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 إسماعيل.م.د. جاسم دمحم أ
 وأصولهقسم الفقه   /األعظم اإلمامكمية 

 المقدمة
وىدانا باالستبصار بو عف الوقوع في عماية  ،الحمد هلل الذؼ أنقذنا بنور العمـ مف ظممات الجيالة

أفضل ما مّف  وكاف ذلؾ ،ونصب لنا مف شريعة نبينا دمحم ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ أعمى عمـ وأوضح داللة ،الضبللة
 بو مف النعـ الجزيمة والمنح الجميمة وأنالو . 
 ،المبعوث رحمة لمعالميف ،نبينا دمحم الزكي األميف ،والصبلة والسبلـ عمى سيد الخمق أجمعيف

 يوـ يقـو الناس لرب العالميف .  ،ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف ،وعمى آلو وصحبو
ع أبواب الفقو الذؼ ينظـ عبلقات الناس مع بعضيـ، فإف باب المعامبلت مف أوس :أما بعد

خاصة في مجاؿ قبض األمواؿ، والقبض مقصد المتعاقديف مف العقد وغايتيـ إذ ىو ثمرتو 
 وفائدتو . 

ف الناظر بتأمل لما شرعو الحكيـ لمناس في معامبلتيـ يجد أنو قائـ عمى أسس مستقيمة  ،وا 
ضبط الشارع لمناس تصرفاتيـ  ،مبادغ ثابتةوأصوؿ مستقرة و  ،ومبني عمى قواعد منضبطة

 وحقوقيـ ومنافعيـ .
وما ىو صحيح وما  ،وما ىو حبلؿ وما ىو حراـ ،بيف لمناس في معامبلتيـ ما ليـ وما عمييـ

ثـ رتب لممقبوض بعقد صحيح آثاره  ،وأبطل الفاسد الحراـ ،فأمضى الحبلؿ الصحيح ،ىو فاسد
كما رتب الشارع الحكيـ  ،تفاع واالستعماؿ واالستغبلؿمف انتقاؿ الممكية وحق التصرؼ واالن

 أيضًا لممقبوض بعقد فاسد آثاره وأحكامو . 
ومع ىذا االنفتاح الكبير في المعامبلت المالية تأثرت العقود مف حيث الصحة والفساد بالعوارض 

قود وردىا إلى فأصبحت الحاجة ماّسة لدراسة اآلثار والتطبيقات الفقيية ليذه الع ،والطوارغ عمييا
 أصوليا الفقيية . 

وتزداد الحاجة في معرفة آثار المقبوض بعقد فاسد مع ىذا االنفتاح الكبير؛ الشتماؿ عدد مف 
ولوجود البموػ العامة التي ابتمي بيا  ،المعامبلت المنتشرة اليـو عمى عقود فييا غرر أو قمار

مما جعل دراسة مثل ىذا الموضوع أمرًا ذا  الناس بعد ىذا االنفتاح السريع عمى العالـ بخيره وشره
لما لو  ؛وقد وقع اختيارؼ لموضوع التطبيقات الفقيية المعاصرة لممقبوض بعقد فاسد ،أىمية واقعية

 مف أىمية في جانب المعامبلت المالية . 

  لممقبوض بعقد فاسد هية المعاصرةالتطبيقات الفق
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  :وقد جاء البحث بعد تمامو في ثبلثة مباحث مسبوقًا بمقدمة ومتموًا بخاتمة  
 ؿ فيو التعريف بعنواف البحث .أما المبحث األو 

  :وفيو مطمباف
 معنى القبض في المغة واالصطبلح .  :المطمب األوؿ
 التعريف بالعقد الفاسد .  :المطمب الثاني

 وأما المبحث الثاني فيو اشتراط القبض في نقل الممكية في العقود الفاسدة .
 وفيو مطمباف: 
 عرقة القبض بالعقد .  :المطمب األوؿ

 أثر القبض في العقود الفاسدة .  :الثاني المطمب
 وأما المبحث الثالث فيو التطبيقات الفقيية المعاصرة لممقبوض بعقد فاسد .

  :وفيو خمسة مطالب
 المطمب األوؿ تممؾ األوراؽ المالية الربوية بالقبض . 

 تممؾ أسيـ الشركات المحرمة . :المطمب الثاني
  :وفيو فرعاف
 عف طريق الشراء . تممكيا  :الفرع األوؿ
 تممكيا عف طريق اإلرث واليبة ونحوىما .  :الفرع الثاني

ـر . :المطمب الثالث  المقبوض بشراء أصل ذؼ غمة بعقد محَّ
  :وفيو فرعاف
 معنى الغمة في المغة واالصطبلح .  :الفرع األوؿ
 حكـ شراء أصل ذؼ غمة بعقد محـر .  :الفرع الثاني

 ت بالتمويل الربوؼ . شراء البيو  :المطمب الرابع
  :وفيو ثبلثة فروع

 مفيـو التمويل .  :الفرع األوؿ
 حكـ شراء البيوت بالتمويل الربوؼ .  :الفرع الثاني
 اآلثار المترتبة عمى التمويل الربوؼ .  :الفرع الثالث

 مستحق األرباح في المقبوض بعقد فاسد .  :المطمب الخامس
 تي توصمت إلييا . وأما الخاتمة ففييا أىـ النتائج ال
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وانو عمل ناطق بأنو إسياـ بشرؼ حرصت فيو  ،ىذا وقد بذلت غاية جيدؼ في كتابة ىذا البحث 
فإف وفقت لما طمبت فذلؾ فضل هللا تعالى يؤتيو  ،عمى تقديـ ما ينفع الناس ليمكث في األرض

ف كاف فيو خطأ أو زلل أو سيو أو نقصاف ،مف يشاء والكماؿ  ،ففذلؾ مف شأف عمل اإلنسا ،وا 
وصمى هللا تعالى عمى سيدنا دمحم وعمى آلو  ،وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف ،هلل وحده

 وصحبو أجمعيف .  
 عنوان البحثب التعريف: لمبحث األولا

 معنى القبض في المغة واالصطالح: المطمب األول
 معنى القبض في المغة  :أوالا 

)) القاؼ والباء والضاد أصل صحيح يدؿ عمى شيء  :تعالى ػػ رحمو هللا  (ٔ)قاؿ ابف فارس     
  .(ٕ)( (مأخوذ وَتجُّمع في شيء

وقبضُت الشيء تقبيضًا جمعتو  ،قبضُت مالي قبضاً  :يقاؿ ،والقبض مصدر قبضُت قبضاً     
 ،وتقابض المتبايعاف وقابضتو مقابضة ،قبض المتاع وأقبضو إياه وقّبضتو :يقاؿ ،(ٖ)وزويتو

 .(ٗ)بوضة والرىاف مق
وكل ما  ،وىو ما ُجمع مف الغنيمة قبل أف ُتقسـ ،والَقَبض بالتحريؾ بمعنى الماؿ المقبوض    

 .(٘)يقبض مف ماؿ فيو مقبوض 
  .(ٙ)والقبض ضد البسط     
والقبضة ما  ،وقبضُت الشيء قبضًا أخذتو ،ويطمق القبض عمى جمع الكف عمى الشيء    

ف  ،أصابعؾ فيي القبصة بالصادفإذا كاف ب ،أخذت بجمع كفؾ كمو  ويطمق عمى قبولؾ المتاع وا 
 
 

                                           

 ،المغوؼ  ،المالكي ،لرازؼ المعروؼ با ،بف فارس ابف زكريا بف دمحم بف حبيب القزويني أحمدىو أبو الحسيف  (ٔ)
المغوؼ المحدث . توفي بالرؼ في  ،اإلماـ العبلمة :قاؿ عنو الذىبي ،وصاحب كتاب المجمل ،نزيل ىمذاف
 . ٖٓٔ /ٚٔسير أعبلـ النببلء  :ىػػ . ينظر ٜٖ٘صفر سنة 

 مادة قبض . ٔٗٛػػ معجـ مقاييس المغة البف فارس ص  (ٕ)
 .  ٕٗٔ/ ٚلساف العرب البف منظور  :ػػ ينظر (ٖ)
 . ٛٗػػ  ٚٗ /ٕأساس الببلغة لمزمخشرؼ   :ػػ ينظر (ٗ)
ومشارؽ  ؛ٕٗٔ /ٚولساف العرب  ؛ٙ /ٗالنياية في غريب الحديث واألثر ألبي السعادات الجزرؼ  :ػػ ينظر (٘)

 مادة قبض . ٓٚٔ /ٕاألنوار لمقاضي عياض 
 . ٕٙٗمختار الصحاح لمرازؼ ص  :ػػ ينظر (ٙ)
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 .(ٔ)ويطمق عمى تناوؿ الشيء باليد مبلمسة  ،ويطمق عمى تحويمؾ المتاع إلى حيزؾ ،لـ تحولو
) يدؿ  :ىو ما ذكره ابف فارس أنو (ويمكف القوؿ بأف العنصر األساسي في معنى مادة ) قبض

ف تعددت استعماالت (عمى شيء مأخوذ  ،واألخذ ،وخبلؼ البسط ،يا والتي تدور حوؿ اإلمساؾوا 
ف لـ يحوؿ إليو ،وما أخذ باليد ،والجمع   .وتحويل المتاع إلى الحيز والتممؾ ،وقبوؿ المتاع وا 

 تعريف القبض في اصطالح الفقهاء  :ثانياا 
 ،والكثير منيا ال تعود إلى حقيقة القبض ،لقد تعددت عبارات أصحاب المذاىب في القبض    

نما تعود إلى المرجع في تحديد القبض  .ة القبض وتعريفووىذا غير حقيق ؟وكيف يتحقق ،وا 
  :وتعريف القبض عند المذاىب كما يمي

ىو التمكيف والتخمي  :: )) معنى القبضػ رحمو هللا تعالى ػ (ٕ)قاؿ الكاساني :عند الحنفية    
 .(ٖ)((وارتفاع الموانع عزمًا وعادة حقيقة

أف يخمي البائع  :وىو ،والتخمي (ٗ)التسميـ والقبض عندنا ىو التخمية))  :موضع آخر وقاؿ في    
  ،برفع الحائل بينيما عمى وجو يتمكف المشترؼ مف التصرؼ فيوبيف المبيع وبيف المشترؼ 

                                           

وبصائر  ؛ٕ٘ٙوالمفردات لمراغب  ؛ٚٛٗ /ٕوالمصباح المنير لمفيومي  ؛ٕٗٔ /ٚعرب لساف ال :ػػ ينظر (ٔ)
 مادة قبض .  ٖٔٚوالمغرب في ترتيب المعرب لممطرزؼ ص  ؛ٕٕٛ /ٗالتمييز لمفيروزآبادؼ 

عبلء الديف منسوب إلى كاساف أو قاشاف أو كاشاف بمدة بتركستاف خمف  أحمدػػ ىو أبو بكر بف مسعود بف  (ٕ)
وكاف يسمى ممؾ العمماء أخذ عف عبلء الديف السمرقندؼ  ،ر سيحوف مف أىل حمب مف أئمة الحنفيةني

ىػػ .  ٚٛ٘وشرح كتابو المشيور تحفة الفقياء تولى بعض األعماؿ لنور الديف الشييد وتوفي بحمب سنة 
 .  ٖ٘والفوائد البيية ص  ؛ٕٗٗ /ٕالجواىر المضية  :ينظر

 .  ٔٚ٘ /ٙساني  ػػ بدائع الصنائع لمكا (ٖ)
تمكيف الشخص مف  :واصطبلحاً  ،الترؾ واإلعراض :ومف معانييا في المغة ،مصدر خمى :ػػػ التخمية لغة (ٗ)

يحبس القاتل وال يخمى  :وتستعمل التخمية أحيانًا بمعنى اإلخراج كما يقولوف  ،التصرؼ في الشيء دوف مانع
وحاشية الدسوقي  ؛ٕٓٗ /ٚوبدائع الصنائع  ؛خبل مادة ٘ٔ /ٖٛتاج العروس لمزبيدؼ  :إال بكفيل . ينظر

 . ٖٙ٘ /ٕوحاشية القميوبي  ؛ٖٙٔ /ٗوالنجـ الوىاج في شرح المنياج لمدميرؼ  ؛٘ٗٔ /ٖ
  :واشترط الحنفية العتبار التخمية قبضًا الشروط التالية    
 قبضت .  :ويقوؿ المشترؼ  ،خميُت بينؾ وبيف المبيع فاقبضو :وصورة ذلؾ أف يقوؿ البائع ،ػػػػ اإلذف بالقبضٔ
أما إذا كاف شاغبًل حق الغير مثل الحنطة في أكياس البائع  ،ػػػػػػػ أف يكوف المبيع مفرزًا غير مشغوؿ بحق الغيرٕ

وقاؿ بيذا الشرط الجميور خبلفًا لمحنابمة الذيف لـ يعتبروا خمو المبيع مف متاع البائع  ،فبل يمنع التخمية
 شرطًا لمتخمية.

أف يكوف المبيع بحضرة المشترؼ بحيث يصل إليو دوف مانع عند الصاحبيف خبلفًا لئلماـ أبي حنيفة حيث ػػػػػػػ ٖ
 ألنو إذا كاف قريبًا يتصور فيو القبض الحقيق ؛تصح عنده التخمية ولو كاف بعيدًا . ووصف قولو بالضعف

= 
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  (ٔ)((الثمف مف المشترؼ إلى البائع وكذا تسميـ ،والمشترؼ قابضًا لو ،فيجعل البائع مِسممًا لممبيع
تمكف مف القبض ببل حائل وال أنو مف شروط التخمية ال :ػ رحمو هللا تعالى ػػ (ٕ)ر ابف عابديفوذك
ىو التخمية مف حيث  :بضالق :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ(ٗ)قاؿ ابف رشد  :عند المالكية .(ٖ)مانع
 .  (٘)المبدأ
 .  (ٙ)ـ لـ يمكفليد أىو حيازة الشيء والتمكف منو سواء أكاف مما يمكف تناولو با :وقيل    
وفيما ال  ،النقل ...)) والقبض فيما ينقل  :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ(ٚ)قاؿ الشيرازؼ  :عند الشافعية    

 . (ٛ)((لثمر قبل أواف الجذاذ التخميةينقل كالعقار وا
 وىو  ،الرجوع في القبض إلى العرؼ :)) قاؿ أصحابنا :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ(ٜ)ويقوؿ النووؼ     

                                                 
= 

ذا كاف بعيدًا فبل يتصور القبض  ،فتقاـ التخمية مقاـ القبض ،في الحاؿ في الحاؿ فبل تقاـ التخمية مقاـ وا 
 . ٕٛٗػػػػػػ ٕٚٗ/ٖوكشاؼ القناع  ؛ٜٙ /ٚحاشية ابف عابديف  :القبض . ينظر

 .  ٖٕٙ /ٚػػػ بدائع الصنائع  (ٔ)
ماـ الحنفية في عصره  ،ػػػ ىو دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف دمشقي فقيو الديار الشامية (ٕ) وا 

لمختار المشيور بحاشية ابف عابديف ولو مصنفات أخرػ . توفي سنة صاحب رد المحتار عمى الدر ا
 .  162/ 6هـــ . ٌنظر: األعالم للزركلً 2121

 . ٜٗ /ٚحاشية ابف عابديف  :ػػػػ ينظر (ٖ)
عني  ،طبيب مف أىل األندلس مف أىل قرطبة ،فميسوؼ ،أبو الوليد فقيو مالكي ،بف رشد أحمدػػػ ىو دمحم بف  (ٗ)

ويمقب بالحفيد تمييزًا لو عف جده أبي الوليد بف  ،وترجمو إلى العربية وزاد عميو زيادات كثيرةبكبلـ أرسطو 
وتيافت التيافت في  ،فصل المقاؿ في ما بيف الحكمة والشريعة مف االتصاؿ :رشد الجد . مف تصانيفو

يـ بالزندقة واإللحاد فنفي ورسالة في حركة الفمؾ . ات ،وبداية المجتيد في الفقو ،والكميات في الطب ،الفمسفة
 /ٗشذرات الذىب  :ىػػػػػػػ ودفف بقرطبة . ينظرٜ٘٘إلى مراكش وأحرقت بعض كتبو وتوفي بمراكش سنة 

 .  120/ 6؛ واألعالم 013

 .ٕٚ٘ /ٗبداية المجتيد البف رشد  :ػػػ ينظر (٘)
 .  ٕٖٛالقوانيف الفقيية البف جزؼ ص  :ػػػػ ينظر (ٙ)
 ،ىػػػػٖٜٖجماؿ الديف الشيرازؼ ولد بفيروز آباد بفارس سنة  ،أبو إسحاؽ ،ف عمي بف يوسفػػػػ ىو إبراىيـ ب (ٚ)

