليه وأقبل الحاضر، الوقت في

  :لتشغيلية وبين اإلجارة المنتهية بالتمليكوجه الخالف بين اإلجارة ا: الخامسالفرع 

بشرائها ومن ثم القيام بتأجيرها  المؤجر، فيقوم المؤجريتقدم المستأجر بطلب السلعة من أن 
بل يمتلكها بطلب من المستأجر، بخالف اإلجارة  المؤجرللمستأجر، فهي ال تكون تحت ملك 

  3.مسبقاً للمؤجرالتشغيلية التي تكون فيها العين مملوكة 

  :كما تجريه المصارف اإلسالمية خطوات إبرام عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك: لسادساالفرع  

أن يتقدم العميل لدى المصرف اإلسالمي بالرغبة في إجارة منتهية بالتمليك لعين غير  .1
 .موجودة لدى المصرف اإلسالمي، كسيارة أجرة أو غيرها

 .اء على طلب العميلمن البائع بنيقوم المصرف بشراء السيارة  .2

                                                           

1
  .12-10، اإلسالمي الفقه في بالتمليك المنتهية اإلجارة: علي بن فهد الحسون، 
2

  .12- 10، المصدر نفسه 
3

 .281ص اإلسالمي، الفقه يف المعاصرة المالية المعامالت :شبير 



78 

 

المصرف يوكل العميل باستالم السيارة ويطلب منه إشعاره بأنه قد تسلمها بأوصافها المحددة  .3
 .في العقد

المصرف يؤجر السيارة للعميل بأجرة محددة لمدة معينة، ويعده بتمليك السيارة له إذا وفى  .4
 1:بجميع األقساط من األجرة بطرق مختلفة

أو ثمن حقيقي، أو وعد بالبيع أثناء مدة اإلجارة بأجرة المدة الباقية، وعد بالبيع بثمن رمزي،   . أ
 .أو بسعر السوق

 .وعد بالهبة  . ب

 .عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط  . ت

عند انتهاء مدة اإلجارة والوفاء باألقساط المحددة بتنازل المصرف للعميل عن السيارة بعقد  .5
 2.جديد

  :إلجارة المنتهية بالتمليكالتكييف الفقهي لعقد ا: السابع الفرع

  :يتكون عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك من عدة عناصر هي

  3.الوفاء بجميع األقساط قترن به شرط عدم نقل الملكية للمشتري إال بعدابيع تقسيط  .1
وعد ملزم للمصرف بتمليك العين المؤجرة للمستأجر عن طريق الهبة أو البيع في نهاية  .2

 .مدة اإلجارة

 .ة في المدة المحددةعقد إجار .3

 .الربط بين اإلجارة والبيع في عقد واحد .4

                                                           

1
 ،19ص ،المعاصـــرة الماليـــة للمعـــامالت الشـــرعية والقواعـــد الضـــوابط: ســـماعيل. د خالـــدي، 

smain.khaldi@kuveytturk.com.tr  
2

 .281ص ،اإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية المعامالت: شبير 
3

  .283صالمصدر نفسه،  
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  :المسألة في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بالجواز بضوابط هي هذه وقد صدرت فتوى بحكم

  .المدة تلك طيلة أحكامها وتطبيق اإلجارة، مدة ضبط  . أ

  .األجرة أقساط من قسط كل مبلغ تحديد  . ب

 بين بذلك سابق لوعد تنفيذًا إليه، هبتها بواسطة مدةال نهاية في المستأجر إلى الملكية نقل   . ت
 1.والمستأجر المالك

  :انطباق عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك على القاعدة: الثامنالفرع 

بما أن عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك يتكون من عقدين مستقلين يتم بموجبهما إبرام صفقة 
هة أخرى، وهذا العقد لم يسبق حصوله، وال بين المصرف اإلسالمي من جهة والعميل من ج

" األصل في العقود اإلباحة:" يعتبر من العقود المسماة فإن األصل فيه بناء على هذه القاعدة
يعتبر أحد التطبيقات المعاصرة لقاعدة األصل في  فهو- أعلمتعالى -أنه جائز شرعاً واهللا 

يأتي بالدليل القاطع؛ ألن القول بالتحريم أن  عليه العقود اإلباحة، وأن على من يقول بالتحريم
  .يحتاج ليقين ليزيل الحكم األصلي وهو كونه مباحاً

  :، وفيه فروع)المشاركة المتناقصة(بالتمليك المشاركة المنتهية : الثالمطلب الث

  :تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك: الفرع األول

���¡�����	������������������������m:اختالط شيء بشيء قال تعالى: الشركة لغة .1

��¬��«��ª��©��¨��§��¦���¥�����¤��£��¢l 2. 

الخلطة اختالط المالين لرجلين أو : " وقيل ،3الشركاء: في اآلية الكريمة والمقصود بالخلطاء
  .4"أكثر معاً

                                                           

 لمنظمة التابع االسالمي الفقه مجمع مجلة :اإلسالمي المؤتمر منظمة ،من توصيات المجمع التي توصل إليها العلماء 1
  .5:، عم1987- هـ 1407) ومارس رجب،( 11-7 الكويتي التمويل بيت، ، اإلسالمي المؤتمر

2
  .24:آية: ص 
3

ار طيبة د: ، الناشر4محمد عبد اهللا النمر وآخرون، ط: ، تحقيقمعالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود: البغوي 
 .81ص/ 7ه، ج1417للنشر والتوزيع، 

4
 القرآن إيضاح في البيان أضواء): ه1393: ت( الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن األمين محمدالشنقيطي،  

 .277ص/ 8ه، ج1415دار الفكر، : ط، بيروت.ت، د.د، بالقرآن
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، اآلخر عن النصيبين أحد يفرق ال بحيث فصاعدا النصيبين اختالط عن عبارة : "اصطالحاً .2
 سبب العقد إذ النصيبين اختالط يوجد لم وإن الشركة عقد: أي العقد على االسم هذا يطلق ثم
 1".له

 في أحدهما طرفين اشتراك على تعتمد تمويل صيغة: "تعريف المشاركة المنتهية بالتمليك .3
واآلخر يقوم بدفع  ...الخ قائمة، شركة أو عقار أو كطائرة المنتجة، األصول من أصل شراء

 القرض عن بديال تكون أن المتناقصة المشاركة صيغة من والغرضلمال، جزء من رأس ا
 2.الربوي

  3:أنواع الشركة: الفرع الثاني

  4:مشروعية الشركة: الفرع الثالث

  :لمحة تاريخية عن المشاركة المنتهية بالتمليك: الفرع الرابع

                                                           

1
 .68ص، قهاءالف بين المتداولة األلفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس: القونوي 
2

  .13: ع، اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع االسالمي الفقه مجمع مجلة: اإلسالمي المؤتمر منظمة 
 المال في الورثة بين التي كالشركة الوراثة سببها يكون وقد التملك، أسباب من بسبب تحصل: شركة الملك: األول 3

 شراء في كثرأ أو اثنان يشترك كأن منهم صادر فعل أو لتصرف أثرا كان ما وهو الشركاء فعل سببها يكون وقد ،الموروث
  .واحد شيء
 التشارك ألن المضاربة، يخرج األصل في المتشاركين وقيد. والربح األصل في المتشاركين بين عقد: شركة العقد: الثاني
 بين والقبول باإليجاب قدالع شركة وتحصل واضح، هو كما األصل، دون الربح، في هو إنما المال ورب العامل بين فيها

 .الشركاء
�����¢��£��¤�������	�����������������������m: قال تعالى: فمن القرآن الكريم: واألدلة على مشروعيتها كثيرة 4 � � � � � � � �¡���

¬��«��ª��©�� �̈�§��¦���¥l. 24: آية: ص.  
 الشريكين ثالث أنا يقول اهللا إن:" قال :مرفوعاًوجاء في الحديث القدسي أيضاً الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة 

/ 3، ج3385: الشركة، ح رقم: بابسنن أبي داود، : أبو داود". بينهما من خرجت خانه فإذا صاحبه أحدهما يخن لم ما
و حديثٌ إنَّما يروِيه َأبو حيان التَّيمي عن وه": كتَابِه"، وصححه، قَاَل ابن الْقَطَّانِ في "الْمستَدرك"رواه الْحاكم في  .264ص

 وهَأب نلَكو ،الثِّقَات دَأح ،انينِ حب يدعس نى بيحي وه انيو حَأبةَ، وريرَأبِي ه نع اٌلَأبِيهح فُ لَهرعجمال ، الزيلعي، لَا ي
، نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي: ف بن محمدالدين أبو محمد عبد اهللا بن يوس

  .474ص/ 3جه، 1418، مؤسسة الريان: ، بيروت1ط، محمد عوامة :تحقيق
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إن أول بحث : فقهاء المعامالت المالية المعاصرة قولهم نقل الدكتور إسماعيل شندي عن
  1:لِـ  كانتودراسة نظرية لموضوع المشاركة المنتهية بالتمليك، 

درجة الدكتوراه في جامعة القاهرة في  لنيل أطروحته في حمود أحمد حسن سامي للدكتور  .1
 .اإلسالمية والشريعة يتفق بما المصرفية األعمال تطوير:" م، وعنوانها1976/ 6/ 30عام 

 2.نها طبقت في مصر ألول مرةفإكما ذكر الدكتور شبير ة أما من الناحية العملي .2

 .األقطار العربية ووضع لها قانون خاص بها ثم طبقت بعد ذلك في باقي .3

  :كما تجريه المصارف اإلسالمية ة المنتهية بالتمليككرمشاشكل عقد ال: خامسالفرع ال

 ذلك راءش هو محدد، وغرض خاصة طبيعة ذات شركة بإنشاء والعميل المصرفيقوم  .1
 .)مشاركة( وتسمى المطلوب، األصل

 .مالها رأس في يشتركان  .2

 أقل، أو أكثر أو %) 5( مثل) الكافية السيولة عنده تتوفر ال ألنه ضئيلة نسبة العميل يدفع  .3
        . الباقية النسبة المصرف ويدفع

. المال رأس في منهما كل مساهمة بنسبة للطرفين ملكا الشراء بعد األصل هذا يصبح عندئذ  .4
 اإلبقاء في رغبة للمصرف وليس لألصل، العميل ذلك امتالك هو العملية غرض كان ولما
 المشاركة في المصرف نصيب بشراء) العميل أي( قيامه على الطرفان يتفق ملكه، في عليه

 3.متدرجة بصفة) األصل ذلك في مشاعة حصة في والمتمثلة( المذكورة

  

                                                           

1
جامعة  بحث نشر في، - تأصيل وضبط-في العمل المصرفي) المنتهية بالتمليك(المشاركة المتناقصة : شندي، إسماعيل 

  .4م، ص2009/ 7/ 28-27: االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك، المنعقد بتاريخ" علمية مقدمة إلى مؤتمرورقة : الخليل
2

 .292ص، اإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية المعامالت: شبير 
3

 التالمعام: ، وشبير13: ع ،اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع االسالمي الفقه مجمع مجلة: اإلسالمي المؤتمر منظمة 
  .292، صاإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية
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:ة المنتهية بالتمليكمشاركقد الخطوات إبرام ع: السادسالفرع   

  1:يشتمل عقد المشاركة المنتهية بالتمليك على مجموعة من الخطوات وهي

أن يتقدم الشخص الذي يرغب في مشاركة المصرف بتقديم طلب مشاركة للمصرف، ويرفق   . أ
معه الجدوى االقتصادية من المشروع المنوي المشاركة فيه، مع بعض األوراق الثبوتية 

 .كسند ملكية األرضالرسمية 

 .أن يقوم المصرف بدراسة الموضوع والتحقق من المستندات المرفقة مع الطلب  . ب

 :إذا وافق المصرف على المشاركة تحدد األمور التالية  . ت

 .قيمة التمويل الذي يقدمه المصرف وكيفية الدفع وشروطه .1

 .تحديد الضمانات المطلوبة من وسائل للتوثيق، كالرهن لشيء لصالح المصرف .2

 .كتابة العقد والتوقيع عليه .3

 .فتح حساب خاص بالشركة .4

 2.األرباح بحسب االتفاق والخسارة بقدر رأس المال .5

المصرف يقبل التنازل عن حصته في المشروع للشريك جزئياً أو كلياً ويوجد لذلك عدة   . ث
 :صور