ونشأ في بغداد . أحد األعبلـ فقيو شافعي . كاف مناظرًا فصيحًا ورعًا متواضعًا . قرأ الفقو عمى أبي عبد هللا 
وبنيت  ،ت إليو رئاسة المذىبولـز القاضي أبا الطيب إلى أف صار معيده في حمقتو . انتي ،البيضاوؼ وغيره

والتبصرة في أصوؿ الفقو . توفي في بغداد  ،والنكت في الخبلؼ ،لو النظامية ودرس بيا الميذب في الفقو
 . ٜٖٗ/ٖوشذرات الذىب  ؛ٛٛ /ٖطبقات الشافعية الكبرػ  :ىػػػػػػ . ينظرٚٙٗسنة 

 .  ٖٖٔ /ٓٔػػػػ الميذب بشرح المجموع  (ٛ)
أبو زكريا محيى الديف . مف أىل نوػ مف قرػ حوراف  ،رؼ الديف بف مرؼ بف حسف النووؼ ػػػػ ىو يحيى بف ش (ٜ)

 :تعمـ في دمشق وأقاـ بيا زمنًا . مف تصانيفو ،جنوبي دمشق . عبلمة في الفقو الشافعي والحديث والمغة
= 
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ٖ٘٘ 
 

ما ينقل في العادة  :والثاني ،العقار والثمر عمى الشجر، فقبضو بالتخمية :أحدىا :ثة أقساـثبل
سواء نقل  ،فقبضو بالنقل إلى مكاف ال اختصاص لمبائع بو ،كاألخشاب والحبوب والحيواف ونحوىا

في أنو يك :وفيو قوؿ حكاه الخراسانيوف  ،أو مسجد أو غيره ،أو شارع ،إلى ممؾ المشترؼ أو موات
واإلناء الخفيف والكتاب  ،والمنديل والثوب ،ما يتناوؿ باليد كالدراىـ والدنانير :والثالث ،فيو التخمية

 . (ٔ)( (فقبضو بالتناوؿ ببل خبلؼ ،ونحوىا
قبضت الدار واألرض والعبد والبعير  :)) قوليـ :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ(ٕ)قاؿ العز بف عبد السبلـ  

 . (ٖ)( (والتمكف مف التصرؼيريدوف بذلؾ االستيبلء 
فإف كاف مكيبًل  ،)) وقبض كل شيء بحسبو :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ(ٗ)قاؿ ابف قدامة  :عند الحنابمة

رواية  أحمدعف (٘)... وقد روػ أبو الخطاب أو موزونًا بيع كيبًل أو وزنًا فيقبضو بكيمو ووزنو 
 ،خمى بينو وبيف المبيع مف غير حائل ألنو ؛أف القبض في كل شيء بالتخمية مع التمييز :أخرػ 

 .  (ٙ)فكاف قبضًا لو كالعقار((

                                                 
= 

قات الشافعية طب :ىػػػػػ . ينظرٙٚٙوالمنياج توفي سنة  ،وروضة الطالبيف ،المجموع شرح الميذب لـ يكممو
 .  ٘ٛٔ/ ٜواألعبلـ  ؛٘ٙٔ /٘الكبرػ 

 .  ٖٖٔ /ٓٔػػ المجموع شرح الميذب ػ (ٔ)
 ،فقيو شافعي مجتيد ،يمقب بسمطاف العمماء ،ػػػ ىو عبد العزيز بف عبد السبلـ أبي القاسـ بف الحسف السممي (ٕ)

ل إلى مصر فولي القضاء والخطابة ىػػػػػ وتولى التدريس والخطابة بالجامع األموؼ . انتقٚٚ٘ولد بدمشق سنة 
 :ىػػػػ . ينظرٓٙٙوالتفسير الكبير . توفي سنة  ،والفتاوػ  ،قواعد األحكاـ في مصالح األناـ :. مف تصانيفو
 .  ٘ٗٔ /ٗواألعبلـ  ؛ٓٛ /٘طبقات السبكي 

 . ٜٚػػػػ اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز لمعز بف عبد السبلـ ص  (ٖ)
بف دمحم بف قدامة مف أىل جماعيل مف قرػ نابمس بفمسطيف خرج مف بمده واستقر  أحمدبدهللا بف ػػػ ىو ع (ٗ)

بدمشق واشترؾ مع صبلح الديف في محاربة الصميبيف . رحل في طمب العمـ إلى بغداد أربع سنيف ثـ عاد 
 :في األصوؿ ولو ،والعمدة ،والكافي ،المغني في الفقو شرح مختصر الخرقي :إلى دمشق . مف تصانيفو
 . ٖٖٔذيل طبقات الحنابمة ص  :ىػػػػػػ . ينظرٕٓٙروضة الناظر . توفي سنة 

أبو الخطاب . إماـ الحنابمة في وقتو أصمو مف كمواذا بضواحي بغداد مف  ،الكموذاني أحمدػػػػ ىو محفوظ بف  (٘)
الفقو . توفي في بغداد سنة  واليداية في ،واالنتصار في المسائل الكبار ،التمييد في أصوؿ الفقو :تصانيفو
 .  ٜٓٗطبقات الحنابمة ص  :ىػػػػػ . ينظرٕٖٗ

 .  ٕ٘٘ /٘ػػػػ المغني البف قدامة  (ٙ)
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ٖ٘ٙ 
 

 . (ٕ))) القبض موجب العقد ومقتضاه(( :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ(ٔ)وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية 
تبيف أف اتجاىات فقياء الشريعة اإلسبلمية تكاد تنحصر  ،مما سبق عرضو مف نصوص     

  :في اتجاىيف
حيث يتـ  ،يرػ أصحاب ىذا االتجاه عدـ التفرقة بيف جميع أنواع المعقود عميو :ؿاالتجاه األو 

وقوؿ لمشافعية  ،أحمدورواية عف اإلماـ  ،وىذا مذىب الحنفية والمالكية ،قبضيا بالتخمية فقط
 . (ٖ)وماؿ إليو البخارؼ  ،حكاه الخراسانيوف 

مع مبلحظة أف أصحاب  ،وؿ وغيرهيرػ أصحاب ىذا االتجاه التفرقة بيف المنق :االتجاه الثاني
حيث ذىب بعضيـ وىـ الشافعية إلى أف أساس التفرقة  ،ىذا االتجاه قد وقع بينيـ خبلؼ بسيط
 .(ٗ)ـ قبضو بالنقل وفي غيره بالتخميةفالمنقوؿ يت ،ىو كوف الشيء منقواًل أو غير منقوؿ

كوف الشيء مكيبًل أو  في حيف ذىب الحنابمة في الراوية الثانية إلى اعتماد أساس آخر وىو
 .(٘)ا كاف غيرىما يكوف قبضو بالتخميةوم ،فما كاف مكيبًل فقبضو بكيمو أو وزنو ،موزونًا أو غيره

  :بعد ذلؾ نستنتج أف التعريف المختار لمقبض يجب أف تتجمى فيو األمور التالية    
 ػ القبض ىو التخمية أو المناولة بيف المتعاقديف . ٔ
 حيث يجب فيو النقل أو التحويل أو الكيل أو الوزف . ،ـ عف غيرهػ ُيستثنى الطعإ
 ػ القبض يكوف اعتباره حسب العرؼ الجارؼ في الزماف والمكاف المتعارؼ عميو . ٖ

التخمية أو المناولة مف العاقد والمعقود  :وعميو يمكف القوؿ بأف التعريف المختار لمقبض ىو    
 مف التسميـ ببل مانع وال حائل حسب العرؼ .  عميو في غير الطعاـ عمى وجو يتمكف

 
 
 

                                           

تقي الديف اإلماـ شيخ اإلسبلـ حنبمي . ولد في  ،بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني الدمشقي أحمدػػػ ىو  (ٔ)
بغ واشتير سجف بمصر مرتيف مف أجل فتاواه . كاف داعية ىػػػػػ وانتقل بو أبوه إلى دمشق فنٔٙٙحراف سنة 

فصيح المساف مكثرًا مف التصانيف . توفي  ،آية في التفسير والعقائد واألصوؿ والفقو ،إصبلح في الديف
 . ٗٗٔ/ ٔالدرر الكامنة  :ىػػػػػ . ينظرٕٛٚبقمعة دمشق معتقبًل سنة 

 .  ٜٛ /ٖٓػػػػ مجموع الفتاوػ البف تيمية  (ٕ)
 . ٕٚٔ /ٚفتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ   :ػػػػ ينظر (ٖ)
 .ٕٙٔ /ٚوفتح البارؼ  ؛ٖٖٔ /ٓٔالمجموع لمنووؼ  :ػػػػ ينظر (ٗ)
 .  ٕ٘٘ /٘المغني البف قدامة  :ػػػ ينظر (٘)
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ٖ٘ٚ 
 

 التعريف بالعقد الفاسد: المطمب الثاني
 في المغة تحديد معنى العقد  :أوالا 
)) العيف والقاؼ والداؿ أصل واحد يدؿ عمى شد وشدة  :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ قاؿ ابف فارس    

ليو ترجع فروع الباب كميا  . (ٔ)( (وثوؽ، وا 
الشد والربط واإلحكاـ والتوثيق والجمع بيف  :وع الباب والتي تعتبر معاف لمادة عقدومف فر     

انعقد النكاح  :يقاؿ ومنو عقدة النكاح ،فيو معقود عقدت الحبل إذا شددتو :أطراؼ الشيء تقوؿ
وفي  ،لزمو :وعقد قمبو عمى الشيء ،إبرامو :وعقد كل شيء ،والبيع بيف المتبايعيف ،بيف الزوجيف

وعقدت البناء  مبلـز ليا كأنو معقود فييا، :أؼ (ٕ)معقود بنواصييا الخير() الخيل  :يثالحد
والعقد نقيض  ،وعقد كل شيء إبرامو ،وعقد اليميف توثيقيا بالمفع مع العـز عمييا ،بالجص ألزقتو

 .(ٖ)والعقيدة ما يديف اإلنساف بو ،الحل
ألصل مصدر عقدت الحبل إذا جمعت أجزاءه )) في ا :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ(ٗ)قاؿ الزركشي    

 .  (٘)((ثـ ُنقل إلى الشيء المعقود مجازاً  ،جمعًا خاصاً 
ويستعمل ذلؾ في األجساـ الصمبة كعقد  ،الجمع بيف أطراؼ الشيء :)) العقد :وفي المفردات    

 .(ٙ)( (ثـ يستعار ذلؾ لممعاني نحو عقد البيع والعيد وغيرىما ،الحبل وعقد البناء
 وكل ما ينشىء التزامًا .  ،ولذا صار العقد بمعنى العيد الموثق والضماف    

  في اصطالح الفقهاء تحديد معنى العقد :ثانياا 
والسبب في ىذا االختبلؼ يمكف إرجاعو إلى  ،لقد تعددت تعاريف العمماء لمعقد واختمفت    

  :أمريف أساسييف
ىو ارتباط بيف إرادتيف فقط أو ىو مجرد ىل  ،االختبلؼ في العقد مف حيث حقيقتو :األوؿ

 االلتزاـ حتى لو كاف مف إرادة واحدة؟ 
                                           

 مادة عقد .  ٗ٘ٙػػػػػػ معجـ مقاييس المغة البف فارس ص  (ٔ)
 الخيل في نواصييا الخير إلى يـو القيامة .  :باب ،رةكتاب اإلما ٜٔ /ٖٔػػػػ صحيح مسمـ بشرح النووؼ  (ٕ)
؛ ٜٕٙ /ٖولساف العرب  ؛ٖٓٓوالقاموس المحيط لمفيروزآبادؼ ص  ؛ٜٜ /ٕمشارؽ األنوار  :ػػػػػ ينظر (ٖ)

  .مادة عقد ٛٙٙ/ ٔ؛ وأساس الببلغة ٜٕٙ /ٕوتيذيب األسماء والمغات لمنووؼ  ؛ٕٔٗ /ٕوالمصباح المنير 
تركي  ،بدر الديف الزركشي عالـ بفقو الشافعية واألصوؿ ،أبو عبدهللا ،بف بيادر بف عبدهللاػػػػػ ىو دمحم  (ٗ)

والمنثور  ،إعبلـ الساجد بأحكاـ المساجد :لو تصانيف منيا ،ىػػػػػػػٜٗٚعاش وتوفي في مصر سنة  ،األصل
 .  ٓٙ /ٙ واألعبلـ ؛ٖٖ٘ /ٙشذرات الذىب  :والبحر المحيط في أصوؿ الفقو . ينظر ،في القواعد

 .  ٜٖٚ /ٕػػػػػػػ المنثور في القواعد  (٘)
 .  ٙٚ٘ػػػػػػ المفردات لمراغب ص  (ٙ)
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ٖ٘ٛ 
 

وليذا كاف مف الصواب القوؿ بأف  ،االختبلؼ في معنى العقد عند الفقياء وعند القانونييف :الثاني
  :العقد يطمق في الفقو اإلسبلمي عمى معنييف

 :(المعنى األوؿ ) الخاص
ابة عمى وجو يترتب عميو ميف أو ما يقوـ مقاميما كاإلشارة والكتوىو الربط الحاصل بيف كبل    

 .  (ٔ)حكـ شرعي
وىو عبارة  ،)) العقد التزاـ المتعاقديف أمرًا وتعيدىما بو :فتو مجمة األحكاـ العدلية بنصياوعر     

)) االنعقاد تعمق كل مف اإليجاب والقبوؿ  :وبنصيا أيضاً  ،(ٕ)((عف ارتباط اإليجاب بالقبوؿ
ارتباط  :. فالعقد حسب تعريف المجمة ىو(ٖ)( (متعمقيماباآلخر عمى وجو مشروع يظير أثره في 

 إيجاب بقبوؿ عمى وجو مشروع يثبت أثره في محمو . 
 ،لظيور أثره الشرعي في المحل ؛وبيذا المعنى يطمق العقد عمى ما ينشأ عف توافق إرادتيف    

دة واحدة فميس بعقد عندىـ كالطبلؽ والعتق واإلبراء مف أما ما صدر عف إرا ،كعقد البيع واإلجارة
 . الديف وغير ذلؾ 

)) العقد ربط أجزاء التصرؼ باإليجاب  :فقاؿرحمو هللا تعالى ػػ  (ٗ)وبيذا عرفو الجرجاني    
 . (٘)((والقبوؿ شرعاً 

ي كعقد البيع )) ارتباط اإليجاب بالقبوؿ االلتزام :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ وكذا قاؿ الزركشي    
 . (ٙ)((والنكاح وغيرىما

ػػ رحمو هللا  عند الحنفية حيث قاؿ ابف عابديفوىذا المعنى الخاص لمعقد يكثر استعمالو     
 ،أو كبلـ الواحد القائـ مقاميما ،مجموع إيجاب أحد المتكمميف مع قبوؿ اآلخر :)) العقد :تعالى ػ

                                           

 .  ٗٔة في العقود لمدكتور نزيو حماد صالحياز  :ػػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 . ٖٓٔ :المادة ٜٕػػػػػػ مجمة األحكاـ العدلية ص  (ٕ)
 .  ٗٓٔ :المادة ٜٕػػػػػ مجمة األحكاـ العدلية ص  (ٖ)
أبو الحسف الجرجاني الحسيني الحنفي . عالـ حكيـ  ،ػػػػػ ىو عمي بف دمحم بف عمي المعروؼ بالسيد الشريفػ (ٗ)

ذؼ الخمق  ،افتخار أعاظـ المفسريف ،سمطاف العمماء العامميف ،فريد عصره ،مشارؾ في أنواع مف العمـو
ػػ ودرس في شيراز وتوفي بيا سنة ىػػػٓٗٚوالُخمق والتواضع مع الفقراء . ولد في تاكو قرب إستراباد سنة 

ورسالة في فف  ،وشرح السراجية في الفرائض ،وشرح مواقف اإليجي ،التعريفات :ىػػػػػػ . مف تصانيفوٙٔٛ
 .  ٕٙ٘والفوائد البيية ص  ؛ٕٖٛ /٘الضوء البلمع  :أصوؿ الحديث . ينظر

 .  ٖ٘ٔػػػػػػ التعريفات لمجرجاني ص  (٘)
 .  ٜٖٚ /ٕاعد لمزركشي ػػػػػػ المنثور في القو  (ٙ)
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ٖٜ٘ 
 