 أن يتفق الطرفان على أن يحل الشريك محل المصرف بعد نهاية عقد الشركة، ويكون لهما .1
 .الحرية الكاملة في ذلك

 : أن يتفق الطرفان عل أن يقسم الربح ثالثة أقسام .2

                                                           

1
 .294- 293، صاإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية المعامالت: شبير 
2

  .293ص المصدر نفسه،  
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  .نسبة للمصرف كعائد تمويل: القسم األول

  .نسبة للشريك اآلخر كعائد لما دفعه وما يقوم به من عمل: القسم الثاني

  .نسبة لسداد تمويل المصرف: القسم الثالث

صص أو أسهم لكل منها قيمة معينة، أن يتفق الطرفان على تقسيم رأس المال إلى ح .3
ويحصل كل منهم على نسبة معينة من األرباح، وللشريك شراء ما يستطيع من أسهم 
المصرف كل سنة بحيث تتناقص أسهم المصرف وحصصه في حين أن أسهم الشريك تزيد 

  1.إلى أن يمتلك جميع أسهم المصرف ملكية كاملة

  :شاركة المنتهية بالتمليكالتكييف الفقهي لعقد الم: السابعالفرع 

بالتمليك ال بد من معرفة أشكال  ةفي البداية قبل الحديث عن التكييف الفقهي للمشاركة المنتهي
  :الشركات المختلفة وهي

 والربح بأبدانهما فيه راجِتَّي أن على لهما مال في اثنان يشترك أن وهي: "العنان شركة .1
 يكون أن فيجوز. الربح في وال التصرف في وال الالم في المساواة فيها يشترط وال بينهما،

 أن ويجوز. شريكه دون والًؤمس أحدهما يكون أن ويجوز. اآلخر من أكثر أحدهما مال
 فتكون خسارة ثمة كان فإذا. بينهما االتفاق حسب يختلفا أن يجوز كما. الربح في يتساويا
 2."المال رأس بنسبة

 اعتمادا مال رأس لهم يكون أن دون الناس من رفأكث اثنان يشتري أن هي: شركة الوجوه .2
 الذمم على شركة فهي الربح، في بينهما الشركة تكون أن على بهم، التجار وثقة جاههم على
 3.مال وال صنعة غير من

                                                           

1
  .294ص، اإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية المعامالت: شبير 
  . 291، صالمصدر نفسه 2
3

  .نفس الصفحةالمصدر نفسه،  
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هي الشركة التي تقوم على أساس الثقة المالية بالشركاء من قبل تجار الجملة، : لوجوهشركة ا .3
 1.اإلتفاقتسمون فيما بينهم حسب فيشتركون في التجارة، ويق

هي التي تقوم على أساس تقبل األعمال من قبل الشركاء واقتسام األرباح : شركة األعمال .4
  2.حسب االتفاق

  3:تُكيف المشاركة المنتهية بالتمليك على

 .شركة عنان أنها .1

 4.وعد من المصرف بيع حصته للشريكو .2

 .بيع المصرف حصته للشريك كلياً أو جزئياً .3

  :الحكم على هذا العقد بناء على القاعدة: الثامنرع الف

يعتبر هذا العقد من العقود الجديدة التي لم تكن موجودة قديماً، وال تُكيف على العقود المسماة، 
" تنطوي تحت ظل هذه القاعدة أال وهي وال قاعدة عامة، بل  اوعليه فإنها ال تخالف نصاً شرعي

حكم عقد المشاركة المنتهية بالتمليك األصل فيه اإلباحة،  فيكون" األصل في العقود اإلباحة
ويستصحب هذا األصل ويبقى دليل يقيني للعقد إلى أن يدل الدليل الشرعي القطعي على حرمة 

ألن مجرد إثارة الشبهات حول هذا العقد ال تقف أمام هذا األصل وهو  ؛هذا النوع من المعامالت
  5.كونه األصل فيها اإلباحة

                                                           

1
  .294ص، اإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية تالمعامال: شبير 
2

 .291ص، المصدر نفسه 
3

  .294، ص المصدر نفسه 

4
 .17-16ص ،- وضبط تأصيل- المصرفي العمل في) بالتمليك المنتهية( المتناقصة المشاركة: شندي 
الصورة العامة للعقد، أما ما  ما ذُكر في البحث من خطوات عملية لإلجارة المنتهية بالتمليك ما هي إال لتجسيد: تنبيه 5

اإلجارة :( يتركب من صور جديدة لنفس العقد فلم يضعها الباحث في هذا البحث التساع الصور إذ كُتب في هذا الموضوع
، 5رسالة علمية نوقشت بجامعة النجاح الوطنية، قام الباحث فيها بذكر جميع الصور، فيحيل الباحث إليها المنتهية بالتمليك

أي هذه ( لنسبة لهذه الدراسة فهي كيف نطبق القاعدة على الفروع من ضمنها اإلجارة المنتهية بالتمليك، فهي   وأما با
  .ليست متخصصة في الفروع الفقهية بل في موضوع القاعدة) الرسالة
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  :عقد السمسرة، وفيه فروع: الرابع المطلب

  :تعريف السمسرة: الفرع األول

:" - رحمه اهللا–قال الزبيدي  1،السماسرةُ والجمع معربة فارسيةوهي في األصل كلمة  :لغة .1
 على الباِئع ويدّل السلَعِ، على المشْتَرِي يدّل فِإنه الدالَّل؛ الناس يسميه الذي هوالسمسار 

  2".َألثْمانِا

 :منها عرفت السمسرة عند الفقهاء بتعريفات كثيرة: اصطالحاً .2

  3".وشراء بيعاً باألجر للغير يعمل لمن اسم"  . أ

  4".المتوسط بين البائع والمشتري والمتقاضي للمال أجر توسطه في البيع"   . ب

  5".بأنه الدالل والقائم باألمر: "وعرفها ابن حجر

بالتوسط في البيع بين البائع ) السمسار(وطرف آخر يلتزم فيه عقد بين البائع " : السمسرة هي
والمشتري وبالترويج للبضاعة بسعر متفق عليه بينه وبين البائع، ويلتزم البائع للسمسار بأجرة 

  ".مقابل ما بذله من مجهود معلومة

  

  

  

                                                           

1
 .سمسر: مادة، 380ص/ 4جلسان العرب، : ابن منظور 
2

مجموعة من : تحقيق، القاموس جواهر من العروس تاج: الحسيني زاقالر عبد بن محمد بن محمدالزبيدي، أبو الفيض  
 .سمسر: ، مادة86ص/ 12ت، ج.دار الهداية، د: ط، الناشر.المحققين، د

3
 .209ص/ 15جالمبسوط، : السرخسي 
4

 ت،.د، المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني): ه977: ت( الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمسالشربيني،  
  .327ص/ 2ه، ج1415دار الكتب العلمية، : ، بيروت1.ط

5
  .134ص/ 1جفتح الباري شرح صحيح البخاري، : ابن حجر 
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  :مشروعية عقد السمسرة: الفرع الثاني

  :األدلة الشرعيةمن والسمسرة مشروعة بنصوص 

���m�Â��Á��À��¿Ã:قال تعالى: الكريم القرآن .1��������Æ���Å��Ä������

�����������������������l .1 

 في وما والشراء البيع عمليات تنفيذ في التعاون صيغ أحد السمسار عمل ويعتبر: وجه الداللة
  2.اإلسالمية الشريعة ومبادئ أحكام إطار في حكمها

 األوساق نبتاع كنا :قال عزرة أبي بن قيس عن وائل يأب عن": من السنة النبوية الشريفة .2
 هو باسم فسمانا-وسلم عليه اهللا صلى-  اهللا رسول فأتانا السماسرة أنفسنا نسمى وكنا بالمدينة
 والحلف اللغو يحضره البيع هذا ان التجار معشر يا فقال به أنفسنا نسمى كنا مما أحسن

 .3"بالصدقة فشوبوه

 السمسرة عليهم ينكر لم :- وسلم عليه اهللا صلى-  الرسول أن الحديث هذا من ويفهم: وجه الداللة
 اآلثام، من ذلك ونحو الكذب والحلف اللغو من أموالهم لتطهير والصدقات الزكاة عليهم وأوجب

    4.التجارية المعامالت مجال في عادة يحدث مما

                                                           

1
 .2: آية: المائدة 
2

الضوابط الشرعية : المالية الشرعية المعامالت في استشاري خبير األزهر بجامعة األستاذشحاتة، حسين حسين  
  .4في الفكر االقتصادي اإلسالمي، صسلسلة بحوث ودراسات للسمسرة والسماسرة، 

3
: ، حلب2.، طغدة أبو حعبد الفتا :تحقيق، السنن من المجتبى): ه303: ت( شعيب بن أحمدالنسائي، أبو عبد الرحمن  

صحيح، وابن : ، قال األلباني15ص/ 7، ج3800: في اللغو والكذب، ح رقم: به، با1406مكتب المطبوعات اإلسالمية، 
ت، .مؤسسة قرطبة، د: القاهرةط، .ت، د.، دحنبل بن أحمد اإلمام مسند: )ه241: ت( أحمد الشيباني حنبل، أبو عبد اهللا

 على صحيح إسناده :األرنؤوط شعيب تعليق، 280ص/ 4، ج18490: ، ح رقمعنه اهللا رضي عزرة أبي بن قيس حديث
 .الشيخين شرط

4
 .6-5ص والسماسرة، للسمسرة الشرعية الضوابط: شحاتة 
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 جوازها على أجمعوا بل السمسرة، مهنة حرمة إلى يشير ما الفقهاء عن يرد لم: اإلجماع .3
 ابن قال فقد بعد، فيما تفصيالً يرد سوف الذي النحو على الشرعية الضوابط لها ووضعوا

 1.بأس ال أنه: السمسار بأمر والحسن وإبراهيم وعطاء سيرين

  2:أركان عقد السمسرة: الفرع الثالث

  :وهي ،يقع يتكون عقد السمسرة من مجموعة من األركان التي يقوم عليها هذا العقد وبها

 .وهو الصادر من أحد المتبايعين: اإليجاب .1

الصادر من السمسار الذي يوافق على عمليات البيع والشراء وفق األوامر : القبول .2
 .الواردة له من العمالء

 .الوساطة في تنفيذ عمليات البيع والشراء: موضوع العقد .3

 .وااللتزام بشروطهايتم وضعها باتفاق كافة األطراف عليها وهي التي : صيغة العقد .4

  .اًوهذا العقد ال بد أن يحتوي على شروط البيع العامة في الشريعة حتى يكون العقد شرعي

  :ضوابط عقد السمسرة: الفرع الرابع

في األصل، ولكن ال بد من مجموعة من الضوابط  اًوإن كان موضوع العقد مشروع
  :وهي ا،كون جائزالشرعية المتحققة فيه حتى يسلم من المحاذير الشرعية وي

أي أال يحتوي العقد على المخالفات والمحاذير الشرعية، وأال  3:المشروعية في المعامالت .1
 .يح النقل الشرعي والعقلحيصادم ص

                                                           

1
 .451ص/ 4جفتح الباري شرح صحيح البخاري، : حجرابن  
2

  .7، صوالسماسرة للسمسرة الشرعية الضوابط: شحاتة 
3

  .13صالمصدر نفسه،  
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يجب أن يكون موضوع الوساطة الذي يوقعه : 1الطيبات في األشياء والخدمات المقدمة .2
 .السمسار باالتفاق مع البائع في األمور المباحة

، فيجب العمل على حماية المال فمن مقاصد الشرع حفظ المال: فظة على المالالمحا .3
 .وصرفه في مكانه الصحيح ووضعه في الحالل

 .تنمية المال في اإلطار المشروع من المعامالت .4

  2.التوثيق والكتابة للعقد؛ لحفظ الحقوق .5

  :انطباق العقد على القاعدة: الفرع الخامس

وال يمكن تخريجها على العقود المسماة فإن  لم تعهد من قبل، سمسرةلل اً معاصرةصور ظهرت
األصل في العقود اإلباحة، فما كان من العقود الجديدة :" حكمها األصلي اإلباحة بنص هذه القاعدة

والمستجدة في عصرنا فاألصل فيها اإلباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وعليه فإن عقد 
  .معاصرة لقاعدة األصل في العقود اإلباحةالسمسرة يعتبر من التطبيقات ال

  :البورصة، وفيه فروع: الخامسالمطلب 

  :تعريف البورصة: الفرع األول

 الفرنسية، بورص ال"  لكلمة العربية بالحروف كتابة هي البورصة كلمة: مسمىى البورصة .1
 مثالً قطنكال معينة لسلع والعقود الصفقات فيه تبرم الذي المكان بها ويراد بسيط فتحري مع
  3." النقود كيس"  معناها أصل ان مع االستعمال هذا جاء ينأ من ندرى وال

 يومية تكون أن يغلب محددة أوقات وفي معينة أماكن في تقام منظمة سوقهي ": اصطالحاً .2
 بالكيل مقاديرها تتعين التي وبالمثليات المالية األوراق وبمختلف وشراء بيعاً المتعاملين بين

                                                           

1
 .13ص،  والسماسرة للسمسرة الشرعية الضوابط: شحاتة 
 .14، صالمصدر نفسه 2
3

  .130ت، ص.نشر، د ردا. ط، د.د ت،.د، )بورصة األوراق والتعامالت المالية( كتاب البورصة: عفيفي، عبد الرزاق 
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 الواجب والشروط المعامالت قواعدها تحدد ونظم قوانين بموجب وذلك عددوال والوزن
 1".والسلعة المتعاملين في توافرها

  2:الفرق بين البورصة والسوق العادية :الفرع الثاني

  السوق العادية  البورصة  الفرق

يكون حسب قوانين هي التي تحكم   :التعاقد
  .التعاقد بين الطرفين

سب الشروط التي يكون بين طرفي العقد ح
  .يضعونها

القدرة على 
  :الشراء

  .يستطيع شراء أي شيء  .تكون محددة في سلع معينة

حضور 
  :السلعة

  .تكون السلعة موجودة  .ال تكون حاضرة

  .يكون معجالً أو مؤجالً  .في الغالب يكون مؤجالً  :الثمن

  3:البورصة أنواع: الفرع الثالث

   والسندات األسهم ورصةب .1

  التالعم بورصة .2

   -: مثل عديدة أنواعوتشمل  السلع بورصة .3

 والسمك والبيض السكر ودبس والبن والبطاطا والسكر والحبوب الزيوت مثل الغذائية المواد  . أ
  .والدواجن والمواشي

  .وغيرها والزئبق والقصدير والبالتين والنحاس والخشب النفط مثل :الخام المواد  . ب

                                                           

1
  .9ه، ص1428دار الوضاح، : ، عمان2.ت، ط.دحكم الشرع في البورصة، : سليم وغزال، فتحي وزياد 
2

  .10-9صالمصدر نفسه،  
3

  .10صحكم الشرع في البورصة ، : سليم وغزال، فتحي وزياد  
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  1.وغيرها والفضة الذهب مثل الثمينة المعادن  . ت

  2:والحكم عليها البورصة في تتم التي العمليات أنواع: الفرع الرابع

  :نوعان وهي ):الفورية( النقدية العقود .1

بأن يتوسط سمسار البائع وسمسار المشتري ويبرمان الصفقة ويتم : الشراء بكامل الثمن  . أ
 .التسليم والتسلم فوراً

 شرعا جائزة السلع بورصة في )الثمن بكامل البيع( الفورية العقود إن :الحكم على هذا النوع
  .يمنعه دليل يوجد وال شرعاً جائز الحديثة االتصال بوسائل والبيع

نصف بوهو أن يشتري المستثمر ): الشراء بالهامش) (المارجن(الشراء بجزء من الثمن  . ب
 .ماله

 بغير وأ بفائدة كان سواء محرم)المارجن( الهامش طريق عن البيع :الحكم على هذا النوع
  .فائدة؛ ألنه من الربا المحرم

يملكه عن وهو أن يقوم المستثمر ببيع شيء ال ): البيع القصير(البيع على المكشوف   . ت
 .من آخرين طريق اقتراضه

 وجود ولعدم البائع كماال يمل بيع من ألنه ؛محرم المكشوف على البيع :الحكم على هذا النوع
  .القبض

 بعد يتمان والتسليم الدفع ولكن اآلن فيها الصفقة عقد يتم التي العمليات هي :اآلجلة العقود .2
 هو اآلجلة العمليات من األساسي والغرضالتصفية،  موعد تسمى مسبقا محددة فترة

 أغراض وهناك التصفية يوم وبين الصفقة عقد يوم بين السعر فرق من الربح على الحصول
 .من مؤجلاألسعار، فهي بيع مؤجل بث ارتفاع من االحتياط منها أخرى

                                                           

1
  .10صحكم الشرع في البورصة ، : سليم وغزال، فتحي وزياد 
2

  .14-11صنفسه، المصدر  
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 الدين بيع باب من ألنها ؛محرمة السلع بورصة في اآلجلة العقود إن :الحكم على هذا النوع
 .بالدين

 بثمن مؤجل شيء بيع(وهو  اآلجلة العقود واقع نفس هو المستقبلة العقود :المستقبلة العقود .3
 ربح تبين المستقبلة العقود نأ هو االختالف وهذا ،بينهما اختالف هناك ولكن) مؤجل

 .يومي بشكل فليس اآلجلة العقود يومي أما بشكل العقد طرفي أحد وخسارة

 .بالدين الدين بيع باب من ألنهامحرمة؛  المستقبلة العقود :الحكم على هذا النوع

 أن كما فقط االختيار هو عليه فالمعقود مجرد حق على عقد فاالختيار :االختيار عقود .4
 سواء يسترد ال الثمن وهذا االختيار تمتعه بحق مقابل تياراالخ مشتري يدفعه ثمناً ختيارالل

  .يمارس لم مأ حقه االختيار صاحب مارس

  .الغرر بيع باب من ألنها ؛محرمة االختيار عقود :الحكم على هذا النوع

 .وهو أن يكون العقد على السهم في الشركة المساهمة والسندات: األسهم والسندات .5

إذا كان  1جار في األسهم جائز بنص قرار المجمع الفقهي اإلسالمياالت: الحكم على هذا النوع
في شركات ذات نشاط شرعي جائز، وخالف كل من الدكتور فتحي سليم وزياد غزال في 

  2.حكم الشرع في البورصة؛ ألن الشركة المساهمة عندهم محرمة" كتابهما

 وتملك إصدار الفقهاء جازأ فقد عامة، بصفة:" وعلق الدكتور عصام أبو النصر على الموضوع
 المعامالت في األصل باعتبار أن وذلك شرعاً، جائزاً المصدرة الشركة نشاط كان إذا األسهم
  3".الحل

                                                           

1
 الدورة من: لدورات، اإلسالمي المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه مجمع وتوصيات قرارات: جميل، أبو سارة 

  .98، ص)هـ1428( عام في عشرة الثامنة الدورة إلى-) هـ1406( عام في األولى
2

 .21صحكم الشرع في البورصة، : سليم وغزال 
3

ت، .د ص،13:بحث مقدم لجامعة األزهر، مكون منبورصة في ميزان الفقه اإلسالمي، عمليات ال: أبو النصر، عصام 
 .2ت، ص.دار نشر، د. ط، د.د
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 .وهي بيع العمالت بعضها ببعض مؤجالً :بورصة العمالت .6

صرف وعرفه  أنها ووصف هذا النوع من البورصة ببيع العمالت مؤجالً، تكييفها الفقهي
  1".ببعض بعضها األثمان مبادلة وهو بيع لنوع اسم الصرف" :السرخسي بأنه

 بِالذَّهبِ الذَّهب:" في الصرف- صلى اهللا عليه وسلم- وكما هو معلوم في الشرع من حديث النبي 
 بِسواء سواء بِمثٍْل مثْالً الْملْحِبِ والْملْح بِالتَّمرِ والتَّمر بِالشَّعيرِ والشَّعير بِالْبر والْبر بِالْفضة والْفضةُ

  2.»بِيد يدا كَان ِإذَا شْئتُم كَيفَ فَبِيعوا اَألصنَافُ هذه اخْتَلَفَتْ فَِإذَا بِيد يدا

  :ففي الحديث أمران

  .البد من التساوي، والتسليم في نفس المجلس: إذا اتحدت األصناف: األول

  .يشترط فيه التقابض في نفس المجلس: ألصنافإذا اختلفت ا: الثاني

  .فإذا تم عقد الصرف بالشكل الصحيح مستوفي الشروط جاز وإال فال

  :الحكم العام على البورصة: الفرع الخامس

 أالَّ اإلسالمية، البالد في المسؤولين على يجب أنه:" جاء في قرار المجمع الفقهي اإلسالمي
 أكانت سواء وصفقات، عقود من تشاء كيف تتعامل حرة، بالدهم في البورصة أسواق يتركوا
 فيها يوجبون بل يشاؤون، ما يفعلوا أن فيها باألسعار للمتالعبين يتركوا وأالَّ محرمة، أو جائزة

 شرعا، الجائزة غير العقود ويمنعون فيها، تعقد التي الصفقات في المشروعة الطرق مراعاة
 النكبات ويلحق العام، االقتصاد ويخرب المالية، الكوارث إلى يجر الذي التالعب دون ليحولوا

  .3"شيء كل في اإلسالمية الشريعة طريق التزام في الخير كل الخير ألن بالكثيرين،

  

                                                           

1
 .2ص/ 14جالمبسوط، : السرخسي 
2

  .44، ص5، ج4147: الصرف وبيع الورق بالذهب نقداً، ح رقم: بابصحيح مسلم، : مسلم 
3

 .30: قرار رقمالمي، قرارات المجمع الفقهي اإلس: منظمة المؤتمر اإلسالمي 
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  :انطباق العقد على القاعدة: الفرع السادس

فيه  ،األصل في إنشاء البورصة هي تسهيل عملية البيع والشراء على الناس، وهذا أمر محمود  
" األصل في العقود اإلباحة:" ن التعاون على البر والتقوى، وهذا في أصله مباح بنص القاعدةم

أنها محرمة ابتداء بل ال بد من  دفالبورصة من العقود الجديدة، فال يصح الحكم عليها بحكم واح
والحكم عليها بناء على هذا التصور، وفي الحقيقة أن موضوعها يشبه معرفة مكونات أسواقها 

موضوع التأمين ذا األصل المباح ولكن طريقة استخدامه هي التي تحرمه، وما يشوبه من 
محرمات كتعامل بربا وغرر وغيرها، فما يجري في األسواق العالمية وبعض األسواق العربية 

والقمار وغيرها ومن اختالطها  امن المحرمات هي خارجة عن موضوع البورصة كالرب
ها من محظورات شرعية يم لبعض صورها ال لذاتها بل لما لحق ببتعامالت مشبوهة، فالتحر

  .لتحريمها ومنعهاأدت بدورها 

  :، وفيه فروعالصرف في المواعدة: السادس المطلب

أن يتواعد كل من البائع والمشتري على الصرف في الزمن  :صورة هذا العقد: الفرع األول
  1.جلس بين العملة األجنبية والعملة المحليةالقادم، بحيث يتم فيه التسليم والتسلم في نفس الم

ورد قرار لمجمع الفقه اإلسالمي، أن الوعد الملزم يحرم معه : الحكم عليها: الفرع الثاني
وتكون صورة المواعدة بالصرف جائزة إذا كانت المواعدة غير الزمة وأن الوعد غير  الصرف،