ػػ (ٕ)ابف باشا ولذا قاؿ  ،لمعموؿ بو عند القانونييف، كما أنو ىو أيضًا ا(ٔ)((أعني متولي الطرفيف
عبارة عف ارتباط اإليجاب الصادر مف أحد العاقديف بقبوؿ اآلخر  :)) العقد: رحمو هللا تعالى ػػ

 .(ٖ)( (عمى وجو يثبت أثره في المعقود عميو
  (ٗ)((ى إنيائو)) توافق إرادتيف عمى إنشاء حق أو عمى نقمو أو عم :وعرفو بعض القانونييف بأنو  

 :المعنى العام :المعنى الثاني
بل قد يكوف  ،وىو أعـ مف المعنى األوؿ بحيث ال يستوجب وجود طرفيف لو في جميع حاالتو    

فيو يشمل االرتباط الحاصل بيف جانبيف كالبيع واإلجارة والوكالة والنكاح وما  ،مف جانب واحد
ل طرؼ واحد كالطبلؽ والعتق والوقف والنذر كما يشمل التصرفات التي تتـ مف قب ،إلى ذلؾ

فتطمق كممة العقد عمى  ،(٘)لما فييا مف العـز وعقد اإلرادة عمى تنفيذىا  ؛واإلبراء وما شابو ذلؾ
كل التزاـ شرعي سواء أكاف ناشئًا بإرادة طرفيف كما في عقود المعاوضات أـ بإرادة طرؼ واحد 

)) كل  :فيكوف معنى العقد عمى ىذا االعتبار ىو ،قاطوالطبلؽ واإلبراء واإلس ،كعقود التبرعات
كاف باتفاؽ مع ما عقد الشخص العـز عميو والتـز بو سواء أكاف ذلؾ االلتزاـ بإلزاـ نفسو أـ 

 .  (ٙ)((شخص آخر

                                           

 .  ٜ٘ /ٗػػػػػػ حاشية ابف عابديف  (ٔ)
ودخل مدرسة األلسف فأتـ فييا دروسو  ،تعمـ بالقاىرة ،مف رجاؿ القضاء في مصر ،ػػػػػػ ىو دمحم قدورؼ باشا (ٕ)

مف ثـ وزيرًا لممعارؼ .  ،فكاف مستشارًا في المحاكـ المختمطة ،تقمب في المناصب ،ونبغ في معرفة المغات
ومرشد الحيراف إلى معرفة أحواؿ اإلنساف . توفي سنة  ،األحكاـ الشرعية في األحواؿ الشخصية :تصانيفو
 .   ٜ٘ٗٔمعجـ المطبوعات  :ىػػػػػػ . ينظرٖٙٓٔ

. ويبلحع أف تعريف العقد الخاص يختمف عند  ٛٙٔ :رقـ المادة ٕٚػػػػػػ مرشد الحيراف البف باشا ص  (ٖ)
فإف االتفاؽ نفسو عند القانونييف يعتبر عقدًا في حيف أف الفقو اإلسبلمي عمى  ،لفقياءالقانونييف عنو عند ا

نما يجعل االرتباط الذؼ يعتبره الشرع حاصبًل بيذا االتفاؽ ىو  ،رأؼ الحنفية ال يجعل ذلؾ االتفاؽ عقداً  وا 
عقاد فبل يعتبر عقدًا ألنو قد يحصل اتفاؽ اإلرادتيف دوف أف تتحقق الشروط المطموبة شرعًا لبلن ؛العقد

نظرية العقد في الفقو اإلسبلمي مف خبلؿ عقد البيع لؤلستاذ دمحم  :صحيحًا موجبًا لؤلثر في محمو . ينظر
 .   ٕٔسبلمة ص 

 .ٕٖٛ /ٔػػػػػػػ المدخل الفقيي العاـ لمشيخ مصطفى الزرقا  (ٗ)
 . ٘ٔالحيازة في العقود ص  :ػػػػػػػ ينظر (٘)
 .ٔٔقد في الفقو اإلسبلمي مف خبلؿ عقد البيع ص ػػػػػػػ نظرية الع (ٙ)
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فقاؿ: )) العقد ما يعقده العاقد عمى أمر يفعمو ىو أو يعقد عمى  (ٔ)وبيذا المعنى عرفو الجصاص
ى البيع والنكاح واإلجارة وسائر عقود المعاوضات إلزامو إياه ... فيسمّ  غيره فعمو عمى وجو

مي اليميف عمى المستقبل وسُ  ،ألف كل واحد منيما قد ألـز نفسو التماـ عميو والوفاء بو ؛عقوداً 
والشركة والمضاربة  ،ألف الحالف قد ألـز نفسو الوفاء بو بما حمف عميو مف فعل أو ترؾ ؛عقداً 

لما وصفنا مف اقتضائو الوفاء بما شرطو كل واحد مف الربح والعمل  ؛أيضًا عقوداً ونحوىا تسمى 
. ومف (ٕ)((ألف معطييا قد ألـز نفسو الوفاء بيا ... ؛وكذلؾ العيد واألماف ،لصاحبو وألـز نفسو

       :حيث قاؿ (ٗ)} أوفوا بالعقود { :في تفسير قوؿ هللا تعالى (ٖ) األلوسيىذا اإلطبلؽ العاـ قوؿ 
هللا عباده وعقد عمييـ مف التكاليف واألحكاـ الدينية وما يعقدونو  )) المراد بيا يعـ جميع ما ألـز

 .  (٘)((فيما بينيـ مف عقود األمانات والمعامبلت ونحوىما مما يجب الوفاء بو
 .  (ٙ)كثر استعمااًل عند جميور الفقياءوالعقد بيذا المعنى ىو األ

 
 
 
 
 
 

                                           

سكف بغداد  ،أبو بكر الرازؼ المعروؼ بالجصاص مف أىل الرؼ مف فقياء الحنفية ،بف عمي أحمدػػػػػػػػ ىو  (ٔ)
وتفقو عميو كثيروف . انتيت إليو رئاسة  ،وعمى أبي الحسف الكرخي ،تفقو عمى أبي سيل الزجاج ،ودرس بيا

وشرح مختصر  ،أحكاـ القرآف :. كاف إمامًا ورحل إليو الطمبة مف اآلفاؽ . مف تصانيفوالحنفية في وقتو 
 /ٔواألعبلـ  ؛ٗٛ /ٔالجواىر المضية  :ىػػػػػ . ينظر ٖٓٚوشرح الجامع الصغير . توفي سنة  ،الطحاوؼ 

262  . 

 .  ٖٓٚ /ٕػػػػػػػ أحكاـ القرآف لمجصاص  (ٕ)
 ،لغوؼ  ،أديب ،فقيو ،مفسر محدث ،أبو الثناء الحسيني األلوسي ،الديفشياب  ،ػػػػػ ىو محمود بف عبدهللا (ٖ)

ىػػػػػ ٕٛٗٔتقمد اإلفتاء ببمده سنة  ،كاف سمفي االعتقاد مجتيداً  ،مشارؾ في بعض العمـو . مف أىل بغداد
لغرة وكشف الطرة عف ا ،واألجوبة العراقية ،روح المعاني في تفسير القرآف :وعزؿ فانقطع لمعمـ . مف تصانيفو

 .  ٖ٘ /ٛواألعبلـ  ؛٘ٚٔ /ٕٔمعجـ المؤلفيف  :ىػػػػػػػ . ينظرٕٓٚٔىػػػػػ وتوفي سنة ٕٚٔٔ. ولد سنة 
 .  ٔ :ػػػػػػ سورة المائدة اآلية (ٗ)
 .  ٛ /ٚػػػػػػ روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني لآللوسي  (٘)
 .  ٘ /ٖشية الدسوقي وحا ؛ٖٕٕ /٘المغني البف قدامة  :ػػػػػ ينظر (ٙ)
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 ى الفاسد لغة تحديد معن :ثالثاا 
فسد يفُسد  :يقاؿ ،نقيض الصبلح :والفساد ،(ٔ)ضد المصمحة  :والمفسدة ،ضد صمح :فسد    

ذا ىذا األمرمفسدة لك :وقالوا ،انفسد وأفسدتو أنا :وال يقاؿ ،وفسد فسادًا وفسودًا فيو فاسد ،بالضـ
 :قاؿ الشاعر ،فيو فساد :أؼ

 .(ٕ)قل أؼ مفسدة إف الشباب والفراغ والجدة        مفسدة لمع
  تحديد معنى العقد الفاسد عند الفقهاء :رابعاا 
وىذا االختبلؼ واقع بيف جميور العمماء مف المالكية  ،اختمف العمماء في تعريف العقد الفاسد    

 ،إذ لكل واحد منيما نظرتو الخاصة في تعريف العقد الفاسد ؛وبيف الحنفية ،والشافعية والحنابمة
 ،فإف الحنفية يميزوف بيف العقد الفاسد والباطل ،في تقسيـ العقود ببو االختبلؼوىذا االختبلؼ س

إلى  ،بينما ذىب الجميور إلى عدـ التمييز بينيما ،ويجعموف لكل واحد منيما معنى خاصًا بو
 ،وبالتالي كاف التعريف عندىـ واحداً  ،فالباطل ىو الفاسد، والفاسد ىو الباطل ،اعتبارىما مترادفيف

  :ا يمي تعريف العقد الفاسد عند الجميور والحنفيةوفيم
  :تعريف العقد الفاسد عند الجمهور :أوالا 
  .(ٖ)بره الشرع وال يترتب عميو مقصودهما ال يعت :ىو    
والفاسد مرادؼ الباطل  ،والصحيح الذؼ أثمر ،ىو الذؼ لـ يثمر :)) الباطل :قاؿ ابف قدامة    

 . (ٗ)( (فيما اسماف لمسمى واحد
 ،وال يسقط القضاء في العبادات ،ىو مخالفة الفعل الشرع بحيث ال يترتب عميو اآلثار :وقيل    

 . (٘)إما لعينو أو لوصفو ففاسد وباطلفكل ما كاف منييًا عنو 
وىو عدـ التفريق بينيما سواء أكاف ذلؾ في العبادات  ،وىذا ىو األصل عند الجميور    

 ؛نكاح كنكاح المحاـر أـ في عقود المعامبلت كبيع الميتة والدـكالصبلة بدوف طيارة أـ في ال

                                           

 مادة فسد .  ٖٙٓوالقاموس المحيط لمفيروزآبادؼ ص  ؛ٜٖٕمختار الصحاح لمرازؼ ص  :ػػػػػ ينظر (ٔ)
 مادة فسد . ٕٚٗ /ٕوالمصباح المنير لمفيومي  ؛ٖٖ٘ /ٖلساف العرب البف منظور  :ػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٕٙٛنظائر لمسيوطي ص واألشباه وال ؛٘ٚٗ /ٗبداية المجتيد البف رشد  :ػػػػ ينظر (ٖ)
 .  ٙٚ٘ػػػػػػ ٘ٚ٘/ ٔػػػػػػػػ روضة الناظر بشرح إتحاؼ ذوؼ البصائر  (ٗ)
؛ ٕٕٗ /ٔوالمسودة في أصوؿ الفقو  ؛ٔٚٔ /ٔجمع الجوامع بشرح المحمي وحاشية البناني  :ػػػػػػػ ينظر (٘)

لقواعد والفوائد األصولية البف وا ؛ٕٙٛواألشباه والنظائر لمسيوطي ص  ؛ٚ/ ٖوالمنثور في القواعد لمزركشي 
 . ٔٗٗ /ٖواألشباه والنظائر البف نجيـ بشرح غمز عيوف البصائر لمحموؼ  ؛ٖٛٙ /ٔالمحاـ 
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 ،وذلؾ أف كبًل مف الفساد والبطبلف يدالف عمى أف الفعل وقع عمى خبلؼ ما طمبو الشارع الحكيـ
 . (ٔ)ألثر الذؼ رتبو عمى العقد الصحيحولذلؾ لـ يعتبره ولـ يرتب عميو ا

وىي ترجع إلى الخمل الواقع في ركف مف  ،طبلفوأسباب الفساد عند الجميور ىي أسباب الب    
و أ ،أو لورود النيي عف الوصف المبلـز لمفعل ،أو في شرط مف شروط الصحة ،أركاف الفعل

 . (ٕ)عف الوصف المجاور عند الحنابمة
 :والثاني ،تحريـ عيف المبيع :أحدىا ،)) أسباب الفساد العامة في البيع أربعة :قاؿ ابف رشد    
وىذه األربعة  ،الشروط التي تؤوؿ إلى أحد ىذيف أو لمجموعيما :والرابع ،الغرر :لثالثوا ،الربا

 . (ٖ)( (ىي بالحقيقة أصوؿ الفساد
 تعريف العقد الفاسد عند الحنفية  :ثانياا 
الذؼ شرع  :والتعريف المشيور عندىـ ىو ،كل عقد فاتو شرط مف شروط الصحة :ىو    

ولكف اختل منو  ،و كاف مشروعًا بتوفر أركانو وتحقق معناهإف أصم :أؼ .(ٗ)بأصمو دوف وصفو
لتوفر  ؛أو اتصل بو أمر منيي عنو فجعمو فاسدًا ولـ يكف باطبلً  ،شرط مف شروط الصحة

اف العقد وسطًا بيف الصحيح فك ،التصافو بأمر منيي عنو شرعاً  ؛ولـ يكف صحيحاً  ،أركانو
ويشبو الثاني مف ناحية ما فيو مف  ،و وانعقادهفيو يشبو األوؿ مف جية سبلمة مقومات ،والباطل

 وأف الشارع نيى عنو .  ،خمل
                                           

إال أنيـ مع ذلؾ فرقوا بينيما في  ،ػػػػػػ ىذا ىو األصل عند الجميور في عدـ التفرقة بيف الفساد والبطبلف (ٔ)
والبحر المحيط في أصوؿ  ؛ٚ /ٖالمنثور في القواعد  :ينظر بعض المسائل كالنكاح والخمع والحج وغيرىا .

 ؛ٙٙػػػػػ ٘ٙوالقواعد البف رجب ص  ؛ٖٛٙ /ٔ؛ والقواعد والفوائد األصولية ٕٖٔ /ٔالفقو لمزركشي 
 .  ٕٓٔ /ٕٖوالموسوعة الفقيية الكويتية 

؛ وشرح التمويح لمتفتازاني ٕٕٚ /ٔوالمسودة في أصوؿ الفقو  ؛وما بعدىا ٔٚٔ /ٔجمع الجوامع  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
وحاشية  ؛ٙٚ٘/ ٔوروضة الناظر بشرح إتحاؼ ذوؼ الصائر  ؛ٖٛٚ /ٔوكشف األسرار لمبخارؼ  ؛ٗٔٗ /ٔ

والموسوعة الفقيية  ؛ٚ /ٖوالمنثور في القواعد  ؛ٕٙٛواألشباه والنظائر لمسيوطي ص  ؛ٗ٘ /ٖالدسوقي 
 .  221/ 01الكوٌتٌة 

 . ٘ٚٗ /ٗػػػػػ بداية المجتيد  (ٖ)
/ ٔوكشف األسرار  ؛ٖٕٙ /ٕوتيسير التحرير لؤلمير بادشاه الحنفي  ؛ٖٙٙ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػ ينظر (ٗ)

وشرح فتح  ؛ٜٖٔ /ٛوالبناية شرح اليداية لمعيني  ؛ٕٓ٘ /ٔوشرح المنار في أصوؿ الفقو  ؛ٜٖٔػػػػػػػػ ٜٖٓ
واألشباه والنظائر بشرح غمز عيوف  ؛ٖٔٔ /ٙ؛ والبحر الرائق البف نجيـ ٖٛٙ /ٙالقدير البف اليماـ 

 ؛ٖٕٔ :رقـ المادة ٕٗومجمة األحكاـ العدلية ص  ؛ٖٕٗ /ٚوحاشية ابف عابديف  ؛ٜٖٗ /ٖالبصائر 
؛ وتسييل الوصوؿ إلى عمـ األصوؿ ٖٔ٘والممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسبلمية ألبي زىرة ص 

 .  ٕٙٔلممحبّلوؼ الحنفي ص 
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  :ولذلؾ أثبتوا لو أمريف
فالمشترؼ شراًء فاسدًا إذا  ،أنو يترتب عميو آثاره في بعض صوره إذا اتصل بو القبض :األوؿ

 أو في مجمس العقد ممكو نظرًا ألصل انعقاده .  ،قبض المبيع بإذف بائعو
أو مف القاضي إذا عمـ بذلؾ نظرًا لما فيو مف الفساد  ،نو مطموب فسخو مف المتعاقديفأ :الثاني

  :ولكف وجوب الفسخ يثبت بشرطيف ،والنيي عنو
فمو تغير شكمو بأف كاف غزاًل فنسجو  ،بقاء المعقود عميو عمى ما كاف عميو قبل القبض :أحدىما

ف  ،خبزه أو ىمؾ أو استيمؾأو كاف قمحًا فطحنو أو دقيقًا ف ،المشترؼ بعد قبضو  فإنو يمتنع الرد وا 
 كاف اإلثـ باقيًا .