  2.حايل للرباالملزم يجوز معه ولكنه ال يفيد، وقد يتخذ ذريعة للت

  ؟اًأصبح الحكم حرام وقد يسأل سائل لماذا إذا كان الوعد ملزماً

ألن كالً من الطرفين يكون ملزماً بتنفيذ الوعد عند حلول األجل وال يحتاج إلى إنشاء : الجواب
وتقابض البدلين قبل  ،عقد جديد فحينئذ يكون ذلك بمثابة عقد صرف تأخر فيه تقابض البدلين

                                                           

1
 .113ص/ 5ت، ج.نشر، د ردا. ت، د.ط، د.، دفتاوى يسألونك: عفانة، حسام الدين ابن موسى 
2

 .948، ص8:، عمجلة مجمع الفقه اإلسالمي: منظمة المؤتمر اإلسالمي  
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التفرق شرط لصحة عقد الصرف وال عبرة بتسمية اتفاقهم األول مواعدة إذ العبرة في العقود 
  1.للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني

  :انطباق العقد على القاعدة: الفرع الثالث

م الدليل على ، ما لم يدل الدليل على حرمته وهنا قاعقد المواعدة في الصرف اإلباحةفي  األصل
  .حرمة المواعدة في الصرف إذا كانت ملزمة وجوازها إذا لم تكن ملزمة

  :، وفيه فروعالجزائي الشرط: السابع المطلب
  :تعريفه: الفرع األول

 إذا أو التزامه المدين ينفذ لم إذا الدائن يستحقه الذي التعويض سلفاً المتعاقدان فيه يقدر اتفاق" 
  2".تنفيذه في تأخر
  :وجوده في الفقه اإلسالمي: ع الثانيالفر

 معك أرحل لم فإن ركابك أدخل لكريه رجل :"قال سيرين ابن عنأخرج البخاري في صحيحه 
 فهو مكره غير طائعاً نفسه على شرط من شريح فقال .يخرج فلم درهم مائة فلك وكذا كذا يوم

 بيني فليس األربعاء آتك لم إن وقال طعاماً باع رجالً إن :"سيرين ابن عن أيوب، وقال" عليه
  3."عليه فقضى أخلفت أنت :للمشتري شريح فقال .يجئ فلم بيع وبينك
أي أن من ألزم نفسه بشرط مباحاً لم " من شرط على نفسه طائعاً:" يظهر لي من قوله: الشاهد

  .يحل فيه حراماً ولم يحرم فيه حالالً لزمه الوفاء به، وللطرف اآلخر الحق بالمطالبة به
  : انطباق العقد على القاعدة: الثفرع الثال

 بجواز والقول .المنافع ويفوت الضرر يلحق قد الذي لتزامباإل خالللال مقابل الجزائي الشرط
 الناس دفع أسباب من سبب وهو اهللا عباد بحقوق والتالعب الفوضى ألبواب سد الجزائي الشرط

  ��m�}��|��{��z�~���l .4:تعالى لقوله تحقيقاً بالعقود للوفاء

                                                           

1
  .136ص/ 5، جفتاوى يسألونك: عفانة 
2

 .154ص/ 1ج، العلماء كبار ةهيئ أبحاث: السعودية العربية بالمملكة العلماء كبار هيئة 
3

  .259ص/ 3، جاإلقرار في والثنيا االشتراط من يجوز ما بابالشروط، : كتابصحيح البخاري، : البخاري 
4

 .1: آية: المائدة 
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أن األصل في :" عن األلفاظ األخرى للقاعدة من ضمن هذه األلفاظ الحديثعند وسبق أن ذكرت 
، وهذا طالما إن لم يكن هذا الشرط محرم، فاألصل فيه اإلباحة، ولذلك "العقود والشروط اإلباحة

  .الشرط الجزائي من األمور المباحة؛ لضمان الحقوق من الضياع

  :ر، وفيه فروعاالستجرا عقد: ثامنال المطلب

  :تعريفه :الفرع األول

  1".مؤجالً أو معجالً الثمن ودفع فشيئاً، شيئاً البائع من السلع أخذ" 

:أسماء أخرى للعقد: الفرع الثاني  

  2:يطلق على عقد االستجرار أسماء أخرى ال بد من معرفتها

انقطاع، أو بشكل كامل، وهو االنقطاع إما في الثمن أو المبيع، أي أخذه ب: بيع المسترسل .1
 .أو يأخذ مع الجهالة

 .السعر عنه ينقطع بما البيع .2

  :صور عقد االستجرار وهي أربع: الفرع الثالث

  3:ذكر الدكتور أسامة األشقر أن جميع صور عقد االستجرار تجمعها أربع حاالت هي

  بعد الثمن دفع ثم خذ،األ وقت الثمن معلومية مع فشيئاً شيئاً البائع من السلع أخذ: األولى الحالة

  .دورية فترات في ذلك

  .فترات على منه أجزاء أو المبيع وقبض المعلوم، السلعة ثمن تعجيل: الثانية الحالة

  تحديد في األخذ يوم السوق سعر على واالعتماد البائع، من فشيئاً شيئاً السلع أخذ: الثالثة الحالة
                                                           

1
. ط، د.ت، د.د، كلية الشريعة جامعة قطر: بحث مقدمتطبيقاته، -أحكامه–عقد االستجرار صوره : األشقر، أسامة عمر 

  .7ص ت،.دار نشر، د
2

 .8-7، صتطبيقاته- أحكامه– صوره االستجرار عقد: األشقر 
3

  .6ص،  المصدر نفسه 
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  .ثمنها

  .المحاسبة يوم السوق سعر أساس على ثمنها دفع ثم اً،فشيئ شيئاً السلع أخذ: الرابعة الحالة

ن األولى والثانية الثمن فيها معلوم وقت أخذ السلعة سواء أخذ ل ما سبق يتبين أن الحالتيمن خال
  .السلعة بشكل كامل أو مجزأ

االعتماد في دفع الثمن على سعر السوق يوم األخذ أو يوم  أيضا الحالتان الثالثة والرابعة
  .بة على السلعةالمحاس

  :الحكم على الصور السابقة: الفرع الرابع

  بعد الثمن دفع ثم األخذ، وقت الثمن معلومية مع فشيئاً شيئاً البائع من السلع أخذ :الحالة األولى

  .دورية فترات في ذلك

  1.فذهب الحنفية إلى أنها من بيع التعاطي: اختلف الفقهاء في ذلك: حكمها

هذا بيع بنقد، وهو عندهم استثناء من عقد السلم الذي يشترط فيه تعجيل وذهب المالكية إلى أن 
  2.يرجع فيها لكتبهم اًالثمن؛ ألن هذا بيع، واشترطوا فيه شروط

رحمه –، ومنهم كالنووي 3منهم من قبل هذ الصورة فقط ،ةالمعاطا الذين اجازوا بيعأما الشافعية 
  4.رفضها- اهللا

                                                           

1
 .516/ 4جرد المحتار على الدر المختار، : ابن عابدين 
2

دار الفكر، : ط، بيروت.ت، د.د، الكبير الشرح على الدسوقي حاشية): ه1230: ت( عرفة بن أحمد بن محمدالدسوقي،  
 .216ص/ 3ت، ج.د
3

  .326ص/ 2ج، المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني: ينيالشرب 
حيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محيي ي ):ه676-ه631(النووي 4

وأقام بها  تعلم في دمشق، ،واليها نسبته) قرى حوران، بسوريةمن (مولده ووفاته في نوا . عالمة بالفقه والحديث: الدين
/ 8األعالم، ج: الزركلي: ، وغيرها، الترجمة من"منهاج الطالبين " و " واللغات  األسماءتهذيب " من كتبه . زمنا طويال

  .149- 148ص
  .163ص/ 9ج، المهذب شرح المجموع 
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جائزة ال خالف في مشروعيتها طالما الثمن معلوماً لكال  أما الحنابلة فهذه الصورة لديهم
  1.الطرفين

  .فترات على منه أجزاء أو المبيع وقبض المعلوم، السلعة ثمن تعجيل: الحالة الثانية

   5.، والشافعية4وخالف الحنفية ،3، والحنابلة2فهي جائزة عند المالكية :حكمها
 تحديد في األخذ يوم السوق سعر على واالعتماد البائع، من فشيئاً شيئاً السلع أخذ: الحالة الثالثة

  .ثمنها
، في حين وقع التردد في المذهب الحنبلي بين 6عدم جوازها عند جماعة من العلماء: حكمها

 عن ذكر ثم مسمى ثمن بغير البيع ذكر :الخالل قال:" روايتانمجيز ومانع، فقد ذكر ابن مفلح 
 ما بسعر على واحسبه بر من جريباً لي ابعث لرجل يقول الرجل قلت 7أحمد اإلمام سألت حرب
  8 ".السعر له يبين حتى هذا يجوز ال قال تبيع

                                                           

1
 الفقه في المحرر: )ه652: ت( الحراني تيمية ابن محمد، بن الخضر بن اهللا عبد بن السالم عبدأبو البركات، مجد الدين،  

 .299ص/ 1ه، ج1404مكتبة المعارف، : ، الرياض2.ت، ط.د، حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على
2

 .216ص/ 3جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، : الدسوقي 
3

ت، .، داإلقناع متن عن القناع كشاف): ه1051: ت( إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصورالبهوتي،  
 اهللا عبد بن محمد بن إبراهيم، وابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدين 300ص/ 3ت، ج.دار الكتب العلمية، د: بيروت ط،.د

  .79ص/ 4ه، ج1423دار عالم الكتب، : ط، الرياض.ت، د.د، المقنع شرح المبدع): ه884: ت( محمد بن
4

 .183ص/ 5جرد المحتار على الدر المختار، : ابن عابدين 
5

 .101ص/ 3جألم، ا: الشافعي 
6

/ 3ج، الكبير الشرح على الدسوقي حاشية: والدسوقي، 529ص/ 4رد المحتار على الدر المختار، ج :ابن عابدين  
 بن علي الحسن أبو الدين عالء، والمرداوي، 326ص / 2، جمغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج: ، والشربيني149ص

دار : ، بيروت1.ت، ط.د، حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف): ه885: ت( سليمان
 .174ص/ 3، جاإلقناع متن عن القناع كشاف: ، البهوتي286ص/ 4ه، ج1419إحياء التراث العربي، 

المذهب الحنبلي ، وأحد أئمة  إمام. عبد اهللا  أبوهو احمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، )ه241-ه164("أحمد ابن حنبل 7
والمعتصم ليقول بخلق القرآن فآبي وأظهر اهللا علي  المأمون أيامامتحن في . أصله من مرو ، وولد ببغداد .  األربعة لفقها

) المسند(له  ،بمشورته إال أحداًاحمد ، ومكث مدة ال يولي  أكرمالسنة ولما توفي الواثق وولي المتوكل  أهليدية مذهب 
أبو الفداء  ابن كثير، : ، الترجمة منوغيرها) فضائل الصحابة(؛ و ) اشربةألا(؛ و  )المسائل(حديث ؛ و  ألفوفية ثالثون 

دار : ، بيروت1.علي شيري، ط: تحقيقالبداية والنهاية، : )هـ774: ت (إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
  .359ص/ 10ه، ج1408إحياء التراث العربي، 

8
، تيمية ابن الدين لمجد المحرر مشكل على السنية والفوائد النكت: اهللا عبد بن محمد بن إبراهيمابن مفلح، أبو إسحاق  
 .298ص/ 1ه، ج1404مكتبة المعارف، : ط، الرياض.ت، د.د
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  1.أنه جائز: الرواية األخرى

  .المحاسبة يوم السوق سعر أساس على ثمنها دفع ثم فشيئاً، شيئاً السلع أخذ: الحالة الرابعة

هذه الصورة لم يقل أحد من العلماء " :يقول الدكتور أسامة عمر األشقر: التكييف الفقهي لها
القدامى بجوازها، ولكن أجازها بعض العلماء المعاصرين اعتماداً على كالم ابن تيمية في مسألة 