فمو باعو المشترؼ ألخر بيعًا صحيحًا أو وىبو أو تصدؽ بو  ،عدـ تعمق حق لمغير بو :ثانييما
عميو الرد في ىذه الصور أو وقفو أو رىنو امتنع  ،أو المتصدؽ عميو ،قبضو الموىوب لوو 

 .(ٔ)وأمثاليا
 .  (ٕ)الفاسد ىو الصحيح بأصمو ال بوصفو :يقاؿ الجرجان    
فإف عقد البيع الذؼ  ،ومثموا لو بالماؿ الربوؼ الذؼ يكتسبو المسمـ مف معاممة بيع دخميا الربا    

ينشأ عنو الربا في نظر الحنفية مشروع مف حيث إنو عقد بيع ممنوع مف حيث وجود التفاضل 
براـ ،وكذلؾ بيع المجيوؿ ،في أحد العوضيف  .(ٖ)صفقتيف في صفقة وغيرىا وا 

ومما ينبغي مبلحظتو ىنا أف تقسيـ العقد غير الصحيح إلى فاسد وباطل عند الحنفية ال     
أو العقود المالية  ،وىي العقود الناقمة لمممكية ،بل في طائفة منيا فقط ،يسرؼ عمى جميع العقود

ة واليبة والقرض والرىف والحوالة كالبيع واإلجار  ،التي توجب التزامات متقابمة مف المتعاقديف
 ،كالوكالة والوصاية والنكاح ،اليةوأما العقود غير الم ،والشركة والمزارعة والمساقاة والقسمة

والتصرفات  ،ومثميا العبادات ،كاإلعارة واإليداع ،والعقود المالية التي ليس فييا التزامات متقابمة
كل ىذه ال فرؽ فييا بيف الفاسد  ،ر وما شاكمياكالطبلؽ والوقف والكفالة واإلقرا ،المنفردة
   . (ٗ)والباطل

                                           

   دخل في التعريف بالفقو اإلسبلمي وقواعد الممكية والعقود فيو لؤلستاذ دمحم مصطفى الشمبي،ػػػػػػػ ينظر: الم (ٔ)

 . 225ـــــــ 220ص
 . 265ـــــ ٌنظر: التعرٌفات للجرجانً ص  (1)
؛ 220/ 6؛ والبحر الرائق البن نجٌم 50/ 5؛ وتبٌٌن الحقائق للزٌلعً 203/ 2ـــــ ٌنظر: شرح المنار  (0)

 .105/ 2عابدٌن وحاشٌة ابن 

 ؛ٜٖٗ /ٖواألشباه والنظائر بشرح غمز عيوف البصائر  ؛ٖٕٗ /ٖشرح فتح القدير البف اليماـ  :ػػػػػ ينظر (ٗ)
والمدخل في التعريف بالفقو اإلسبلمي لؤلستاذ دمحم  ؛ٖ٘٘والممكية ونظرية العقد لمشيخ دمحم أبي زىرة ص 

 .  222ــــــ 225مصطفى الشلبً ص 
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 اشتراط القبض في نقل الممكية في العقود الفاسدة: المبحث الثاني
 عالقة القبض بالعقد: المطمب األول

، (ٕ)، والقبوؿ(ٔ)الشريعة اإلسبلمية بمجرد اإليجاباألصل أف يتـ العقد وتثبت أحكامو في     
 ،مف العقود ال تعتبر تامة إال إذا حصل تسميـ العيف التي ىي موضوع العقد ولكف ىناؾ مجموعة

التي  :أؼ ،العقود العينية :بمغة الحقوؽ اليوـ وتسمى ىذه العقود ،وال يكفي فييا اإليجاب والقبوؿ
  ،والقرض ،واإليداع ،واإلعارة ،اليبة :يتوقف فييا تماـ العقد عمى تسميـ العيف وىي خمسة

                                           

وجب  :ويقاؿ ،ألزميـ بو إلزاماً  :أوجب األمر عمى الناس إيجابًا أؼ :يقاؿ ،مصدر أوجب :يجاب لغةػػػػػػ اإل (ٔ)
 ؛ٖٜٚ/ ٔلساف العرب البف منظور  :ألزمو إلزامًا . ينظر :وأوجبو إيجاباً  ،لـز وثبت:البيع يجب وجوبًا أؼ

 وجب .  :مادة ٔٗٔوالقاموس المحيط لمفيروزآبادؼ ص 
 :اإليجاب ىو :القوؿ األوؿ :وليـ في ذلؾ قوالف ،ػػػػ رحميـ هللا تعالى ػػػػ في تعريف اإليجاب واختمف الفقياء     

وىذا مذىب الحنفية  ،سواء وقع مف المالؾ أـ مف المتممؾ ،إثبات الفعل الخاص الداؿ عمى الرضا الواقع أوالً 
وحاشية الشمبي عمى تبييف  ؛ٚٔ /ٚوحاشية ابف عابديف  ؛ٖٕٓ /ٙشرح فتح القدير البف اليماـ  :. ينظر
 .  ٖ/ ٗالحقائق 

فقاؿ  ،بعتؾ ىذه السمعة :فإذا قاؿ البائع ،فاإليجاب عند الحنفية ىو ما صدر أواًل مف كبلـ أحد المتعاقديف     
ذا قاؿ المشترؼ  ،ُعّد ما صدر مف البائع إيجاباً  ،قبمت :المشترؼ   :فقاؿ البائع ،بعني ىذه السمعة بألف :وا 

ما صدر مف الممّمؾ سواء صدر أواًل أـ  :اإليجاب ىو :القوؿ الثاني. ما صدر مف المشترؼ إيجاباً  دّ عُ  ،قبمت
؛ ٗ /ٕعقد الجواىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة البف شاس  :ثانيًا . وىذا مذىب جميور الفقياء . ينظر

اشية الشرقاوؼ عمى وح ؛ٙٛٗ /ٕومغني المحتاج لمخطيب الشربيني  ؛ٕٕٛ /ٗومواىب الجميل لمحطاب 
 . ٙٗٔ/ٖوكشاؼ القناع لمبيوتي  ؛ٗ/ٗوالمبدع البف مفمح  ؛ٛٔ/ ٕتحفة الطبلب 

 ،بعني ىذه السمعة بألف :أو قاؿ المشترؼ  ،قبمت :فقاؿ المشترؼ  ،بعتؾ ىذه السمعة بألف :فإذا قاؿ البائع     
 اف متأخرًا عف الصدور أـ متقدمًا .كاف قوؿ البائع في كبل المثاليف إيجابًا سواء أك ،قبمت :فقاؿ البائع

وقبمت  ،صدقتو :قبمت القوؿ أؼ :يقاؿ ،وحكي بالضـ ،مأخوذ مف قبمت العقد أقبمو قبواًل بالفتح :ػػػػػ القبوؿ لغة (ٕ)
واختمف الفقياء ػػػػػ رحميـ هللا  .: قبلمادة ٛٛٗ /ٕالمصباح المنير لمفيومي  :أخذتيا . ينظر :اليدية أؼ
إثبات الفعل الخاص الداؿ عمى  :القبوؿ ىو :القوؿ األوؿ :وليـ في ذلؾ قوالف ،ي تعريف القبوؿتعالى ػػػػػػ ف

 /ٙشرح فتح القدير  :سواء وقع مف المالؾ أـ مف المتممؾ وىذا مذىب الحنفية . ينظر ،الرضا الواقع ثانياً 
قبوؿ عند الحنفية ىو ما فال .ٖ/ ٗوحاشية الشمبي عمى تبييف الحقائق  ؛ٚٔ /ٚوحاشية ابف عابديف  ؛ٖٕٓ

فقاؿ  ،بعتؾ ىذه السمعة بألف :فإذا قاؿ البائع ،صدر ثانيًا مف كبلـ أحد المتعاقديف دااًل عمى الرضا
ذا قاؿ المشترؼ  ،ُعّد ما صدر مف المشترؼ قبوالً  ،قبمت :المشترؼ   :فقاؿ البائع ،بعني ىذه السمعة بألف :وا 

ما صدر مف المتممؾ ػػػػػػ  :القبوؿ ىو :و صدر ثانيًا . القوؿ الثانيألن ؛ُعّد ما صدر مف البائع قبوالً  ،بعتؾ
ومغني  ؛ٕٕٛ /ٗمواىب الجميل  :وىذا مذىب جميور الفقياء . ينظر ،المشترؼ ػػػػػػ سواء صدر أواًل أـ ثانياً 

 . والخبلؼ بيف الجميور والحنفية في تعريف اإليجاب والقبوؿ لفظي . ٗ /ٗوالمبدع  ؛ٙٛٗ /ٕالمحتاج 
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  .(ٔ)والرىف
       :وعمى ىذا األساس وضعت القاعدة القائمة ،تبرع :ويعمل الفقياء اشتراط القبض لتماميا بأنيا    

 .(ٕ)() ال يتـ التبرع إال بالقبض
  :وىذه العبلقة تكوف إحدػ حالتيف ،ويتضح مما سبق أف لمقبض عبلقة وثيقة بالعقد وتمامو   

كما ىو الحاؿ في البيع  ،عقد وواحدًا مف موجباتوكوف القبض أثرًا مف آثار ال :الحالة األولى
تولد عنيما  ومف ثـ ،فإذا حصل إيجاب وقبوؿ تـ العقد ،والرىف البلـز ،واليبة البلزمة ،البلـز

 . (ٖ)التزاـ يوجب التقابض
بيد في  والتقابض يداً  ،مثل قبض الثمف في السمـ ،وىي كوف القبض مف تماـ العقد :الحالة الثانية

  .(ٗ) فإذا تفرؽ العاقداف بدوف القبض بطل العقد ،الربوية األمواؿ
 ،ويبلحع ىنا أف القبض لو تـ قبل التفرؽ فإنو يستند إلى سبب صحيح وىو اإليجاب والقبوؿ

 فالقبض شرط لتماـ العقد ال شرط انعقاده . 
العقد ىل ىو شرط لزوـ  ،ولكف خبلفًا ثار بيف الفقياء ػػ رحميـ هللا تعالى ػػ حوؿ القبض

 :لمعمماء قوالف أو أنو ركف فيو ؟ ،هر واستمرا
 .(٘)وبو قاؿ جميور الفقياء ، قد واستمراره وىو ليس ركنًا فيوالقبض شرط لزـو الع :القوؿ األوؿ

وىو يتـ باإليجاب والقبوؿ لكنو عقد غير الـز يفتقر  ،أف العقد تراض في نظر الشرع :ودليميـ
 . (ٙ)قد وعقدإلى القبض مع خبلؼ العمماء بيف ع

  .(ٚ)والحنابمة  ،والشافعية ،والمالكية ،وىو قوؿ لمحنفية القبض ركف في العقد . :القوؿ الثاني
  وعمى ىذا فبل أثر ،فبل ينعقد إال بو وال ينشأ إال بمحصولو ،أف القبض ىو تماـ الرضا :ودليميـ

                                           

 .ٜٕٚ /ٕٖوالموسوعة الفقيية الكويتية  ؛ٜٔٗ /ٔالمدخل الفقيي العاـ لمشيخ مصطفى الزرقا  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
وموسوعة القواعد  ؛ٛٓٔوقواعد الفقو لمبركتي ص  ؛ٜٜٕشرح القواعد الفقيية لمشيخ الزرقا ص  :ػػػػ ينظر (ٕ)

 .ٜٙ٘ /ٛالفقيية لمبورنو 
       ٕ٘ٔ/ ٕ؛ واالختيار لتعميل المختار لمموصمي ٕٕٓقو البف رجب الحنبمي ص القواعد في الف :ػػػػػػ ينظر (ٖ)

 .ٖٗ٘و
 . ٜٙو  ٙٛ/ ٕ؛ واالختيار ٕٕٓالقواعد البف رجب ص  :ػػػػػػػ ينظر (ٗ)
واألشباه والنظائر  ؛ٔٓٔ /ٗ؛ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٗٛ /ٛبدائع الصنائع لمكاساني  :ػػػػػػ ينظر (٘)

 . ٕٕٔوالقواعد في الفقو البف رجب ص  ؛وما بعدىا ٕ٘ٚلمسيوطي ص 
 ػػػػػ المصادر أنفسيا .  (ٙ)
 /ٖوالوسيط في المذىب لمغزالي  ؛ٔٓٔ /ٗ؛ وحاشية الدسوقي ٗٛ /ٛبدائع الصنائع لمكاساني  :ػػػػػػػ ينظر (ٚ)

 .ٖٖٓ /ٗوشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي  ؛٘ٛٗ
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 . (ٔ)لئليجاب والقبوؿ في تكويف العقد
أنو يحنث  ،فوىبو منو فمـ يقبل ،حمف ال ييب ىذا الشيء لفبلفوتظير ثمرة الخبلؼ فيمف     

ال يحنث ما لـ يقبل ويقبضيا عمى القوؿ  (ٕ)وعند اإلماـ زفر عمى القوؿ األوؿ  استحساناً 
 .  (ٖ)الثاني

  :الترجيح
العمماء وأدلتيـ في ىذه المسألة يترجح لمباحث أف القبض ليس ركنًا بعد ىذا العرض ألقواؿ     
نما ىو معتبر في عقود التبرعات ويختمف باختبلؼ العقود ،عقدفي ال فإما أف يكوف شرط  ،وا 

 :وذلؾ لؤلسباب التالية ،صحة أو شرط لزـو أو شرط تماـ عمى خبلؼ بيف الفقياء
فالعقد ارتباط اإليجاب بالقبوؿ عمى وجو يظيره أثره  ،بمقارنتو مع المعنى الشرعي لمعقد :األوؿ

سواء  أو ما يقوـ مقاميما ، وىذا المعنى لمعقد يتـ ويتحقق باإليجاب والقبوؿ(ٗ)الشرعي في محمو 
 تـ القبض أـ لـ يتـ .

أما التصرؼ  ،تنعقد حاالً  قد قاؿ العمماء فييا إنيا إف العقود التي تضاؼ إلى المستقبل :الثاني
وىو  ،وىذا مستند إلى سبب صحيح ،زمفالفييا فيكوف حيف يتحقق ما أضيف إليو العقد مف 

والركف جزء مف ماىية الشيء وداخل  ،فكيف يقاؿ إف القبض ركف في العقد ،اإليجاب والقبوؿ
وأنو ضرورؼ الستقرار العقد وليس ركنًا فيو  ،فالقبض شرط لزوـ وتماـ ،وليس كذلؾ القبض ،فيو

  وهللا أعمـ .  حيث أطمق الشافعية عمى القبض أنو ركف في الرىف لقوتو عف طريق المجاز .
 أثر القبض في العقود الفاسدة: المطمب الثاني

ال خبلؼ بيف الفقياء أف المقبوض بعقد باطل ػػ وىو كل بيع فاتو شرط مف شرائط االنعقاد ػػ ٔ
 وال يترتب عميو أؼ ،وال حكـ ليذا البيع أصبلً  ،مف األىمية والمحمية وغيرىا ػػ ال يممؾ بقبضو

وال وجود ليذا البيع إال مف حيث  ،حكـ لمموجودألف ال ؛ويجب فسخو حقًا هلل تعالى ،أثر
 . (٘)وكل ما ليس بماؿ فيبطل وال ينعقد ،بيع الميتة والدـ والعذرة والبوؿ :وذلؾ نحو ،الصورة

                                           

 وما بعدىا .  ٜٕٚ /ٕٖوالموسوعة الفقيية الكويتية  ،ٕٕٔبف رجب ص القواعد في الفقو ال :ػػػػػ ينظر (ٔ)
فقيو إماـ مف المقدميف مف تبلميذ اإلماـ أبي  ،أصمو مف أصبياف ،ػػػػػػػ ىو زفر بف اليذيل بف قيس العنبرؼ  (ٕ)

 و حنيفةحنيفة وىو أقيسيـ، وكاف يأخذ باألثر إف وجده، وقاؿ: ما خالفت أبا حنيفة في قوؿ إال وقد كاف أب
واألعبلـ  ؛ٕٗٗػػػػػػػػ ٖٕٗ /ٔالجوىرة النيرة  :ىػػػػػ . ينظرٛ٘ٔيقوؿ بو . تولى قضاء البصرة وبيا توفي سنة 

0 /27  . 