  2)".البيع بسعر السوق(

  :ارتباط العقد بالقاعدة: الفرع الخامس

العقود لعقد االستجرار صوراً عدة غالب من أجازها الحنابلة؛ ألنهم أكثر من توسعوا في 
األصل في العقود اإلباحة تلتقي مع هذا العقد حيث توسع الحنابلة " :وهيوالشروط وهذه القاعدة 

لم يقع فيها المحظورات  في التفريع عليها، فيرى الباحث أن األصل في هذه الصور اإلباحة ما
  .ط العقود العامة والخاصةوالشرعية المنهي عنها، وإذا تحققت فيها شر

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
 .299ص/ 1، جتيمية ابن الدين لمجد المحرر مشكل على السنية والفوائد النكت: ابن مفلح 
2

 .18ص ،تطبيقاته- أحكامه– صوره االستجرار عقد: األشقر 
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  الخامس بحثالم

  القاعدة عن الخارجة االستثناءات

وقاعدة األصل في العقود ، "لكل قاعدة شواذ:" ال توجد قاعدة إال وعليها استثناءات، فكما قيل
أيضاً يخرج عنها  ،كأخواتها من القواعد الفقهية اشتملت على العديد من الفروع الفقهية اإلباحة

  :العديد من الفروع واالستثناءات وهي

 1:".األصل في المضار التحريم:" دةقاع .1

األصل في العبادات البطالن إال ما شرعه اهللا " أو 2"األصل في العبادات التوقيف:" قاعدة .2
 3".ورسوله

 4."التحريم األبضاع في األصل: " قاعدة .3

  5."التحريم الحيوانات في واألصل:" قاعدة .4

  6."التحريم يرد لم ما اإلباحة األطعمة في األصل: "قاعدة .5

 7."التحريم الذبائح في األصل: "قاعدة .6

 الدليل قام ما إال لمالك، خالفاً الشافعي، عند اإلباحة واللعب اللهو في األصل: "قاعدة .7
 8."حرمته على

  
                                                           

1
 علم إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح في اإلبهاج :، والسبكي131ص/ 6ج، األصول علم في المحصول: الرازي 

 ، و247ص/ 5ج ،للبيضاوي األصول
2

  .17ص/ 29جمجموع الفتاوى، : ابن تيمية 
3

 .344ص/ 1جإعالم المقعين عن رب العالمين، : ابن القيم 
4

: ، الزركشي67صاألشباه والنظائر، : ، ابن نجيم135، صوع وقواعد الشافعيةاألشباه والنظائر في فر: ابن نجيم 
  .332ص/ 4جالبحر المحيط في أصول الفقه، 

5
  .192ص/ 1جالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، : الزحيلي 
6

  .نفس الجزء والصفحةالمصدر نفسه،  
7

  نفس الجزء والصفحةالمصدر نفسه،  

8
  192ص/ 1جاعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، القو: الزحيلي 
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 1".الطهارة الثوب في واألصل الطهارة، الماء في األصل: "قاعدة .8

 2".األصل في األنفس واألطراف الحرمة:" قاعدة .9

 3".وال التحريماألصل في األم:" قاعدة .10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  192ص/ 1جالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، : الزحيلي 
2

 .149ص، "األصل في األشياء اإلباحة:" قاعدة: الضويحي 
3

 .325ص/ 4، جالبحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي 
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  الخاتمة

اشتملت على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث من خالل بحثه في هذا 
  :الموضوع

  :النتائج

أن األصل استصحاب حكم اإلباحة في : المعنى اإلجمالي لقاعدة األصل في األشياء اإلباحة .1
 .األشياء إال أن يدل الدليل على التحريم

 موضوع في تدخل ألنها أصولية؛ فقهية، أصولية قاعدةاألصل في األشياء اإلباحة قاعدة  .2
 .واألشياء األفعال وهو الفقه أبواب من باب تعالج ألنهاف فقهية؛أما  االستصحاب،

أن قاعدة و ،زول بالشكتربطها عالقة بقاعدة اليقين ال ت قاعدة األصل في األشياء اإلباحة .3
 .زول بالشكالتي ال ت فرع لقاعدة اليقيناألصل في العقود اإلباحة 

 .االستصحاب مختلف في حجيته عند العلماء .4

 .؛ لما يؤيده من أدلة شرعية)في النفي واإلثبات(االستصحاب حجة معتبرة مطلقاً أي  .5

 .زول بالشكد هامة، أعظمها قاعدة اليقين ال تيبتنى على االستصحاب مبادئ وقواع .6

 المعتبرة الخمس القواعد من فقهية قاعدة اعليه يبنى صحاباالست األصولية القاعدة موضوع .7
 .بالشك يزول ال اليقين: وهي أال أهمية ذات اإلسالمية الشريعة في

  .األصولي االستصحاب لدليل فرع اإلباحة العقود في األصل قاعدة .8

 قاعدة، الغرر قاعدة، الربا قاعدة :قواعد لثالث ترجع الممنوعة المعامالت مسائل غالب .9
 .روالتغري الخداع
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 يدل حتى اإلباحة فيها األصل فيها نص ال مما فيها والجديد العادات أمور من هي العقود .10
 .الشرعية والمصلحة الشريعة قواعد األصل هذا في والمراعى التحريم على الدليل

 أمره التحريم ومدعي متيقنة، فهي اإلباحة وهي األصلية البراءة األصل في العقود .11
 .بحكمه محلها ليحل السابقة اإلباحة يرفع الذي المتيقن بالدليل عليهو به مشكوك

عقد التأمين : من التطبيقات الجديدة على القاعدة كثيرة منهاالعقود المعاصرة التي تعتبر  .12
 .بالتمليك وعقد االستجرار والقبض الحكمي والشرط الجزائي ناإلجارة والمشاركة المنتهيتي

 حرمته، على القاطع الدليل يدل أن إلى ومتيقن مستصحب حكمال وهذا مباح التأمين عقد .13
 عقد جواز على يدل اًشرعي اًومستند دليالً" اإلباحة العقود في األصل" القاعدة هذه وتعتبر
 .التأمين

 كان فما اإلباحة، العقود في األصل:" القاعدة هذه بنص اإلباحة األصلي السمسرة حكم .14
 على الدليل يدل حتى اإلباحة فيها فاألصل عصرنا في والمستجدة الجديدة العقود من

 .التحريم

 أمر وهذا الناس، على والشراء البيع عملية تسهيل هي البورصة إنشاء في األصل   .15
 في األصل:" القاعدة بنص مباح أصله في وهذا والتقوى، البر على التعاون من فيه محمود
 ."اإلباحة العقود

احد بل ال بد من تقسيمها لفروع وإلحاق كل فرع ال يصح الحكم على العقود بحكم و .16
 .وعقد بحكم

 أدت شرعية محظورات من بها لحق لما بل لذاتها الالبورصة  صور لبعض التحريم .17
 .، كالقمار والربا والغرر والخداعومنعها لتحريمها بدورها
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 وغيرها األموال كتحويل المعاصرة المعامالت من كثير في واقع الحكمي القبض كون .18
 على الدليل يدل حتى اإلباحة فيها فاألصل الحكمي، القبض فيها يتم التي المعامالت نم

 .حرمتها

 والشروط العقود في توسعوا من أكثر ألنهم الحنابلة؛ أجازها عدة صور االستجرار لعقد .19
 ."العقد هذا مع تلتقي اإلباحة العقود في األصل:" القاعدة وهذه

 .عدة األصل في العقود اإلباحة السادة الحنبليةأكثر من توسع في التفريع على قا .20

للباحث أن المذهب الحنبلي ظُلم بما يسمى التشدد والغلو، يظهر من خالل هذا البحث  .21
 .والناظر في هذا البحث يجد خالف ذلك

 عنها، المنهي الشرعية المحظورات فيها يقع مالم اإلباحة العقود المعاصرة في األصل .22
 .والخاصة العامة لعقودا شرط فيها تحققت وإذا

سوء التطبيق للعقود الشرعية من إدخال الشوائب كالمحرمات هو الذي يجعلها تحرم،  .23
 .فهي في أصلها مباحة ولكن دخول المحرمات جعلتها محرمة

كم األصلي اإلباحة ال يحتاج والحلدليل، يحتاج على المعاملة المستجدة بالتحريم  الحكم .24
 .لدليل

  :التوصيات

 .بعلم الفقه والفتوى عدم التسرع في الحكم على المسألة المشتغَل حثُيوصي البا .1

يوصي الباحث باستخدام الفقهاء المعاصرين لقاعدة األصل في العقود اإلباحة عند الحكم  .2
 .على العقود المستجدة

يوصي الباحث بمزيد االهتمام في موضوع القواعد الفقهية؛ ألنها حل لكافة المستجدات  .3
 .المعاصرة

لمجامع الفقهية دور في تقنين القواعد الفقهية وطرحها كقوانين لوصي الباحث بأن يكون ي .4
 .المناطق التي تحكم بحكم اإلسالم حاكمة للمعامالت خاصة في
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  المسارد

  مسرد اآليات القرآنية

  مسرد األحاديث النبوية

  مسرد اآلثار

  مسرد األعالم
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  مسرد اآليات الكريمة 

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  ةاآلية الكريم  الرقم

1  � � �¾�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿

����Æ� � � � � � � �������

�������������������  

  15،45  29  البقرة

2  h��g��f��ei����   26  177  البقرة�

3  [��Z��Y��X��W\���   26  275  البقرة�

4  ��¼� �»� �º� �¹� �¸� �¶� ��� �´

��½� �

  27  76  آل عمران

5  ��Á� �À� �¿� �¾� �½

�����Æ��Å��Ä��� �Ã��Â

������� �

  33  13  النساء

6  ��]� � \� �[� � � � �Z� �Y

��c���b��a��`��_��^

g��f��e��dh��� �

  34  29  النساء

7  ~��}��|��{��z����   26  1  المائدة�

8  Â��Á��À��¿Ã� ���������Æ� � �Å��Ä

���� �
  2  86  
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9  ��p� � �o� �n��m� �l��k

u��t��s��r��qv��� �

  3  32  

10  K�J����O�N�M�L86  119  األنعام������  

11  � �£� � � � ¢��§� �¦� � ¥� � ¤

¨©��®�� � � �¬� � �«��ª�� ���°

±²��¸����¶�����´��³¹��

¼� �»� �º½� ���¿� �¾

Å��Ä��Ã��Â��Á�� � �ÀÆ����-

&��� � � �'��(� �)�� � � �*��+��,.��

��1��2��3��4��/� �

  151  27  

12  ���x� �w�� � �v�� �u� � �t��s��r�� � �q��p

�����~� �}�� � � � � �|� �{��z��y

������������������������������������


���������� �

  27  33  األعراف

13  ���x� �w�� � �v�� �u� � �t��s��r�� � �q��p

�����~� �}�� � � � � �|� �{��z��y

������������������������������������

������
���� �

  33  116  النحل

14  «��ª¬����±���������������°�����®�   26  34  اآلسراء�

15  �����������������   16  64  مريم�
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16  ��r��q��p���o��n�   26  8  ونالمؤمن�

17  ��J��I��H��G� � �F��E��D��C��B��A
Q��P��O��N���M��L��KR��
����[������Z����Y���X��W��V��U��T��S

��_��������^��]��\� �

  16  20  لقمان

18  ������� � � � � ������� ���	�� �


�������¤��£��¢��¡� �
  75  26  القصص

19  ����������������������	�����

¦���¥�����¤��£��¢�������������¡����§� �

  79  24  ص

20  ������� �	���
��������������� �����

�������������������������� �

  45  13  الجاثية

21  ���� � �� ��� � � � � �� ��� �	� �


����

  26  2  الصف

22  ��S� �R��Q� �P� � �O��N

��T� �

  69  4  قريش
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  مسرد األحاديث

  الصفحة  طرف الحديث الشريف  الرقم

  ث  ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس  1

  30، 16  حرام فهو حرم وما حالل فهو كتابه في اهللا أحل ما  2

  30، 16  تعتدوها فال حدودا وحد تضيعوها فال فرائض فرض اهللا إن  3

  17  كتابه في اهللا حرم ما والحرام كتابه في اهللا أحل ما الحالل  4

  28  يحرم لم شيء عن سأل من جرما المسلمين أعظم إن  5

6  عبَأر نم كُن فيه قًا كَاننَافا م28  خَاِلص  

  28  الْقيامة يوم ِلواء غَادرٍ ِلكُلِّ  7

  30  بِه تُوفُوا َأن الشُّروط َأحقُّ  8

  30  شروطهم عند المسلمون  9

  34  أعتق لمن الوالء فإنما فأعتقيها ابتاعيها  10

  35  رد فهــــو أمرنا عليه ليس عمالً عمل من  11

  75  القيامة يوم خصمهم أنا ثالثة  12

  86  صاحبه أحدهما يخن لم ما الشريكين ثالث أنا  13

  86  والحلف اللغو يحضره البيع هذا ان التجار معشر يا  14

15  ببِ الذَّهةُ بِالذَّهضالْفو ةضبِالْف رالْبو ربِالْب يرالشَّعيرِ و92  بِالشَّع  



109 

 

  مسرد اآلثار

  الصفحة  ألثربداية ا  الرقم

1  ِإن عقَاطم قُوقالْح نْدع وط31  الشُّر  

  مسرد األعالم

  الصفحة  اسم العلم  الرقم

  23  األبهري  1

  97  أحمد ابن حنبل  2

  29  أنس ابن مالك  3

  28  البخاري  4

  23  بن تيميةا  5

  18  أبو ثعلبة  6

  24  الجصاص  7

  25  الحافظ ابن رجب  8

  28  ابن حجر  9

  23  زمابن ح  10

  23  الحسن ابن حامد  11

  48  الحسين البصريابو   12
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  16  أبو الدرداء  13

  42  الزنجاني  14

  25  السبكي  15

  17  سلمان الفارسي  16

  47  السمرقندي  17

  48  السمعاني  18

  42  الشوكاني  19

  53  الشافعي  20

  68  الشرباصي  21

  68  الصديق الضرير  22

  45  الطوفي  23

  34  عائشة  26

  56  بن عبد البرا  27

  28  عقبة ابن عامر  28

  29  بن عمرا  29

  41  بن فارسا   30

  41  الفيروزآبادي  31
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  69  قراعة  32

  24  القرافي  33

  70  القلقيلي  34

  25  بن قيما  35

  25  الكرخي   36

  9  الكفوي  37

38  48  مامابن اله  

  42  محمد أبو زهرة  39

  73  محمد المدني  40

  44  مصطفى البغا  41

  38  مصطفى الخن  42

  60  الزرقا  43

  73  المطيعي  44

  42  ابن نجيم  45

  96  النووي  46

  50  أبو هريرة  47

  48  أبو يعلى القاضي  48
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  المصادر والمراجع قائمة

 .القرآن الكريم

: تحقيق، األعالم العلية في مناقب ابن تيمية :عمر بن علي بن موسىبزار، أبو حفص ال .1
 .ه1400المكتب اإلسالمي، : ، بيروت3زهير الشاويش، ط

، 1، طسليمان بن صالح الخزي: تحقيق ، طبقات المفسرين: أحمد بن محمددنروي، األ .2
 .م1997مكتبة العلوم والحكم، : المدينة المنورة

 ،16ص ،المعاصرة المالية للمعامالت الشرعية والقواعد الضوابط: سماعيلإ .3
smain.khaldi@kuveytturk.com.tr.  

 الشريعة كلية: مقدم بحث ،تطبيقاته-أحكامه– صوره االستجرار عقد: عمر ةأسام شقر،األ   .4
 .ت.د نشر، دار. د ط،.د ت،.د قطر، جامعة

: الرياض ،1ط ،المالية المعامالت في التجارية الوساطة: صالح بن الرحمن عبد طرم،األ .5
 .ه1416 اشبيليا، دار

الكتاب ، طلبة العلم المعاصرين المعجم الجامع في تراجم العلماء و: أعضاء ملتقى الحديث .6
أعده ، عبارة عن كتاب إلكتروني تم إدخاله إلى الموسوعة الشاملة و ال يوجد مطبوع

 .للموسوعة خالد لكحل عفا اهللا عنه
 سيد: تحقيق ،األحكام أصول في اإلحكام: )ه631:ت(محمد بن علي الحسن أبو مدي،اآل   .7

 .ه1404 العربي، الكتاب دار: بيروت ،1ط الجميلي،

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األلباني،  .8
، 1،طسلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): 1420:ت(األشقودري

 .ه1415مكتبة المعارف، :الرياض
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، 2ت، ط.د، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الديناأللباني،  .9
  .ه1405المكتب اإلسالمي، : روتبي

 ،األصول علم في والتحرير التقرير): ه879: ت(محمد  بن محمد الحاج، أميرابن  .10
 .ه1417 الفكر، دار: بيروت ط،.د ت،.د

 الفكر، دار: بيروت ط،.د ،التحرير تيسير): ه972: ت( أمين محمد بادشاه، أمير   .11
 .ت.د

 ت،.د ط،.د ت،.د ،الثبوت مسلم شرحب الرحموت فواتح: الدين نظام ابن نصاري،األ .12
  .اإلسالمية مشكاة شبكة موقع

 ،1ط تركي، المجيد عبد: تحقيق ،األصول أحكام في الفصول إحكام: الوليد أبو باجي،ال   .13
  .ه1415-ه1407 اإلسالمي، الغرب دار: بيروت

 .الرشد مكتبة: الرياض ط،.د ،الفقهية القواعد: الوهاب عبد بن يعقوب باحسين،ال   .14

: تحقيق ،البخاري صحيح): ه256: ت( إسماعيل بن محمد اهللا عبد أبو خاري،بلا .15
 .م1987- هـ1407 كثير، ابن دار: بيروت ،3ط البغا، ديب مصطفى

 أصول شرح األسرار كشف): ه730: ت( محمد بن أحمد بن العزيز عبد بخاري،ال .16
 .ت.د اإلسالمي، الكتاب دار ط،.د ت،.د ،البزدوي

 ابن دار: بيروت ،1ط تحقيق،. د ،األصولي التقعيد نظرية: الحميد دعب أيمن بدارين،ال .17
 .ه1427 حزم،

 الحراني تيمية ابن محمد، بن الخضر بن اهللا عبد بن السالم عبد الدين، مجد البركات،   .18
: الرياض ،2ط ت،.د ،حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه في المحرر): ه652: ت(

  .ه1404 المعارف، مكتبة
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: تحقيق ،البزار مسند): ه292: ت( الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو ر،بزاال .19
 .م2009- 1988 والحكم، العلوم مكتبة: المنورة المدينة ،1ط سعد، بن عادل

 علمية رسالة ،اإلسالمية الشريعة في فيها المختلف األدلة أثر: ديب مصطفى بغا،ال .20
 اإلمام دار: حلبوني: دمشق ط،.د وراه،الدكت درجة لنيل بالقاهرة، األزهر لجامعة قدمت

  .ت.د البخاري،

 النمر اهللا عبد محمد: تحقيق ،التنزيل معالم: مسعود بن الحسين محمد أبو: بغويال .21
  .ه1417 والتوزيع، للنشر طيبة دار: الناشر ،4ط وآخرون،

 كشاف): ه1051: ت( إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصور بهوتي،ال .22
 .ت.د العلمية، الكتب دار: بيروت ط،.د ت،.د ،اإلقناع متن عن القناع

 إيضاح في الوجيز: محمد بن أحمد بن صدقي محمد الغزي الحارث أبو بورنو،ال  .23
 .ه1416 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،4ط ،الكلية الفقه قواعد

 ،الفقهية القواعد موسوعة: أحمد بن صدقي محمد الغزي، الحارث أبو بورنو،ال   .24
 .ه1418 التوبة، مكتبة ،1ط ت،.د

 البيهقي سنن: )هـ458:ت(موسى بن علي بن الحسين بن أحمد بكر أبو بيهقي،ال .25
 .ه1414 الباز، دار مكتبة: المكرمة مكة ط،.د عطا، القادر عبد محمد: تحقيق ،الكبرى

 محمد أحمد: تحقيق ،الترمذي سنن): ه279:ت(عيسى بن محمد عيسى أبو ترمذي،ال .26
 . ت.د العربي، التراث إحياء دار: روتبي ط،.د شاكر،

. د: تحقيق االستقامة،: الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو تيمية،ابن  .27
 .ه1403 سعود، بن محمد اإلمام جامعة: المنورة المدينة ،1ط سالم، رشاد محمد

 وأضاف ،)ـه652: ت( تيمية بن السالم عبد الدين مجد: الجد بتصنيفها بدأ تيمية، آل  .28
 تيمية بن أحمد: الحفيد االبن أكملها ثم ،)هـ682: ت( تيمية بن الحليم عبد: األب إليها
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 ط،.د الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق ،الفقه أصول في المسودة): هـ728(
 .ت.د العربي، الكتاب دار: بيروت

 ،الكبرى الفتاوى ):ه728: ت( الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية،ابن  .29
 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط عطا، القادر عبد مصطفى-  عطا القادر عبد محمد: تحقيق
  .ه1408

: تحقيق ،الفقهية النورانية القواعد: الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي تيمية،ابن  .30
 .م1951-هـ1370 المحمدية، السنة مكتبة: القاهرة ،1ط الفقي، حامد محمد

، موقع صيد عقد التأمين نظرة فقهية موجزة ألبرز مسائله: هاني بن عبد اهللاجبير، ال .31
 http://www.saaid.netالفوائد، 

 األبياري، إبراهيم: تحقيق ،التعريفات ):ه816:ت(علي بن محمد بن علي جرجاني،ال   .32
  .ـه1405 العربي، الكتاب دار: بيروت ،1ط

 جامعة األنظمة قسم في المساعد والقانون الشريعة أستاذ جمعان بن نايف جريدان،ال .33
-  06/19/م2013 الموافق 08/10/ه1434 في أضيف ،المعامالت في األصل: نجران

09:08. 

 من المستخرجة الفقهية القواعد: جمعة المجيد عبد الرحمن عبد أبو جزائري،ال     .34
: النشر دار ط،.د زيد، أبو بكر: الدكتور إشراف علمية، سالةر ت،.د ،الموقعين إعالم كتاب
 .ت.د القيم، ابن دار عفان، ابن دار

 محمد: تحقيق ،القرآن أحكام): ه370: ت( الرازي علي بن أحمد بكر أبو جصاص،ال   .35
  .هـ1405 العربي، التراث إحياء دار: بيروت دط، قمحاوي، الصادق

: تحقيق األصول، في الفصول): ه370: ت(ي الراز علي بن أحمد اإلمام جصاص،ال  .36
 .ه1408 الدينية، والشؤون األوقاف وزارة: الكويت ،1ط النشمي، جاسم عجيل. د
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 المؤتمر لمنظمة التابع اإلسالمي الفقه مجمع وتوصيات قرارات: سارة أبو جميل، .37
 في ةعشر الثامنة الدورة إلى-) هـ1406( عام في األولى الدورة من: لدورات ،اإلسالمي

  .)هـ1428( عام

: ت( محمد بن يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد المعالي أبو الحرمين إمام جويني،ال   .38
 الحرمين، إمام مكتبة ،2ط الديب، العظيم عبد: تحقيق ،الظلم التياث في األمم غياث): ه478

 .ه1401

ات عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك من التطبيق: حاج محمد، محمد يوسف عارفال .39
جمال الكيالني، رسالة علمية مقدمة . د: إشرافالمعاصرة لعقد اإلجارة في الفقه اإلسالمي، 

 .م2003لجامعة النجاح الوطنية، 

 على المستدرك: )ه405:ت(النيسابوري اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو حاكم،ال .40
 .ه1411 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط عطا، القادر عبد مصطفى: تحقيق ،الصحيحين