 .  ٘ٛػػػػػػػ  ٗٛ /ٛبدائع الصنائع  :ػػػػػ ينظر (ٖ)
 . ٕٖٛ /ٔرقا ؛ والمدخل الفقيي العاـ لمشيخ الز ٗٓٔ :المادة ٜٕمجمة األحكاـ العدلية ص  :ػػػػػػ ينظر (ٗ)
 . ٖٓٚ /ٔ؛ والقواعد والفوائد األصولية ٜٓٗ /ٓٔوالمجموع لمنووؼ  ؛ٖٚٚ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػ ينظر (٘)
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فإنو يجب فسخو وتصحيحو قبل إتماـ  ،ػػ ال خبلؼ أف العقد الفاسد إذا وقع ولـ يحدث قبضٕ
 . (ٔ)ألنو واجب الفسخ رفعًا لمفساد ؛نحوهوال يترتب عميو أؼ حكـ شرعي مف ممؾ و  ،العقد

ولـ يفت  ،ولـ يخرج مف يد قابضو ،ػػ ال خبلؼ أف المقبوض بعقد فاسد إف كاف قائمًا بعينوٖ
أف يرد البائع الثمف  :أف حكمو وجوب الرد أؼ ،بإحداث عقد فيو أو نماء أو نقصاف أو حوالة

 . (ٖ)وغيره (ٕ). نقل االتفاؽ عمى ابف رشد الجد والمشترؼ المثمف
وذلؾ  ،فإنو ال يثبت الممؾ فيو ،ػػ ال خبلؼ أف المقبوض بعقد فاسد إذا قبض بغير إذف مالكوٗ

 . (ٗ)و قبض بغير محضر منو مف غير إذنوأ ،بأف نياه عف القبض
ػػ جميع األمواؿ التي بأيدؼ المسمميف والييود والنصارػ التي ال يعمـ بداللة أو أمارة أنيا ٘

 ،فإنو يجوز معاممتيـ فييا ببل ريب ،بوضة قبضًا ال يجوز معو معاممة القابضمغصوبة أو مق
  . (٘)وال تنازع في ذلؾ بيف األئمة

فقد اختمف الفقياء في  ،وقبضو بإذف مالكو ،ولـ يفسخ العقد ،فإف قبض المبيع عالمًا بالفساد    
  :ثبوت الممؾ لو عمى ىذا المقبوض بعقد فاسد عمى ثبلثة أقواؿ

فيممؾ البائع الثمف والمشترؼ  ،القبض يثبت بو الممؾالعقد الفاسد إذا اتصل بو  :وؿ األوؿالق
ليو ذىب الحنفية   .  (ٙ)السمعة . وا 

  :واشترطوا لثبوت الممؾ بو شرطيف    
وفي وجوب  ،ألنو واجب الفسخ رفعًا لمفساد ؛فبل يثبت الممؾ قبل القبض ،تحقق القبض :األوؿ

 رر الفساد . الممؾ قبل القبض تق
 فإف  ،أف يكوف القبض بإذف البائع صريحًا أو داللة كما إذا قبضو في المجمس وسكت :الثاني

                                           

 .  ٔ٘ /ٕ؛ واالختيار ٖٛٔورؤوس المسائل لمزمخشرؼ ص  ؛ٜٖٙ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
ىػػػػ وبيا توفي سنة ٓ٘ٗبيا ولد سنة  ،جماعة بقرطبةقاضي ال ،أبو الوليد ،بف رشد أحمدػػػػػػ ىو دمحم بف  (ٕ)

المقدمات المميدات  :وىو جد ابف رشد الفيمسوؼ المشيور . مف تصانيفو ،مف أعياف المالكية ،ىػػػػػػٕٓ٘
 .  ٕٔ /ٖاألعبلـ لمزركمي  :والبياف والتحصيل في الفقو . ينظر ،لمدونة مالؾ

واالختيار  ؛ٖٛٗوالقوانيف الفقيية البف جزؼ ص  ؛ٗٙ /ٕرشد الجد  المقدمات المميدات البف :ػػػػػػػ ينظر (ٖ)
 .   ٓٓٗ /ٓٔوالمجموع لمنووؼ  ؛ٔ٘ /ٕلمموصمي 

 .  ٜٖٙ /ٚبدائع الصنائع لمكاساني  :ػػػػػػػ ينظر (ٗ)
 .  ٓٛٔ /ٜٕمجموع الفتاوػ  :ػػػػػػ ينظر (٘)
؛ وبدائع الصنائع ٜٔٔ /ٕ٘بسوط لمسرخسي والم ؛ٜٕٗشرح الجامع الصغير لمصدر الشييد ص  :ػػػػػػ ينظر (ٙ)

؛ وشرح فتح القدير البف ٔ٘ /ٕواالختيار لمموصمي  ؛ٔٗٔ/ ٛ؛ واليداية مع البناية ٖٙٚ/ ٚلمكاساني 
 . ٖٖٕ /ٚوحاشية ابف عابديف  ؛ٓ٘ٔ /ٙوالبحر الرائق البف نجيـ  ؛ٖٔٚ /ٙاليماـ 
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ٖٙٛ 
 

 . (ٔ)قبض بغير إذنو لـ يثبت الممؾ 
إذ )) األصل في البيع الفاسد أف كل ما ُيممؾ بالبيع الجائز ُيممؾ بالبيع وىذه قاعدة عندىـ    

وكل ما ال ُيممؾ بالبيع الجائز ال يممؾ بالبيع  ،عالفاسد إذا اتصل بو القبض بإذف البائ
 .(ٕ)((الفاسد

يعني أف المشترؼ إذا  ،)) البيع الفاسد يفيد حكمًا عند القبض :جاء في مجمة األحكاـ العدلية
 .(ٖ)( (لو بض المبيع بإذف البائع صار ممكاً ق

  :ومع أنو يفيد الممؾ عندىـ إال أف لو أوصافًا وىي ما يمي    
 وال حق المشترؼ مف الثمف .  ،و ال يفيد تماـ الممؾ إذ لـ ينقطع بو حق البائع مف المبيعػ أنٔ
إزالة  ،بل يجب عمى كل واحد مف الطرفيف فسخو ،ػ أنو ممؾ خبيث وغير الـز ومستحق الفسخٕ

ويشترطوف لوجوب الفسخ قياـ  ،ولمقاضي فسخو جبرًا عمييما حقًا لمشرع ،لمخبث ورفعًا لمفساد
 ألف الفسخ بدونو محاؿ .  ؛ع حالة الفسخالمبي

وركوب الدابة  ،ولبس الثوب ،كأكل الطعاـ ،ػ أف ىذا الممؾ ال يبيح لو االنتفاع بعيف الممموؾٖ
ألف الثابت بيذا البيع ممؾ خبيث والممؾ الخبيث ال يفيد إطبلؽ  ؛عمى الصحيح مف مذىبيـ

 . (ٗ)الفسادوفي االنتفاع بو تقرير  ،ألنو واجب الرفع ؛االنتفاع
  :واستثنى الحنفية مف ثبوت الممؾ بالقبض بعض المسائل    

نما ال يممؾ في بيع اليازؿ بالقبض ،ال يممكو في بيع اليازؿ :األولى ألف اليزؿ بمنزلة خيار  ؛وا 
ف اتصل بو القبض والجامع بينيما عدـ اختيارىما الحكـ باليزؿ والشرط  ،المتبايعيف أبدًا وا 

بخبلؼ ما لو كاف البيع فاسدًا مف وجو  ،مى اختيارىما لو برفع اليزؿ والشرطفيتوقف الممؾ ع
 آخر حيث يثبت الممؾ بو بالقبض لوجود الرضا بالحكـ فيو دوف اليزؿ .

أو باعو لو كذلؾ بيعًا فاسدًا ال يممكو بالقبض  ،لو اشتراه األب مف مالو البنو الصغير :الثانية
 حتى يستعممو . 

 
 

                                           

 . ٖٚٚ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٜٚٔ /ٛة شرح اليداية لمعيني ػػػػػ البناي (ٕ)
 .  ٖٔٚ :المادة ٖٚػػػػػػ مجمة األحكاـ العدلية ص  (ٖ)
 /ٕواألشباه والنظائر البف نجيـ بشرح غمز عيوف البصائر لمحموؼ  ؛ٖٙٚ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػ ينظر (ٗ)

ٕٚ٘  . 
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ٖٜٙ 
 

   .(ٔ)في يد المشترؼ أمانة ال يممكو بو اف مقبوضاً لو ك :الثالثة
  :واستدلوا عمى ثبوت الممؾ في المقبوض بعقد فاسد بما يمي    
إني كاتبت أىمي عمى تسع  :) جاءت بريرة فقالت :ػ عف السيدة عائشة ػػ رضي هللا عنيا ػػ قالتٔ

عدىا ليـ عدة واحدة إف أحب أىمؾ أف أ  :فقالت عائشة ،أواؽ في كل عاـ أوقية فأعينيني
إني قد عرضت  :فقالت ،فذىبت إلى أىميا فأبوا ذلؾ عمييا ،ويكوف والؤؾ لي ،وأعتقؾ فعمت
     :فقاؿ ،فسمع بذلؾ رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ فسألني فأخبرتو ،ليـ فأبوا إال أف يكوف الوالء ،ذلؾ عمييـ

فقاـ رسوؿ هللا ػ  :قالت عائشة (الء لمف أعتقفإنما الو  ،) خذييا فأعتقييا واشترطي ليـ الوالء
فما باؿ رجاؿ منكـ يشترطوف شروطًا  ،) أما بعد :ثـ قاؿ ،ملسو هيلع هللا ىلص ػ في الناس فحمد هللا وأثنى عميو

ف كاف مائة شرط فقضاء هللا  ،فأيما شرط ليس في كتاب هللا ،ليست في كتاب هللا فيو باطل وا 
إنما الوالء  ،اؿ رجاؿ منكـ يقوؿ أحدىـ أعتق يا فبلف ولي الوالءما ب ،وشرط هللا أوثق ،أحق

 .(ٕ)(لمف أعتق
  :وجه الداللة

فأجاز رسوؿ هللا ػ صمى  ،أف السيدة عائشة ػػ رضي هللا عنيا ػػ اشترتيا بشرط الوالء فأعتقتيا    
 . (ٖ)والبيع فاسد  ،هللا عميو وسمـ ػ العتق

  :وأجيب عف ىذا    
ألف النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ أذف لمسيدة عائشة ػ رضي هللا عنيا  ؛يا كاف صحيحًا وليس بفاسدبأف عقد ابتياع

فكاف عتق السيدة عائشة صادؼ ممكًا عف عقد  ،وال يجوز أف يأذف في عقد فاسد ،ػ فيو
نما الذؼ أبطمو النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ىو الشرط وحده دوف العقد(ٗ)صحيح الشرط فاسد غير  ألف ىذا ؛، وا 

) ال يمنعؾ ذلؾ فإنما الوالء  :ولذا قاؿ لمسيدة عائشة ،فأبطل الشرط وصحح العقد ،مفسد لمعقد
 ،، وأيضًا ليس في الحديث أف السيدة عائشة ػ رضي هللا عنيا ػ اشترتيا بيذا الشرط(٘)(لمف أعتق

                                           

بف نجيـ بشرح غمز عيوف البصائر لمحموؼ واألشباه والنظائر ال ؛ٔ٘ٔ /ٙالبحر الرائق البف نجيـ  :ػػػػػػ ينظر (ٔ)
 . ٕ٘ٚػػػػػػ  ٕٗٚ /ٕ

وصحيح مسمـ  ؛ٓٛٔ/ٛاستعانة المكاتب وسؤالو الناس  :باب ،ػػػػػ صحيح البخارؼ بشرح الفتح كتاب العتق (ٕ)
 . ٖٓٛ /ٓٔإنما الوالء لمف أعتق  :باب ،بشرح النووؼ كتاب العتق

 .ٔ٘ /ٕاالختيار لمموصمي  :ػػػػػػػػػ ينظر (ٖ)
 . ٛٓٙ /٘والمغني البف قدامة  ؛ٛٓٗ /ٓٔوالمجموع لمنووؼ  ؛ٖٚٔ /٘الحاوؼ الكبير لمماوردؼ  :ػػػػػ ينظر (ٗ)
ما يجوز مف شروط المكاتب ومف اشترط شرطًا ليس في  :باب ،ػػػػػػػ صحيح البخارؼ بشرح الفتح كتاب العتق (٘)

 .  ٜٖٚ /ٓٔإنما الوالء لمف أعتق  :باب ،وصحيح مسمـ بشرح النووؼ كتاب العتق ؛ٙٚٔ /ٛكتاب هللا 
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ٖٚٓ 
 

ويحتمل أف الشرط كاف  ، ػ ىذا الشرط تركوهبل الظاىر أف أىل بريرة حيف بمغيـ إنكار النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ٔ)سابقًا لمعقد فمـ يؤثر فيو 

إف ركف التمميؾ وىو قولو بعت واشتريت صدر مف أىمو وىو المكمف المخاطب مضافًا  :ػػ قالوإ
ألنو مبادلة مبادلة ماؿ متقـو  ؛فيو بذلؾ بيع منعقد مشروع بأصمو ،إلى محمو والماؿ عف والية

في باب البيع مف فكاف بيعًا والدليل عمى مشروعيتو النصوص العامة  ،قد وجدبماؿ متقوـ و 
 . (ٖ)، فمف ادعى التخصيص فعميو الدليل (ٕ) () وأحل هللا البيع :نحو قولو تعالى

 :وأجيب عف ىذا مف وجييف    
 فيو باطل . ،أف ىذا العقد وقع عمى خبلؼ الصفة التي أذف بيا الشارع :األوؿ
والثابت بيذا العقد ممؾ  ،مضاء العقد مع إفساد الشارع لو فيو مضادة لحكـ هللا تعالىأف إ :الثاني
 .(ٗ)والممؾ الخبيث واجب الرفع  ،خبيث

ال لـ يكف  :القتضائو التصور أؼ ؛إف النيي يقرر المشروعية :ػػ قالواٖ تصور المنيي عنو وا 
نم ،وبو تناؿ نعمة الممؾ ،فنفس البيع مشروع ،لمنيي فائدة ا المحظور ما يجاوره كما في وا 

 .(٘)البيع وقت النداء يـو الجمعة 
  :وأجيب عف ىذا    
 :ال يخمو مف ثبلثة معاف ()النيي عف الشيء يقتضي تصور المنيي عنو :بأف قوليـ   

 ؛وال يفيد الممؾ ،فيذا ممنوع ،إما أف يكوف المراد إمكاف فعمو مع الوصف المثير لمنيي :األوؿ
 ىذا المتصور يقع غير مشروع .ألنو إذا فعل 

ما أف يكوف المراد تصوره شرعاً  :الثاني لمخالفة معنى  ؛فيذا ممنوع ،مأذونًا فيو شرعاً  :أؼ ،وا 
 النيي وىو الترؾ . 