 صحيح شرح الباري فتح: الشافعي العسقالني علي بن أحمد الفضل أبو حجر،ابن  .41
 دار: بيروت ط،.د الشافعي، العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: تحقيق ،البخاري
 .ه1379 المعرفة،

: القاهرة ،1ط ،األحكام أصول في اإلحكام: األندلسي أحمد بن علي محمد أبو حزم،ابن  .42
  .ه1404 الحديث، دار

: بيروت ط،.د ت،.د ،المحلى): ه456: ت( سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو حزم،ابن  .43
  .ت.د الفكر، دار

ط، .ت، د.د ،اإلسالمي الفقه في بالتمليك المنتهية اإلجارة: علي بن فهد حسون،ال .44
 .ت.الناشر المكتبة الشاملة، د
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: تحقيق ،األصول في عتمدالم: )ه436:ت(علي بن محمد البصري، الطيب الحسين   .45
 .ه1401 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط الميس، خليل

 للمعامالت الفقهية والضوابط القواعد: محمد بن إبراهيم بن السالم عبد حصين،ال   .46
 السعودية، الرياض سعود بن محمد اإلمام جامعة في مقدم بحث ،تيمية ابن عند المالية

  .ت.د للنشر، التأصيل دار ط،.د

 غمز): ه1098: ت(الحسيني  الدين شهاب مكي، محمد بن أحمد العباس أبو حموي،ال  .47
 .ه1405 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ت،.د ،والنظائر األشباه شرح في البصائر عيون

 ت،.د ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند): ه241: ت( الشيباني أحمد اهللا عبد أبو حنبل، ابن .48
 .ت.د ،قرطبة مؤسسة: القاهرة ط،.د

 فهمي المحامي: تعريب تحقيق ،األحكام مجلة شرح الحكام درر )ه1353:ت(علي حيدر، .49
 .ت.د العلمية، الكتب دار: بيروت ط،.د الحسيني،

 ،11ط ،الفقهاء اختالف في األصولية القواعد في االختالف أثر: سعيد مصطفى خن،ال .50
 .ه1431 العالمية، الرسالة دار: دمشق

" المالية للعقود الشرعية الصفة" الصالح، بن محمد بنت سلمى هوساي،: المنظومة دار .51
 ،9ع ،5 مج اإلسالمية، والدراسات البحوث مركز حولية: القاهرة العقود، في األصل
  .م2009

: بيروت دط، ،داود أبي سنن): ه275: ت( السجستاني األشعث ابن سليمان داود،أبو  .52
 .ت.د العربي، الكتاب دار

 ،الكبير الشرح على الدسوقي حاشية): ه1230: ت( عرفة بن مدأح بن محمد دسوقي،ال .53
  .ت.د الفكر، دار: بيروت ط،.د ت،.د
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 ضعفه ما تقوية على القارئ تنبيه): ه1408: ت(عبد اهللا بن محمد ابن أحمد  دويشال .54
 .ت.ط، د.، دالمشيقح أحمد بن العزيز عبد: ، تحقيقاأللباني

: تحقيقسير أعالم النبالء، ): ه748:ت( انشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمذهبي، ال .55
 .ت.مؤسسة الرسالة، د: ط، بيروت.شعيب األرنؤوط، د

 ،والحكم العلوم جامع): ه795: ت( أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبو الحنبلي، رجبابن  .56
 .ه1408 المعرفة، دار: بيروت ،1ط ت،.د

 ط،.د تحقيق،. د القواعد،): ه795: ت( أحمد بن الرحمن عبد الفرج أبو رجب،ابن  .57
 .م1999 الباز، مصطفى نزار مكتبة: مكة

 ،1ط ،الممهدات المقدمات): ه520: ت( القرطبي أحمد بن محمد الوليد أبو رشد،ابن  .58
 .ه1408 اإلسالمي، الغرب دار: الناشر

تصفح برقم أبحاث هيئة كبار العلماء، : رئاسة العامة للبحوث واإلفتاء، السعوديةال .59
تعريفه وبيان  ، التأمين ، م 2001 - هـ  1421سنة : إصدار  - المجلد الرابع  ،المجلد

  .7:رقم خصائص عقد التأمين ، أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده وأنواع وثائقه
 جواهر من العروس تاج: الحسيني الرزاق عبد بن محمد بن محمد الفيض أبو زبيدي،ال .60

 .ت.د الهداية، دار: الناشر ط،.د المحققين، من مجموعة: تحقيق ،القاموس

 ت،.د ،األربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد: مصطفى محمد. د زحيلي،ال   .61
 .ه1427 الفكر، دار: دمشق ،1ط

 مصطفى: عليه وعلق صححه ،الفقهية القواعد شرح: محمد الشيخ بن أحمد زرقا،ال .62
 .ه1409 القلم، دار: دمشق ،2ط الزرقا، أحمد

 ،)البيع عقد( اإلسالمي الفقه في المسماة العقود: )ه1420:ت(أحمد مصطفى زرقا،ال .63
 .ه1433 القلم، دار: دمشق ،2ط ت،.د
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: بيروت ،4ط ت،.د ،فيه الشرعي والرأي- حقيقته التأمين نظام: أحمد مصطفى زرقا،ال .64
 .ه1415 الرسالة، مؤسسة

 القواعد، في المنثور): ه794:ت(اهللا عبد بن بهادر بن محمد اهللا عبد أبو زركشي،ال .65
 اإلسالمية، والشئون األوقاف وزارة: الكويت ،2ط محمود، أحمد فائق تيسير. د: تحقيق
  .ه1405

 أصول في المحيط البحر ):ه794:ت(اهللا عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر زركشي،ال   .66
 .ه1421 العلمية، الكتب دار: بيروت ط،.د تامر، محمد محمد. د: تحقيق ،الفقه

. د: تحقيق ،الفقه أصول في الذهب سالسل: اهللا عبد بن بهادر ابن محمد زركشي،ال .67
  .م2008 للكتاب، العامة المصرية الهيئة: مصر ،1ط خليفة، أحمد صفية

األعالم، ): ه1396: ت( خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسزركلي، ال .68
 .م2002دار العلم للماليين، : ، بيروت15ت، ط.د

. د: تحقيق ،األصول على الفروع تخريج ):ه656: ت( أحمد بن محمود زنجاني،ال .69
  .ه1398 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،2ط صالح، أديب محمد

 .ه1417 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،5ط ،الفقه أصول في الوجيز: الكريم عبد زيدان، .70

 الحقائق تبيين): ه743: ت(الدين  فخر البارعي، محجن بن علي بن عثمان زيلعي،ال  .71
 .ه1313 األميرية، الكبرى المطبعة: القاهرة ،1ط ،ت.د ،الشِّلْبِي وحاشية الدقائق كنز شرح

نصب الراية ألحاديث : جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن محمدالزيلعي،  .72
: ، بيروت1ط، محمد عوامة :تحقيق، الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي

 .ه1418، مؤسسة الريان

 ،1ط ،والنظائر األشباه: الكافي عبد ابن علي بن الوهاب عبد بن الدين تاج سبكي،ال .73
 .م1991-هـ1411 العلمية، الكتب دار: بيروت
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 ،1ط ،الهامع الغيث بشرح الجوامع جمع ):ه771: ت(الوهاب عبد الدين تاج السبكي،   .74
  .م2000 الحديثة، الفاروق مكتبة: القاهرة

 منهاج على المنهاج شرح في اإلبهاج): ه756: ت( الكافي عبد بن علي سبكي،ال .75
 الكتب دار: بيروت ،1ط العلماء، من جماعة: تحقيق ،للبيضاوي األصول علم إلى الوصول
 .ه1404 العلمية،

: تحقيق ،المبسوط): ه483: ت(سهل  أبي بن محمد بكر أبو الدين شمس سرخسي،ال .76
 .ه1421 الفكر، دار: بيروت ،1ط الميس، الدين محي خليل

 ت،.د ،جهله الفقيه يسع ال الذي الفقه صولأ: عوض بن نامي بن عياض سلمي،ال .77
 .ه1426 التدمرية، دار: الرياض ،1ط

 دار: عمان ،2ط ت،.د ،البورصة في الشرع حكم: وزياد فتحي وغزال، سليم   .78
 .ه1428 الوضاح،

 نتائج في األصول ميزان): ه539: ت( أحمد بن محمد بكر أبو الدين عالء سمرقندي،ال .79
  .ه1404 نشر، دار. د ،1ط البر، بدع زكي محمد: تحقيق ،العقول

: ت( المروزي أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو سمعاني،اال     .80
 ،1ط الشافعي، اسماعيل حسن محمد حسن مد: تحقيق ،األصول في األدلة قواطع): ه489

 .ه1418 العلمية، الكتب دار: بيروت

محمد خير : ، تحقيقالتراجمتَاج  :طلُوبغسودوني، أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُال .81
 .ه1413، دار القلم: ، دمشق1ط، رمضان يوسف

 .ت.د نشر، دار. د ط،.د ت،.د ،السنة فقه): ه1420: ت( سابق سيد .82

 ت،.د ،القدير فتح شرح): ه681: ت(الواحد  عبد بن محمد الدين كمال سيواسي،ال .83
 .ت.د الفكر، دار: بيروت ط،.د
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 ط،.د تحقيق،. د ،والنظائر األشباه): ه911: ت( بكر أبي بن رحمنال عبد سيوطي،ال    .84
 .ت.د العلمية، الكتب دار: بيروت

 أبو: تحقيق ،الموافقات): ه790: ت( الغرناطي محمد بن موسى بن إبراهيم شاطبي،ال .85
  .م1997- هـ1417 للنشر، عفان ابن دار ،1ط سلمان، آل حسن بن مشهور عبيدة

 .هـ1393 المعرفة، دار: بيروت ،2ط ،األم: إدريس بن محمد اهللا عبد أبو شافعي،ال   .86

 ط،.د شاكر، أحمد محمد: تحقيق ،الرسالة): ه204: ت( إدريس بن محمد شافعي،ال .87
 .العلمية الكتب دار: بيروت

. د ،اإلسالمية الشريعة في الفقهية والضوابط الكلية القواعد: عثمان محمد شبير،   .88
  .ه1428 س،النفائ دار: عمان ،2ط تحقيق،

 ط،.د ت،.د ،اإلسالمي الفقه في المعاصرة المالية المعامالت: عثمان محمد شبير،   .89
  .ه1416 النفائس، دار: عمان

 1420 رجب األمة كتاب من) 72( العدد ،الفقهية الملكة تكوين: عثمان محمد شبير، .90
  .عشرة التاسعة السنة هـ،

 المالية المعامالت في تشارياس خبير األزهر بجامعة األستاذ حسين حسين شحاتة، .91
 الفكر في ودراسات بحوث سلسلة والسماسرة، للسمسرة الشرعية الضوابط: الشرعية

  .ت.نشر، د ردا. ط، د.ت، د.د ،اإلسالمي االقتصادي

 إلى المحتاج مغني): ه977: ت( الخطيب أحمد بن محمد الدين، شمس شربيني،ال   .92
 .ه1415 العلمية، الكتب دار: وتبير ،1ط ت،.د ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة

 تأصيل-المصرفي العمل في) بالتمليك المنتهية( المتناقصة المشاركة: إسماعيل شندي،ال .93
 البنوك، وأعمال اإلسالمي االقتصاد" مؤتمر إلى مقدمة علمية ورقة: الخليل جامعة ،-وضبط
 .م2009/ 7/ 28-27: بتاريخ المنعقد
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): ه1393: ت( الجكني القادر عبد بن المختار محمد بن األمين محمد شنقيطي،ال   .94
 .ه1415 الفكر، دار: بيروت ط،.د ت،.د ،بالقرآن القرآن إيضاح في البيان أضواء

 من الحق تحقيق إلى الفحول إرشاد): ه1250: ت( محمد بن علي بن محمد شوكاني،ال .95
 .ه1419 ،العربي الكتاب دار: بيروت ،1ط عناية، عزو أحمد الشيخ: تحقيق ،األصول علم