ف كاف المراد بالتصور ىو كونو مشروعًا بأصمو ال مع ىذا الوصف الذؼ ىو مثير  :الثالث وا 
غير مشروع معو  لنيي ىو المقروف بالوصف فيوولكف الثابت في صورة ا ،فيو مسمـ ،لمنيي

ىنا فبل فائدة في ىذا  والمشروع وىو أصمو بمعنى البيع مطمقًا عف ذلؾ الوصف غير الثابت

                                           

 .  ٛٓٙ /٘المغني البف قدامة  :ػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٕ٘ٚ :ػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٕ)
 /ٙوشرح فتح القدير  ؛ٜٛٔ /ٛوالبناية شرح اليداية  ؛ٔ٘ /ٕواالختيار  ؛ٖٚٙ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػ ينظر (ٖ)

 .  ٓ٘ٔ /ٙوالبحر الرائق  ؛ٕٕٗ
 .  ٜٕٙ /ٕالخدمات االستثمارية في المصارؼ لمدكتور الشبيمي  :ػػػػػػ ينظرػ (ٗ)
 . ٖٕٗ /ٙوشرح فتح القدير  ؛ٔ٘ /ٕواالختيار  ؛ٜٛٔ /ٛاليداية بشرح البناية  :ػػػػػػ ينظر (٘)
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ٖٚٔ 
 

 ،الكبلـ أصبًل؛ إذ نسـ أنو مشروع بأصمو ما لـ يقرف بالوصف وىو مفقود فبل يجدؼ شيئاً 
ما تريد بنفس البيع  :يقاؿ عميو () فنفس البيع مشروع وبو تناؿ نعمة الممؾ :وحينئذ قولو

الذؼ ليس فيو  :أو ما فيو الوصف ؟ إف قمتالذؼ ليس فيو الوصف الذؼ ىو متعمق النيي 
فبل  ،وىو ما فيو الوصف المثير لمنيي ،ولكف الثابت البيع الذؼ ليس كذلؾ ،الوصف فمسمـ

 . (ٔ)يناؿ بو نعمة الممؾ
ليرغب العاقل في مباشرتو  ؛غوبًا فيو شرعاً ويقرر ما سبق أف النعمة تستدعي سببًا مر     

 . (ٕ)والمنيي عنو شرعًا ال يجوز أف يكوف مرغوبًا فيو شرعًا  ،لتحصيل النعمة
بأف المحظور في البيع  :فيجاب عنو ،إف المحظور ما يجاوره كالبيع وقت النداء :وأما قوليـ    

اتصل بو وصفًا فبل يكوف قوليـ كما وأما في المتنازع فيو فيو مف قبيل ما  ،وقت النداء مجاور
 . (ٖ)في البيع وقت النداء صحيحًا 

فيشترط  ،لمكاف اقترانو بالقبيح وىو النيي عنو ؛إف السبب يعني البيع الفاسد قد ضعف :ػػ قالواٗ
فصار كأف إيجاب البيع الفاسد  ،ألف لمقبض شبيًا باإليجاب ؛اعتماده بالقبض في إفادة الحكـ

 .(ٗ)اجو إلى ما يعضده العقد مف القبضسو فيو كاليبة في احتيازداد قوة في نف
 :وأجيب عف ىذا   
  :بأف ىناؾ فرقًا بيف البيع الفاسد واليبة مف وجييف   

فإنيا ال تكوف الزمة إال  ،أف البيع في أصمو عقد الـز يجب بو التقابض بخبلؼ اليبة :األوؿ
 وقبل القبض ليست ببلزمة .  ،بالقبض

تممؾ اليبة مشروع وجائز بخبلؼ البيع الفاسد فإف تممكو والتصرؼ فيو واالنتفاع بو  أف :الثاني
  .(٘)محـر وخبيث كما نص عمى ذلؾ الحنفية 

وىو أف اإلجماع وقع عمى أف البيع الخالي مف الشروط الفاسدة  ،ػػ االستدالؿ بداللة اإلجماع٘
البيع ذكرًا لـ يصح ػػ أؼ الشرط الفاسد ػػ ب مشروع ومفيد لمممؾ وقراف ىذه الشروط ػ أؼ الفاسدة ػ

 ،إذ الموجود الممحق بالعدـ شرعًا والعدـ األصمي سواء ،فالتحق ذكر ىذا الشرط الفاسد بالعدـ

                                           

 .  ٖٕٗ /ٙشرح فتح القدير البف اليماـ  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٖٛ /ٔأصوؿ السرخسي  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٜٜٔ /ٛوالبناية لمعيني  ؛ٕٗٗ /ٙالعناية شرح اليداية لمبابرتي مع شرح فتح القدير  :ػػػػػػ ينظر (ٖ)
 .ٕٓٓ /ٛ؛والبناية شرح اليداية ٕ٘ٗ /ٙػػػػػػ العناية لمبابرتي مع شرح فتح القدير  (ٗ)
واالختيار لمموصمي  ؛ٕٛٙ /ٕوالتدريب في الفقو الشافعي لمبمقيني  ؛ٙ٘٘ /ٚالمغني البف قدامة  :ػػػػػ ينظر (٘)

ٕ/ ٘ٔ  . 
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ٖٕٚ 
 

ذا ألحق بالعدـ في نفس البيع خاليًا عف المفسد مفسد مشروع ومفيد والبيع الخالي عف ال ،وا 
 .(ٔ)لمممؾ باإلجماع

 . (ٕ)(()) وىذا استدالؿ قوؼ  :الستدالؿقاؿ الكاساني عف ىذا ا    
  :ويمكف أف يجاب عف ىذا مف وجييف   

ف كاف اقتراف الشرط الفاسد بالعقد ممحق بالعدـ إال أف لو أثرًا في العقد فيبقى أثره  :األوؿ أنو وا 
ف أُعدـ ال لما كاف ىناؾ تفريق بينو وبيف العقد الصحيح ،عمى العقد وا   فإف الفرؽ بينيما إنما ،وا 

  .لمفسد لظيور أثره فيووبالتالي ال يصح القوؿ بخمو البيع مف ا ،ىو في دخوؿ ىذا الشرط المفسد
فيناؾ مجاورتو لمفاسد كالبيع وقت  ،أف فساد العقد ليس بسبب اقترانو بشرط فاسد فقط :الثاني
 وىنا فساده بما يتصل بو وصفًا كبيع الغرر والقمار .  ،النداء

لفاسد كالباطل ال ينعقد وال يحصل بو مممؾ سواء اتصل بو قبض أـ لـ العقد ا :القوؿ الثاني
والحنابمة في  ،وبو قاؿ جميور العمماء مف الشافعيةفإذا قبضو لزمو رده وفسخ العقد .  ،يتصل

 .(ٖ)وبعض الحنفية  ،والظاىرية ،الصحيح مف المذىب
أف مف باع بيعًا فاسدًا فالبائع عمى  )) وفي اإلجماع :قاؿ اإلماـ الشافعي ػػ رحمو هللا تعالى ػػ    

 .  (ٗ)( (أصل ممكو ال يخرج مف ممكو إال والبيع فيو صحيح
ما  ،)) إذا اشترػ شيئًا شراًء فاسدًا إما لشرط فاسد :قاؿ اإلماـ النووؼ ػػ رحمو هللا تعالى ػػ     وا 

 . (٘)( (وال ينفذ تصرفو فيو ويمزمو رده ،ثـ قبضو لـ يممكو بالقبض ،لسبب آخر
)) فإف حكمنا بفساد العقد لـ يحصل بو ممؾ سواء اتصل بو  :وقاؿ ابف قدامة ػػ رحمو هللا تعالى ػػ

 .  (ٙ)((القبض أـ لـ يتصل
                                           

 .  ٖٚٙ /ٚبدائع الصنائع لمكاساني  :ػػػػػػ ينظر (ٔ)
 ػػػػػػ المصدر نفسو .  (ٕ)
؛ ونياية ٜٖٛ /ٓٔوالميذب لمشيرازؼ بشرح المجموع لمنووؼ  ؛ٖٗٔ /ٛاألـ لئلماـ الشافعي  :ػػػػػػػػ ينظر (ٖ)

والبياف في فقو اإلماـ  ؛ٖٚٔ /٘الكبير لمماوردؼ ؛ والحاوؼ ٖٖٛ /٘المطمب في دراية المذىب لمجويني 
واإلنصاؼ  ؛ٛٓٙ /٘والمغني البف قدامة  ؛ٔٚ /ٖوروضة الطالبيف لمنووؼ  ؛ٕٖٔ /٘الشافعي لمعمراني 

ومجموع الفتاوػ  ؛ٖٕٚ /ٖوشرح منتيى اإلرادات لمبيوتي  ؛ٕٚٛ /ٙ؛ والفروع البف مفمح ٖٚٗ /ٗلممرداوؼ 
وشرح الجامع الصغير لمصدر  ؛ٛٗٗٔ :رقـ المسألة ٕٖٖ /ٚى البف حـز والمحم ؛ٓٛٔ /ٜٕالبف تيمية 
 .  ٖٛ /ٔوأصوؿ السرخسي  ؛ٖٓٗالشييد ص 

 .  ٖٗٔ /ٛػػػػػػػ األـ لمشافعي  (ٗ)
 .ٓٓٗ /ٓٔ؛ والمجموع شرح الميذب لمنووؼ ٔٚ /ٖػػػػػػػػ روضة الطالبيف لمنووؼ  (٘)
 .  ٛٓٙ /٘ػػػػػػػ المغني البف قدامة  (ٙ)
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ٖٖٚ 
 

 ،وال يممكو المشترؼ  ،)) وكل مف باع بيعًا فاسدًا فيو باطل :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ (ٔ)وقاؿ ابف حـز
 .  (ٕ)((وىو باٍؽ عمى ممؾ البائع

  :لوا لذلؾ بما يميواستد    
ُف ِمَف ٱلَۡمّسِِّۚ {:ػػ قولو تعالىٔ يۡطَٰ َبٰوْا اَل َيُقوُموَف ِإالَّ َكَما َيُقوـُ ٱلَِّذؼ َيَتَخبَُّطُو ٱلشَّ }ٱلَِّذيَف َيأُۡكُموَف ٱلرِّ

(ٖ). 
  :وجه الداللة

فمما  ،وأف المقبوض بالعقود الفاسدة المحرمة  لو كاف ممموكًا لما استحق الوعيد عميو بأكم    
 .(ٗ)توجو الوعيد إليو أؼ األكل دؿ عمى أنو لـ يصر بالتصرؼ بو في ممكو 

فقاؿ رسوؿ هللا ػػ صمى  ،جاء ببلؿ بتمر برني :ػػ عف أبي سعيد الخدرؼ ػػ رضي هللا عنو ػػ قاؿٕ
تمر كاف عندنا ردؼء فبعت منو صاعيف  :( فقاؿ ببلؿ()) مف أيف ىذا ؟ :هللا عميو وسمـ ػػ

ولكف  ،)) أوه عيف الربا ال تفعل :فقاؿ رسوؿ هللا ػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػ عند ذلؾ ،ـ النبي ػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػبصاع لمطع
 .  (٘)( (ثـ اشتر بو ،إذا أردت أف تشترؼ التمر فبعو ببيع آخر

 .  (ٙ)((ثـ بيعوا تمرنا واشتروا لنا مف ىذا ،)) فردوه :وفي رواية لمسمـ    
 :ةوجه الدالل

 النبي ػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػ بالرد وذلؾ بعد ما قبض .  أمر    
ىذا دليل عمى أف المقبوض  () ىذا الربا فردوه :)) قولو ػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػ :قاؿ النووؼ عند ىذا الحديث    

ذا رده استرد الثمف ،ببيع فاسد يجب رده عمى بائعو  مو هللا وقاؿ الحافع ابف حجر ػ رح ،(ٚ)( (وا 
 

                                           

كانت البف حـز الوزارة  ،أبو دمحم عالـ األندلس في عصره ،بف سعيد بف حـز الظاىرؼ  أحمدػػػػػػ ىو عمي بف ػ (ٔ)
كاف فقييًا حافظًا يستنبط األحكاـ مف الكتاب والسنة عمى  ،وتدبير المممكة فانصرؼ عنيا إلى التأليف والعمـ

طارده المموؾ حتى توفي مبعدًا  ،الحجاج بعيدًا عف المصانعة حتى ُشبو لسانو بسيف ،طريقة أىل الظاىر
 ،واإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ في أصوؿ الفقو ،المحمى في الفقو :ىػػػػػ . مف تصانيفوٙ٘ٗعف بمده سنة 

 .  ٜ٘ /٘األعبلـ لمزركمي  :وطوؽ الحمامة في األدب . ينظر
 .  ٕٖٖ /ٚػػػػػػ المحمى البف حـز  (ٕ)
 .  ٕ٘ٚ :ػػػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٖ)
 .  ٜٓٗ /ٓٔوالمجموع لمنووؼ  ؛ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير لمماوردؼ  :ػػػػػػػػ ينظر (ٗ)
 ؛ٖٓٗ /ٚإذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعو مردود  :باب ،ػػػػػػػ صحيح البخارؼ بشرح الفتح كتاب الوكالة (٘)

 .  ٕٗ /ٔٔبيع الطعاـ مثبًل بمثل  :باب ،وصحيح مسمـ بشرح النووؼ كتاب المساقاة
 .  ٕ٘ /ٔٔبيع الطعاـ مثبًل بمثل  :باب ،ػػػػػ صحيح مسمـ بشرح النووؼ كتاب المساقاة (ٙ)
 .  ٕ٘ /ٔٔػػػػػػ شرح النووؼ عمى صحيح مسمـ  (ٚ)
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  .(ٔ)( ()) وفيو أف البيوع الفاسدة ترد :تعالى ػػ
 ،كما لو كاف الثمف ميتة أو دماً  ،ػػ القياس عمى المقبوض بالعقد الباطل المتفق عمى بطبلنوٖ

 .(ٕ)فإنو ال يممكو بالقبض باالتفاؽ 
ألف  ؛بوت الممؾوالحراـ ال يصمح سببًا لث ،والمنيي عنو يكوف حراماً  ،ػػ إف ىذا العقد منيي عنوٗ

 .(ٖ)والحراـ ال يصمح سببًا الستحقاؽ النعمة  ،الممؾ نعمة
وبزيادة القبض وجب أال يثبت  ،ال خبلؼ أنو قبل القبض ال يوجب الممؾ لكونو فاسداً  :ػػ قالوا٘

 . (ٗ)الممؾ 
أو تغيرت أوصاؼ المقبوض بعقد فاسد فإنو  (٘)إذا فات  :التفصيل في المسألة :القوؿ الثالث

ذا لـ يفت المبيع وكانت السمعة قائمة لـ يممؾ  ،وتجب فيو القيمة دوف الرد ،مؾ بالقبضيم وا 
ليو ذىب المالكية  ،المقبوض بعقد فاسد   .(ٙ)ويجب رده وفسخو . وا 

فقد جاء في المدونة عف ابف  ،العقد الحراـ البيف مف الربا ونحوه :واستثنى المالكية مف ىذا القيد
 الحراـ البيف مف الربا وغيره يرد إلى أىمو  :)) وسمعت مالكًا يقوؿ :عالى ػ قاؿػ رحمو هللا ت(ٚ)وىب 

  . (ٛ)((أبدًا فات أو لـ يفت
                                           

 . ٕٕٚ /ٚػػػػػػ فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ  (ٔ)
 . ٛٓٙ /٘والمغني  ؛ٜٓٗ /ٓٔوالمجموع  ؛ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 . ٖٛ /ٔ؛ وأصوؿ السرخسي ٕٕٗ /ٙوشرح فتح القدير  ؛ٕٚٛ /ٙالفروع البف مفمح  :ػػػػػ ينظر (ٖ)
 . ٖٛٔرؤوس المسائل لمزمخشرؼ ص  :ػػػػػػ ينظر (ٗ)
تغير الذات وتمفيا كالموت والعتق وىدـ الدار وغرس  :األوؿ :ػػػػػػ الفوات عند المالكية يكوف بخمسة أشياء (٘)

 ،حدوث عيب :والرابع ،البيع :والثالث ،حوالة األسواؽ :والثاني ،ونماء المبيع ونقصانو األرض وأكل الطعاـ
والشرح الصغير بحاشية  ؛ٜٖٗالقوانيف الفقيية ص  :تعمق حق الغير كرىف السمعة . ينظر :والخامس
 .   07 /1الصاوي 

 /ٕافي في فقو أىل المدينة المالكي والك ؛ٖٛٗوالقوانيف الفقيية ص  ؛٘ٛٔ /ٖالمدونة الكبرػ  :ػػػػػػ ينظر (ٙ)
 ؛ٖٛ /ٕوالشرح الصغير بحاشية الصاوؼ  ؛ٕٖٔ /ٕوالتفريع البف الجبلب  ؛٘ٙ /٘؛ وبداية المجتيد ٕٗٚ

والتمييد البف عبد البر  ؛٘ٛ /٘؛ والخرشي عمى مختصر خميل ٔٛٙ /ٕوعقد الجواىر الثمينة البف شاس 
٘/ ٕٜٔ  . 

والميث بف  ،مف تبلميذ اإلماـ مالؾ ،المصرؼ  ،أبو دمحم الفيرؼ بالوالء ،بف مسمـػػػػػػ ىو عبد هللا بف وىب  (ٚ)
وعرض  ،عمى ضبطو أحمدأثنى عميو اإلماـ  ،كاف حافظًا مجتيداً  ،جمع بيف الفقو والحديث والعبادة ،سعد

 ؛ٔٚ /ٙيذيب الت :ىػػػػػػػ . ينظرٜٚٔىػػػػػ وتوفي بمصر سنة ٕ٘ٔعميو القضاء فامتنع ولزمو منزلو ولد سنة 
 .  ٜٕٛ /ٗواألعبلـ 

 . ٛٛٔ /ٖػػػػػػػ المدونة  (ٛ)
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ومف البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره  :)) قاؿ مالؾ :ػػ رحمو هللا تعالى ػػ(ٔ)وقاؿ ابف عبد البر    
وال يجوز فيو  ، يجوز منو قميل وال كثيروال ،رده، فأما الربا فإنو ال يكوف فيو إال الرد أبداً وتفاحش 

ِلُكـۡ اَل َتظِۡمُموَف َواَل  :ألف هللا تعالى يقوؿ في كتابو ؛ما يجوز في غيره ف ُتبُۡتـۡ َفَمُكـۡ ُرُءوُس َأمۡوَٰ } َواِ 
فمف قاده ولـ  ،وصحيح مف جية األثر ،ىذا قوؿ صحيح في النظر :، ثـ قاؿ(ٕ) { ُٜٕٚتظَۡمُموَف 

 . (ٖ)( (الخيِّر الفقيو ... يضطرب فيو فيو
 .(ٗ)(()) وقد اتفق الفقياء عمى أف البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبداً  :وقاؿ    

 :واستدلوا عمى ىذا التفصيل 
بخبلؼ ما لو رد السمعة وقد تغير  ،بأف العدؿ في ىذه الحاؿ إمضاء الممؾ والرجوع بالقيمة    
وليذا أوجبوا القيمة دوف  ،ؼ حصل عند المشترؼ فميس مف العدؿ الرد مع النقص الذ ،حاليا
 .  (٘)الرد
  :ويمكف أف يجاب عف ىذا    
 بأف العدؿ ىو رد المبيع وفسخو مع ضماف النقص .     
ومنشأ الخبلؼ بيف الحنفية وجميور الفقياء مف المالكية والشافعية والحنابمة في انتقاؿ     

 ناشئ عف اختبلفيـ في حقيقة العقد الفاسد .  إنما ىو ،الممكية في البيع الفاسد بالقبض
 ؛إف الفاسد ما كاف مشروعًا بأصمو ال بوصفو :وقالوا ،فالحنفية فرقوا بيف العقد الفاسد والباطل

بل ألمر يرجع إلى  ،ألف النيي فيو ليس لمعنى يرجع إلى ذاتو بسبب اختبلؿ ركف مف أركانو
ف كاف ىذا و  ،وف وجو وينتقل فيو الممؾ بالقبضلذا فيو يفيد حكمو مف وجو د ،شروطو وتوابعو ا 

 الممؾ خبيثًا حرامًا . 
ألف النيي يرجع إلى ذاتو بسبب  ؛وأما الباطل فيو ما كاف غير مشروع بأصمو وال بوصفو    

 ليذا يقطع ببطبلنو وال يفيد حكمًا أصبًل .  ،اختبلؿ ركف مف أركانو
                                           

مف أجمة  ،ىػػػػػػٖٙٛولد بقرطبة سنة  ،أبو عمر ،ػػػػػػ ىو يوسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر النمرؼ الحافع (ٔ)
 رحل رحبلت طويمة وتوفي ،مؤرخ أديب مكثر مف التصنيف ،شيخ عمماء األندلس ،المحدثيف والفقياء

والتمييد لما في الموطأ  ،االستذكار في شرح مذاىب عمماء األمصار :ىػػػػػػ . مف تصانيفوٖٙٗبشاطبة سنة 
 ؛ٙ٘٘ /ٗوترتيب المدارؾ  ؛ٖٗٔ /ٖشذرات الذىب  :والكافي في الفقو . ينظر ،مف المعاني واألسانيد

 . ٖٔٚ /ٜواألعبلـ 
 . ٜٕٚ :ػػػػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٕ)
 .  ٜٖٔ /ٕٔاالستذكار البف عبد البر  ػػػػػػػػ (ٖ)
  ٙٗٔ /ٜٔواالستذكار  ؛ٜٕٔ /٘ػػػػػػ التمييد البف عبد البر  (ٗ)
 بتصرؼ . ٙٙ /٘بداية المجتيد البف رشد  :ػػػػػػػ ينظر (٘)
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واعتبروا فساد  ،ي المنصب عمى الذات وبيف غيرهبينما ذىب الجميور إلى عدـ التفريق بيف الني
والباطل  ،فكاف الفاسد عندىـ باطبلً  ،الوصف المقارف مماثبًل لفساد األصل في سائر األحكاـ

ليذا كاف اختبلفيـ ىنا فرعًا عف اختبلفيـ في حقيقة الفساد وثمرة  ،فاسدًا ال يفيد حكمًا في وجو
 . (ٔ)لو

  :الترجيح
 ألقواؿ العمماء وأدلتيـ ومناقشتيا في ىذه المسألة يترجح لمباحث ما ذىببعد ىذا العرض     

إليو جميور العمماء مف أف أثر النيي المتوجو إلى الوصف كأثر النيي المتوجو إلى حقيقة 
 ،وأف البيع الفاسد والباطل سواء في اعتبار الشرع ال يترتب عميو حكـ مف األحكاـ ،وأصل الشيء

  :يةوذلؾ لؤلسباب التال
فإنو يجب فسخو وتصحيحو  ،ػ ال خبلؼ بيف العمماء أف العقد الفاسد إذا وقع ولـ يحدث قبضٔ

وكذلؾ يقاؿ إذا قبض  ،عميو أؼ حكـ شرعي مف ممؾ ونحوهوأنو ال يترتب  ،قبل إتماـ العقد
فإف الفاسد فاسد قبل القبض  ،وال يترتب عميو أؼ حكـ شرعي مف ممؾ ونحوه ،يجب فسخو

 . (ٕ)حكـ فييما واحد فال ،وبعده
فالقوؿ بوجوب الرد إما  ،ػ ال خبلؼ في أف المقبوض بعقد فاسد إف كاف قائمًا بعينو يجب ردهٕ

وال شؾ أف وجوب الرد في ىذه الحاؿ يؤيد عدـ تممؾ المقبوض  ،يقوؼ جانب الممؾ أو عدمو
تنزه عنو  يو نوع تناقضوالقوؿ بالتممؾ مع االعتراؼ بوجوب الرد والفسخ ف ،بعقد فاسد
  .الشريعة

إذ لـ ينقطع بو حق البائع مف  ،ػ إف الحنفية أنفسيـ يروف أف العقد الفاسد ال يفيد تماـ الممؾٖ
إزالة لمخبث ورفعًا  ،وأف العقد غير الـز ومستحق لمفسخ ،وال حق المشترؼ مف الثمف ،المبيع

مـ بو جبرًا عمييما حقًا وأنو يجب عمى القاضي فسخ العقد الفاسد إذا ع ،لمفساد كما يقولوف 
 . (ٖ)لمشرع كما نص عميو ابف نجيـ في البحر

ػ إف الحنفية أنفسيـ يروف أف ىذا الممؾ ال يبيح لو االنتفاع بعيف الممموؾ كأكل الطعاـ ولبس ٗ
  .(ٗ)ألف الثابت بيذا البيع ممؾ خبيث ؛الثوب وركوب السيارة ونحو ذلؾ

                                           

 .  ٔٓٔالحيازة في العقود لمدكتور نزيو حماد ص  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 . ٖٛٔ رؤوس المسائل لمزمخشرؼ ص :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 . ٓ٘ٔ /ٙ؛ والبحر الرائق ٔ٘ /ٕواالختيار  ؛ٖٕٗ /ٙشرح فتح القدير  :ػػػػػػػػ ينظر (ٖ)
 .ٖٚٙ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػ ينظر (ٗ)
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ٖٚٚ 
 

فكيف يثبتوف لو الممكية ثـ يمنعونو مف  ،ع إثبات الممكيةوال شؾ أف ىذا الذؼ قالوه يتناقض م   
وتحريـ االنتفاع بيا  ،وما ذاؾ إال ألف االنتفاع بالعيف مف آثار العقد الصحيح ،االنتفاع بالعيف

فوجب القوؿ بعدـ ثبوت الممؾ في العقد الفاسد  ،مف آثار العقد الباطل الذؼ ال يثبت بو الممؾ
لحاقو بالعقد الباطل دف وتحرَّـ آثاره  ،إذ ال معنى إلثبات الممكية في شيء ما ،عًا لمتعارضوا 

 فيذا مما يؤيد رجحاف القوؿ بعدـ ثبوت ممكية المقبوض بعقد فاسد .  ،عمى مالكو
فإذا كاف العقد فاسدًا فالقبض كذلؾ يكوف  ،وحبًل وحرمةً  ،ػ إف القبض يتبع العقد صحًة وفساداً ٘

ألنو صادر عف عقد وقبض  ؛ف لـ تثبت آثاره وال عبرة باإلذففإذا ظير فساد األمري ،فاسداً 
 فاسديف . 

 ،(ٕ)() اف هللا ال يصمح عمل المفسديف :ويقوؿ ،(ٔ)() وهللا ال يحب الفساد :ػ إف هللا تعالى يقوؿٙ
فبل يجوز ألحد أف يصمح  ،وىذا عاـ في أؼ فاسد حكـ هللا تعالى فيو بنفي المحبة واإلصبلح

 والحكـ بالممؾ حكـ باإلصبلح . ،عالى ونفى محبتو لوما أفسده هللا ت
 ،)) فبل يحل ألحد أف يحكـ بإنفاذ ما ال يحبو هللا عز وجل :قاؿ ابف حـز ػ رحمو هللا تعالى ػ    

.  (ٖ)((ومف أجاز شيئًا نص هللا تعالى عمى أنو ال يصمحو فقد عارض هللا تعالى في حكمو ...
 وهللا تعالى أعمـ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .  ٕ٘ٓ :ػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٔ)
 . ٔٛ :ػػػػػ سورة يونس اآلية (ٕ)
 .  ٕٖٖ /ٚػػػػػػ المحمى البف حـز  (ٖ)
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 التطبيقات الفقهية لممقبوض بعقد فاسد: مبحث الثالثال
 الربوية بالقبض (1)تممك األوراق المالية: المطمب األول

ولكف  ،ىذه المسألة مف النوازؿ الفقيية التي لـ يتطرؽ ليا الفقياء السابقوف بحثًا وتدليبلً     
 (ة المقبوض بعقد فاسد) ممكي :أصوليا موجودة في كتبيـ فإف ىذه المسألة تعود إلى مسألة

 فيكوف التخريج عمييا . 
  :وقد اختمف الفقياء ػػ رحميـ هللا تعالى ػػ في تممؾ األوراؽ المالية الربوية بالقبض عمى قوليف    

بل ىي مفسوخة أبدًا . وبو قاؿ  ،العقود الربوية ال تممؾ ولو اتصل بيا القبض :القوؿ األوؿ
  .(ٕ)وبعض الحنفية  ؛والظاىرية ،والحنابمة ،افعيةوالش ،جميور الفقياء مف المالكية

                                           

أو الدوؿ مف أسيـ وسندات قابمة  ،ىي الصكوؾ ذات القيمة المالية التي تصدرىا الشركات :يةػػػػػ األوراؽ المال (ٔ)
 ؛ٓٚٔاإلسبلـ ونظرية االقتصاد لمخفاجي ص  :لمتداوؿ في سوؽ األوراؽ المالية ) البورصة ( . ينظر

 .  ٜٙٔوالمعامبلت المالية المعاصرة لمدكتور دمحم عثماف شبير ص 
ألوراؽ المالية تشبو األوراؽ التجارية في كونيا صكوكًا تمثل مبالغ نقدية قابمة لمتداوؿ وبيذا يتبيف أف ا     

  :ويمكف تمخيص أىـ ىذه الفروؽ فيما يمي ،ومع ذلؾ التشابو فإف بينيما فروقًا عديدة ،بالطرؽ التجارية
ونادرًا ما يتعدػ  ،ير مف إنشائياأو بعد أجل قص ،أ ػػػػػػ تمثل األوراؽ التجارية ديونًا تستحق الدفع لدػ االطبلع

بينما تمثل األوراؽ المالية استثمارات طويمة األجل تصدر لمدة حياة الشركة فيما يتعمق  ،ىذا األجل سنتيف
 وسندات الديف العاـ .  ،ولمدة خمس أو عشر سنوات بالنسبة لسندات القرض ،باألسيـ

بينما تعود األسيـ في  ،التجارية أية فوائد حتى تأريخ استحقاقيا ب ػػػػػػػ ال يترتب عمى الديوف التي تمثميا األوراؽ
األوراؽ المالية عمى أصحابيا بجزء مف أرباح الشركة كما يتعاطى المقرضوف في سندات القرض وسندات 

 الديف العاـ فوائد عمى قروضيـ . 
ا يتعذر في كثير مف األحياف تحديد بينم ،ج ػػػػػػ تتميز األوراؽ التجارية أف تأريخ استحقاقيا محدد بشكل قاطع

 األجل الذؼ تستحق فيو األوراؽ المالية تحديدًا قاطعًا . 
بينما  ،فكل شخص كامل األىمية يستطيع تحرير ما يشاء منيا ،د ػػػػػ تتمتع األوراؽ التجارية بحرية إصدارىا

ت االعتبارية العامة . والشخصيا ،ينحصر حق إصدار األوراؽ المالية بالمؤسسات والشركات المساىمة
وأحكاـ األوراؽ  ؛ٛٗػػػػػػ ٚٗسراج ص أحمدسبلمية لؤلستاذ دمحم األوراؽ التجارية في الشريعة اإل :ينظر

 .  ٕٚػػػػػػ  ٔٚالتجارية في الفقو اإلسبلمي لمدكتور سعد الخثبلف ص 
 /ٕٔاالستذكار البف عبد البر و  ؛ٜٕٔ /٘والتمييد البف عبد البر  ؛٘ٗٔ /ٗالمدونة الكبرػ  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)

 /ٓٔوالميذب بشرح المجموع  ؛ٖٗٔ /ٛ؛ واألـ لئلماـ الشافعي ٙٙ/ ٘؛ وبداية المجتيد البف رشد ٜٖٔ
 /٘والمغني البف قدامة  ؛ٖٚٔ /٘والحاوؼ الكبير لمماوردؼ  ؛ٖٖٛ /٘ونياية المطمب لمجويني  ؛ٜٖٛ
 /ٜٕومجموع الفتاوػ  ؛ٖٕٚ /ٖت لمبيوتي وشرح منتيى اإلرادا ؛ٖٚٗ /ٗواإلنصاؼ لممرداوؼ  ؛ٛٓٙ
 /ٔوأصوؿ السرخسي  ؛ٖٓٗرح الجامع الصغير لمصدر الشييد صوش ؛ٕٖٖ /ٚوالمحمى البف حـز  ؛ٓٛٔ
ٖٛ  . 
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ٖٜٚ 
 

 ويجب فسخ العقد ورده. ،ية بالقبضوعمى قوليـ ىذا فبل تممؾ األوراؽ المالية الربو 
الحراـ البيف مف الربا وغيره يرد  :)) وسمعت مالكًا يقوؿ :جاء في المدونة عف ابف وىب قاؿ    

 . (ٔ)( (إلى أىمو أبدًا فات أو لـ يفت
ومف البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره  :)) قاؿ مالؾ :قاؿ ابف عبد البر ػػ رحمو هللا تعالى ػػو     

وال يجوز منو قميل وال كثير وال يجوز فيو  ،فأما الربا فإنو ال يكوف فيو إال الرد أبداً  ،وتفاحش رده
ف ُتبُۡتـۡ َفَمُكـۡ رُ :ألف هللا تعالى يقوؿ في كتابو ؛ما يجوز في غيره ِلُكـۡ اَل َتظِۡمُموَف َواَل } َواِ  ُءوُس َأمۡوَٰ

ىذا قوؿ صحيح في النظر وصحيح مف جية األثر فمف قاده ولـ يضطرب  :ثـ قاؿ ،(ٕ){ ُتظَۡمُموفَ 
   . (ٖ) ((فيو فيو الخيِّر الفقيو

 . (ٗ)( ()) وقد اتفق الفقياء عمى أف البيع إذا وقع بالربا مفسوخ أبداً  :وقاؿ    
  (٘)( ()) إف الربا ... ال يكوف موجبًا لمممؾ بكل حاؿ :ػ رحمو هللا تعالى ػ وقاؿ السرخسي    

بوض بعقد فاسد فبل حاجة وأدلة الجميور ىي األدلة التي سبق ذكرىا في مسألة ممكية المق
 . (ٙ)لتكرارىا