 التبصرة): ه476: ت(الفيروزآبادي  يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو شيرازي،ال .96
  .ه1403 الفكر، دار: دمشق ،1ط هيتو، حسن محمد. د: تحقيق ،الفقه أصول في

 ط،.د ت،.د ،اإلباحة األشياء في األصل قاعدة: محمد بن اهللا عبد بن أحمد ضويحي،ال .97
 .ه1428 اإلسالمية، سعود بن محمد جامعة: الرياض

 شرح): ه716: ت( الكريم بن القوي عبد بن سليمان الدين نجم الربيع أبو طوفي،ال .98
 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،1ط التركي، المحسن عبد بن اهللا عبد: تحقيق ،الروضة مختصر
  .ه1407

): ه1252: ت(الحنفي  الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين،ابن  .99
    .ه1412 الفكر، دار: بيروت ،2ط ت،.د ،المختار الدر على المحتار لردا

 سالم: تحقيق ،االستذكار: )ه463:ت(النمري اهللا عبد بن يوسف عمر أبو البر، عبدابن  .100
  .هـ1421 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط معوض، علي محمد عطا، محمد

 ،للتيسير المتضمنة الفقهية والضوابط القواعد: صالح بن الرحمن عبد اللطيف، عبد .101
 .ه1423 اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة: المنورة المدينة: الناشر ،1ط ت،.د

 ت،.د ،للخرشي خليل مختصر شرح): ه1101: ت( الخرشي اهللا، عبد بن محمد اهللا عبد .102
 .ت.د الفكر، دار بيروت ط،.د

 صفوان: تحقيق ،المصنف ريبالغ): ه224: ت( الهروي سالَّم ابن القاسم عبيد،أبو  .103
  .ت.د نشر، دار. د ط،.د داوودي، عدنان
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 .ت.د نشر، دار. د ت،.د ط،.د ،يسألونك فتاوى :موسى ابن الدين حسام عفانة، .104

 ط،.د ت،.د ،)المالية والتعامالت األوراق بورصة( البورصة كتاب: الرزاق عبد عفيفي، .105
  .ت.د نشر، دار. د

شذرات الذهب في أخبار من ): ه1089: ت(مدعبد الحي بن أحمد بن محعكري، ال .106
دار ابن كثير، : ط، دمشق.عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط، د: تحقيقذهب، 
 .ه1406

 على الفتوى في المالك العلي فتح): ه1299: ت( محمد بن أحمد بن محمد عليش،ابن  .107
 نشر، دار. د ط،.د الشحود، نايف بن علي: وفهرسها ونسقها جمعها ،مالك اإلمام مذهب

 .ت.د

: تحقيق ،األصول علم في المستصفى): ه505: ت( محمد بن محمد حامد أبو غزالي،ال .108
 .ه1413 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط الشافي، عبد السالم عبد محمد

 عبد: تحقيق ،اللغة مقاييس معجم): ه395: ت( زكريا بن أحمد الحسين أبو فارس،ابن  .109
  .م1979- هـ1399 الفكر، دار بيروت دط، هارون، محمد السالم

 ،األصول علم في المحصول: )ه606:ت(الحسين بن عمر بن محمد الرازي،فخر ال .110
 اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة: الرياض ،1ط العلواني، فياض جابر طه: تحقيق
 .ه1400

 ،حيطالم القاموس): ه817: ت( يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد فيروزآبادي،ال .111
  .ه1426 الرسالة، مؤسسة: بيروت ،8ط الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق

 الشرح غريب في المنير المصباح): ه770: ت( محمد بن أحمد العباس أبو فيومي،ال .112
  .ت.د العلمية، المكتبة: بيروت ط،.د ت،.د ،الكبير
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 العدة): ه458: ت( فراءال ابن خلف بن محمد بن الحسين بن محمد يعلى، أبو قاضيال   .113
 .ه1410 نشر، دار. د ،2ط المباركي، سير بن علي بن أحمد د: تحقيق ،الفقه أصول في

 ،المناظر وجنة الناظر روضة): ه620: ت( أحمد بن اهللا عبد محمد أبو قدامة، ابن .114
 سعود، بن محمد اإلمام جامعة: الرياض ،2ط السعيد، الرحمن عبد العزيز عبد. د: تحقيق
 .ه1399

أنوار البروق : )ه684: ت(المالكي قرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ال .115
 .ت.ط، عالم الكتب، د.، دفي أنواء الفروق

 اختصار في الفصول تنقيح شرح: إدريس بن أحمد العباس أبو الدين شهاب قرافي،ال   .116
 الفنية الطباعة شركة: الناشر ،1ط سعد، الرؤوف عبد طه: تحقيق ،األصول في المحصول
  .ه1393 المتحدة،

: بيروت ط،.د حجي، محمد: تحقيق ،الذخيرة: إدريس بن أحمد الدين شهاب قرافي،ال   .117
 .ه1419 الغرب، دار

 شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو قرطبي،ال .118
 ،2ط أطفيش، وإبراهيم يالبردون أحمد: تحقيق ،القرآن ألحكام الجامع): ه671: ت( الدين

  .ه1384 المصرية، الكتب دار: القاهرة

: تحقيق ،العلوم أحوال بيان في المرقوم الوشي العلوم أبجد: حسن بن صديق قنوجي،ال .119
 .م1978 العلمية، الكتب دار: بيروت ط،.د زكار، الجبار عبد

 في الفقهاء أنيس): ه987:(ت الحنفي، الرومي علي أمير بن اهللا عبد بن قاسم قونوي،ال .120
 الكتب دار: بيروت ط،.د مراد، يحيى: تحقيق ،الفقهاء بين المتداولة األلفاظ تعريفات
  .ه1424 العلمية،
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إعالم : )ه751: ت(قيم الجوزية، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيابن  .121
دار الجيل، : ط، بيروت.طه عبد الرؤوف سعد، د: تحقيق الموقعين عن رب العالمين،

 .م1973

 .الشاملة اإلسالمية المكتبة على بحث المالية، العقود في األصل: حازم أبو كاتب،ال .122

 في الصنائع بدائع): ه587: ت( أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين عالء كاساني،ال .123
 .ه1406 العلمية، الكتب دار: بيروت ،2ط ت،.د الشرائع، ترتيب

 :)هـ774: ت (ثير القرشي الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ك  كثير،ابن  .124
 .ه1408دار إحياء التراث العربي، : ، بيروت1علي شيري، ط: تحقيقالبداية والنهاية، 

 عدنان: تحقيق الكليات،  ):ه1094:ت(الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو كفوي،ال  .125
 .م1998- هـ1419 الرسالة، مؤسسة: بيروت دط، المصري، محمد – درويش

 ت،.د ،العدلية األحكام مجلة: العثمانية الخالفة في وفقهاء علماء عدة من نةمكو لجنة   .126
 .كراتشي باغ، آرام كتب، تجارت كارخانه محمد، نور: الناشر ط،.د

 ت،.د ،ماجة ابن سنن): ه273: ت(القزويني  يزيد بن محمد اهللا عبد أبو ماجه،ابن  .127
 .ت.د المعاطي، أبي مكتبة ط،.د

: ت( البغدادي البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو ماوردي،ال .128
 .ه1414 العلمية، الكتب دار: بيروت ،1ط ت،.د ،الحاوي): ه450

 المدينة لجامعة: مقدم بحث ،اإلسالمي الفقه في السمسرة تعريف: الطيب مبروكي، .129
  .علم شاه: ماليزيا العالمية،

   /http://www.ahlalhdeeth.com،  موقع أهل الحديث:  مجد مكي .130
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 معرفة في اإلنصاف): ه885: ت( سليمان بن علي الحسن أبو الدين عالء مرداوي،ال .131
 إحياء دار: بيروت ،1ط ت،.د ،حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الخالف من الراجح
  .ه1419 العربي، التراث

 محمد: تحقيق ،مسلم صحيح): ه261: ت( النيسابوري القشيري الحسين أبو مسلم،   .132
  .ت.د العربي، التراث إحياء دار: بيروت دط، الباقي، عبد فؤاد

 دراسة" الفقهية األحكام في وأثره حجيته االستصحاب: محمد أحمد عوني مصاروة،   .133
 كلية في النجاح جامعة: نابلس في قدمت علمية رسالة وهذه ،"تطبيقية تأصيلية نظرية
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 .ه1426 ،2ط عويضة، محمد بن صالح: تحقيق العمدة،
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Abstract 

In the name of Allah and with all the praises to him and all the prayers 

upon Mohammed the son of Abdu Allah, the greatest creation of Allah, 

peace be upon him and upon all his family and friends. For that; this study 

aimed at showing the rule: “The originality in contracts is legalization” and 

showing its meaning and its ancient and modern applications. Also, its 

relation with the rule of the ‘originality in things is legalization’, the rule of 

‘certainty cannot be removed by doubt’, and the evidence of ‘Al-

Estisahab’. 

The preliminary study talked about the doctrine rule in general, as it 

showed its lingual and terminological definition, and that the doctrinal rule 

has conditions that should be taken into considerations. In addition, it 

addressed its importance and  its argument. It  was illustrated that the case  

( the rule argument) has the scientists conflict; however, the researcher 

came to result of the scientists saying that it is ‘the argument but with 

taking care of the legal text and keeping it without being careless in saving 

it.’ 

In the first chapter, I talked about a  rule, which has an important relation 

with the rule of ‘the originality in contracts is legalization’, and that is ‘the 

originality in things is legalization’ as the researcher illustrated the rule of 

things is legalization, and how it is related to the rule of that ‘certainty  is 
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not removed by doubt.  It  is one of the biggest five rules which forms a 

base rule for ‘the originality in things is legalization’, and the rule of ‘ the 

originality in contracts is legalization’ is one of the doctrine rules which 

comes under ‘the originality in things is legalization’. Both of which share 

in common: inclusiveness, documenting, evidence, categorizing, the topic, 

the aim, the doctrinal branches, uses and solutions, the form and the 

scientist arguments  in each one of them.  

In the second chapter of this dissertation, the researcher talked about the 

argument between the scientists  about the rule: originality is legalizing, as 

the scientists  were divided into three sides. First: blocking, second: 

legalizing, and third: stopping. Each team supported itself with a group of 

evidences, and they replied  to these evidences and  discussed them. The 

answers were given to the evidences that were discussed for those who 

claimed it should be legalization. Also, there was a weakness in the 

evidence of those who are with blocking the rule, as it has been discussed 

and answered.  

Therefore, the legalizing side was the outweighing, and there was a 

weakness in the blocking side, because it was discussed and answered. The 

evidence and the outweigh of the  legalizing side was strong and 

outweighing, and the researcher did not provide evidences for those who 

stopped the judgment. After that, the researcher searched for the relation of 

the rule ( the originality in contracts is legalizing) with the evidence of Al-

Esteshab, as it was defined and  its pillars conditions and types, as well as 

its argument and conflict between the scientists were illustrated, and it 
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proved for the researcher that the argument is in payment and proof, as it is 

proved in a number of evidences.  Moreover, the relation of the rule 

‘Originality in contracts is legalization, with the evidence of Al-Esteshab 

has a strong relation, for Al-Esteshab is an original rule and the originality 

in contracts is legalization is a doctrine rule; therefore, the doctrine rule is 

based on the original rule.  

In the third chapter of this dissertation, the rule was illustrated through: 

explaining its terms, its general meaning and other terms related to it, also 

evidences on its legality. It was illustrated that the rule of ‘ the originality 

in things is legalization is a base to rule of ‘ the originality in contracts is 

legalization’, and after that it mentioned old doctrine applications, as well 

as modern applications with more than one contract like the insurance, the 

contract of Ijarah ( lease which is ended by being owned), Mosharake   

( joint venture which is ended by being owned), stock contracts and the 

penalty clause and Al-Estejrar contracts.  

The dissertation mentioned as well the rules exceptions, as each rule has its 

exceptions and irregularities and that does not doubt the  rule but removes 

what is not from it.  
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