العقود الفاسدة ومنيا الربوية تممؾ إذا اتصل بيا القبض . وبو قاؿ جميور  :القوؿ الثاني
 .  (ٚ)فيةالحن
فإف األوراؽ وعميو  ،بو ببيع أو ىبة أو نحوه صح فإف تصرؼ ،ولكنو ممؾ خبيث يجب فسخو    

 المالية تممؾ عند جميور الحنفية إذا اتصل بيا القبض . 
 . (ٛ)قشتو في ممكية المقبوض بعقد فاسدواستدلوا عمى ىذا بما سبق ذكره ومنا

 :الترجيح
والمخرج لو حكـ  ،مف مسألة ممكية المقبوض بعقد فاسدىذه المسألة كما سمف مخرجة     

 المخرج منو إال إذا دؿ دليل عمى استثناءه . 
                                           

 .  ٖٔٛ /ٗومواىب الجميل  ؛ٛٛٔ /ٖػػػػػػػػ المدونة الكبرػ  (ٔ)
 . ٜٕٚ :ػػػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٕ)
 .  ٜٖٔ /ٕٔػػػػػػػػ االستذكار  (ٖ)
 . ٜٕٔ /٘ػػػػػػػػ التمييد  (ٗ)
 .  ٖٛ /ٔػػػػػػ أصوؿ السرخسي  (٘)
 وما بعدىا .  ٕٕص  :ػػػػػػػ ينظر (ٙ)
 ؛ٔ٘ /ٕواالختيار  ؛ٔٗٔ /ٛواليداية مع البناية  ؛ٖٙٚ /ٚوبدائع الصنائع  ؛ٜٔٔ /ٕ٘المبسوط  :ػػػػػػػ ينظر (ٚ)

 .  ٖٖٕ /ٚة ابف عابديف وحاشي ؛ٓ٘ٔ /ٙوالبحر الرائق  ؛ٖٔٚ /ٙوشرح فتح القدير 
 وما بعدىا . ٛٔص  :ػػػػػػػػػ ينظر (ٛ)
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ٖٛٓ 
 

  :بل إف ىذه المسألة أخف خبلفًا مما سبق وذلؾ ألمور
ف كاف غير ُمسمَّـ . ،إنيا ُنقل فييا االتفاؽ :األوؿ  وا 
ووافقوا  ،سواء فات أـ لـ يفت إف المالكية ال ُيفصموف في المقبوض بربا فيو مفسوخ أبداً  :الثاني

 الشافعية والحنابمة في ىذه المسألة .
 إف مف الحنفية مف وافق الجميور في ىذه المسألة كاإلماـ زفر والسرخسي .  :الثالث
وذىب جميور الحنفية إلى ممكية المقبوض بعقد فاسد إذا اتصل بو القبض مطمقًا سواء أكاف     

 يسرًا أـ غير ذلؾ إال المقبوض بعقد باطل في اصطبلحيـ فإنو ال يممؾ . عقدًا ربويًا أـ قمارًا أـ م
ولكف الشيء الذؼ يتفق فيو الجميور  ،العمماء عمى أف المقبوض بالربا ال يممؾ فظير أف جميور

ويحـر عميو تممؾ ىذه  ،وأف ممتمكو آثـ وعاص ٍ  ،مع الحنفية ىو وجوب فسخ ىذا العقد الربوؼ 
واستبقائيا  ،ألنيا أمواؿ خبيثة ؛ويجب عميو التخمص منيا ،بوية واالنتفاع بيااألوراؽ المالية الر 

 تقرير لمفساد ورضًا بو . 
ويجب  ،أف األوراؽ المالية الربوية ال تممؾ ولو اتصل بيا القبض :فالراجح في ىذه المسألة    

ال يتخمص منيا  ويسترد ثمنيا إف أمكف ،ويرد األوراؽ المالية إلى بائعيا ،فسخ ما قبض منيا وا 
 ويتصدؽ بالفائدة الربوية .  ،بالبيع ويأخذ رأس مالو

حييما مف حديث أبي ومف أقوػ ما يؤيد ىذا القوؿ ىو ما رواه البخارؼ ومسمـ في صحي    
فقاؿ لو رسوؿ هللا ػ  ،جاء ببلؿ ػ رضي هللا عنو ػ بتمر برني :سعيد الخدرؼ ػ رضي هللا عنو ػ قاؿ

فبعت منو صاعيف بصاع لمطعـ  ،تمر كاف عندنا ردؼء :فقاؿ ببلؿ () مف أيف ىذا ؟ :ػ ملسو هيلع هللا ىلص
ولكف إذا أردت أف تشترؼ  ،) أّوه عيف الربا ال تفعل :النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ فقاؿ رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ عند ذلؾ

 .(ٔ) (التمر فبعو ببيع آخر ثـ اشتر بو
 . (ٕ) (تمرنا واشتروا لنا مف ىذا) فردوه ثـ بيعوا  :وفي رواية لمسمـ

  :وجه الداللة
بل أمر بفسخو مع اتصاؿ القبض  أف النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ أمر بالرد ولـ يقره عمى ىذا العقد الربوؼ     
 . بو

 ىذا دليل عمى أف  (ا فردوه) ىذا الرب :) وقولو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ :قاؿ اإلماـ النووؼ ػرحمو هللا تعالى ػ    
 

                                           

 ؛ٖٓٗ /ٚإذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعو مردود  :باب ،ػػػػػػ صحيح البخارؼ بشرح الفتح كتاب الوكالة (ٔ)
 .  ٕٗ /ٔٔبيع الطعاـ مثبًل بمثل  :باب ،وصحيح مسمـ بشرح النووؼ كتاب المساقاة

 . ٕٗ /ٔٔبيع الطعاـ مثبًل بمثل  :ـ بشرح النووؼ كتاب المساقاة بابػػػػػػ صحيح مسم (ٕ)
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ٖٛٔ 
 

ذا رده استرد الثمف  .  (ٔ)(المقبوض ببيع فاسد يجب رده عمى بائعو وا 
 .  (ٕ) () وفيو أف البيوع الفاسدة ترد :وقاؿ الحافع ابف حجر ػ رحمو هللا تعالى ػ    
سخ وعدـ التمكف مف ف ،وينبغي ىنا التنبيو أنو عند توجو التخمص مف ىذه األوراؽ المالية    
كما ىو الحاؿ في مير البغي ال ترد  ،فإنيا ال ترد ىذه األوراؽ المالية الربوية لممصرؼ ،العقد
فإف في  ،لئبل ُيجمع لو بيف العوض والمعوض ؛وكذا يقاؿ في أجرة النوح والغناء وغير ذلؾ ،لمزاني

نما يتخمص من ،وتيسير أصحاب المعاصي عميو ،ذلؾ إعانة لو عمى اإلثـ والعدواف يا ببيعيا ثـ وا 
ِ َوَرُسوِلوِۦۖ  :، لقولو تعالى(ٖ)يأخذ رأس مالو منيا ويتصدؽ بالربا  َف ٱَّللَّ }َفِإف لَّـۡ َتفَۡعُموْا َفأَۡذُنوْا ِبَحرۡب مِّ

ِلُكـۡ اَل َتظِۡمُموَف َواَل ُتظَۡمُموف{  ف ُتبُۡتـۡ َفَمُكـۡ ُرُءوُس َأمۡوَٰ  . وهللا تعالى أعمـ (ٗ)َواِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .  ٕ٘ /ٔٔػػػػػػػ شرح النووؼ عمى صحيح مسمـ  (ٔ)
 .  ٕٕٚ /ٚػػػػػػ فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ  (ٕ)
 .ٗٚ٘ /ٔوأحكاـ أىل الذمة  ؛ٜٔٙػػػػػ  ٜٓٙ/٘زاد المعاد في ىدؼ خير العباد البف القيـ  :ػػػػػػػ ينظر (ٖ)
 .ٜٕٚ :ػػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٗ)
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ٖٕٛ 
 

 الشركات المحرمة (1)تممك أسهم: مطمب الثانيال
 تممكها عن طريق الشراء: الفرع األول

فإف  ،ال يجوز لمسمـ يؤمف باهلل واليـو اآلخر أف يقدـ عمى عقود محرمة في ديف اإلسبلـ    
 شأف المسمـ حيف يسمع أوامر هللا ونواىيو أف يقوؿ سمعنا وأطعنا . 

لية ظيرت عمى إثرىا شركات مساىمة أقبل الناس إلييا سراعًا ولقد ظيرت طفرة اقتصادية وما    
وصحب نشوء ىذه  ،راجيف أرباحيا الفاتنة مف غير تمييز مف بعضيـ لممحـر منيا والجائز

  :فأصبحت الشركات عمى ثبلثة أنواع ،الشركات تنوع فييا مف حيث الحل والحرمة
فالمساىمة   ،أو المؤسسات الصناعية ،حةكالشركات التجارية المبا :شركات مباحة :النوع األوؿ

وليس فييا غرر وال  ،فييا والمشاركة في إنشائيا جائزة شرعًا إذا كانت الشركة معروفة أو مشيورة

                                           

يماف بضـ السيف ،منيا النصيب :وىو لغة يطمق عمى عدة معاف ،جمع سيـ :األسيـ (ٔ) ومنيا  ،وجمعو السُّ
ياـ ،العود الذؼ يكوف في طرفو نصل يرمى بو عف القوس أو يمعب  ،ومنيا القدح الذؼ يقارع بو ،وجمعو السِّ

) فساىـ فكاف مف المدحضيف ( سورة  :مساىمة حيث جاء في القرآف الكريـومنو شركة ال ،بو في الميسر
 ؛ٚٙ /٘النكت والعيوف لمماوردؼ  :. أؼ قارع بالسياـ فكاف مف المغموبيف . ينظرٔٗٔ: الصافات اآلية

 مادة سيـ .  ٖٖٚوالمعجـ الوسيط ص  ؛ٖٛٓ /ٕٔولساف العرب  ؛ٕ٘ٔٔوالقاموس المحيط ص 
أو الجزء الذؼ ينقسـ عمى  ،فيو النصيب المساىـ في شركة مف شركات األمواؿ :اً وأما السيـ اصطبلح    

حيث تمثل األسيـ في مجموعيا رأس ماؿ  ،قيمتو مجموع رأس ماؿ الشركة المثبت في صؾ لو قيمة اسمية
وشركات  ؛ٜٕ٘الشركات التجارية د. عمي حسف يونس ص  :الشركة وتكوف متساوية القيمة . ينظر

 .  ٗٛٔركات األمواؿ عممًا وعمبًل د. شكرؼ حبيب شكرؼ وميشيل ميكاال ص األشخاص وش
وقابميتيا لمتداوؿ حسب كونيا  ،ومع أف السندات تشترؾ مع األسيـ في تساوؼ القيمة االسمية لكل فئة     

  :إال أف ىناؾ بعض الفروقات بينيما منيا ،أو لحامميا وفي عدـ قابميتيا لمتجزؤ ،أو لؤلمر ،اسمية
أما السند فيو  ،فحاممو يعتبر مالكًا لجزء مف الشركة بقدر أسيمو ،أ ػػػػػػ السيـ يمثل جزءًا مف رأس ماؿ الشركة

 فالشركة مدينة لحاممو .  ،يمثل جزءًا مف ديف عمى الشركة
 وأما السيـ فبل يسدد إال عند تصفية الشركة . ،ب ػػػػػػػ السند لو وقت محدد لسداده

وليس لربحو حد  ،يـ شريؾ في الشركة يتعرض لمربح والخسارة تبعًا لنجاح الشركة وفشمياج ػػػػػػ صاحب الس
أما صاحب السند فمو فائدة ثابتة مضمونة عف  ،وقد يخسر خسارة جسيمة ،مخصوص فقد يربح ربحًا عظيماً 

 القرض الذؼ يمثمو سنده ال تزيد وال تنقص وليس معرضًا لمخسارة .
وال يكوف لحامل األسيـ  ،ألنو يمثل جزءًا مف ديوف الشركة ؛كة تكوف األولوية لحامل السندد ػػػػػػ عند تصفية الشر 

المعامبلت الحديثة وأحكاميا لعبد الرحمف عيسى ص  :إال ما فضل بعد أداء ما عمييا مف ديوف . ينظر
 .   ٖٔٚمصرفية لعمر عبد العزيز المترؾ صوالربا والمعامبلت ال ؛ٛٙ
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بربح يأتيو مف كسب التجارة ألف السيـ جزء مف رأس الماؿ يعود عمى صاحبو  ؛جيالة فاحشة
عف طريق الشراء واإلرث واليبة وغير وتممؾ أسيميا  ،فيذه يجوز المساىمة فييا ،والصناعة

 . (ٔ)ويحق لو التصرؼ بيا في سائر التصرفات المباحة واالنتفاع بيا كسائر العقود المباحة  ،ذلؾ
شركات محرمة إما بسبب أصل نشاطيا المحـر كالشركات التي تتاجر في  :النوع الثاني

ما بسبب  ،والقمار أو غير ذلؾأو اإلعبلـ اليابط أو المخدرات  ،رالمحرمات كالخنزير والخم وا 
وال  ،وال المساىمة في إنشائيا ،غمبة العوائد والقروض الربوية فييا . وىذه ال يجوز إنشاؤىا

لما فيو مف المعاونة  ؛فبل يجوز شراء أسيميا وال تممكيا ،التصرؼ فييا بالبيع والشراء ونحوىما
 عمى اإلثـ والعدواف ودعـ الربا وتقريره . 

ػ رحمو هللا تعالى ػ بعد أف ذكر األحاديث الخاصة بحرمة بيع بعض  (ٕ)بف القيـقاؿ ا    
مشارب تفسد العقوؿ  :)) فاشتممت ىذه الكممات الجوامع عمى تحريـ ثبلثة أجناس:األشياء
وأعياف كاألصناـ تفسد  ،وتغذؼ غذاًء خبيثًا مثل الميتة والخنزيرومطاعـ تفسد الطباع  ،كالخمر

 ،فصاف بتحريـ النوع األوؿ العقوؿ عما يزيميا ويفسدىا ،لى الفتنة والشرؾاألدياف وتدعو إ
وبالثالث األدياف عما وضع  ،وبالثاني القموب عما يفسدىا مف وصوؿ أثر الغذاء الخبيث إلييا

 .(ٖ)((إلفسادىا
واختمف العمماء في تصنيفيا ىل ىي مف الشركات المباحة  ،الشركات المختمطة :النوع الثالث

مع إخراج نسبة المحـر إف  ،و يجوز شراء أسيميا وتممكيا عف طريق الشراء واإلرث واليبةوعمي
وال شراء  ،فبل يجوز المساىمة فييا ،دخل منو شيء في السيـ ؟ أو ىي مف الشركات المحرمة

 (ٗ)ىذه المسألة فييا خبلؼأسيميا ؟
                                           

 . ٛٚأحكاـ السوؽ المالية د. دمحم عبد الغفار الشريف ص  :ػػػػػػ ينظر (ٔ)
أبو عبدهللا الدمشقي الحنبمي المعروؼ بابف  ،شمس الديف ،ػػػػػػػػ ىو دمحم بف أبي بكر بف أيوب بف سعد الزرعي (ٕ)

مكثر مف التصنيف .  ،قيـ الجوزية . فقيو أصولي مجتيد مفسر محدث متكمـ نحوؼ مشارؾ في غير ذلؾ
وىو الذؼ نشر عممو وسجف  ،مى يد شيخ اإلسبلـ ابف تيمية حتى كاف ال يخرج عف شيء مف أقوالوتتممذ ع

 ،وزاد المعاد في ىدؼ خير العباد ،إعبلـ الموقعيف عف رب العالميف :معو في قمعة دمشق . مف تصانيفو
شذرات  :ػػػػػػ . ينظرىٔ٘ٚىػػػػػػ وتوفي سنة ٜٔٙوالطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية وغير ذلؾ . ولد سنة 

 .  ٕٓٛ /ٙواألعبلـ  ؛ٓٓٗ /ٖوالدرر الكامنة  ؛ٛٙٔ /ٙالذىب 
 .  ٜٓٙ /٘ػػػػػػػ زاد المعاد  (ٖ)
  :ػػػػػػ اختمف المعاصروف في حكـ أسيـ الشركات المختمطة عمى قوليف (ٗ)

وبو قاؿ الدكتور  . حرمة التصرؼ في ىذه األسيـ ما دامت ال تقـو عمى الحبلؿ المحض :القوؿ األوؿ     
 ،أو تزاوؿ شركاتيا بعض أعماؿ الحراـ ،أف ىذه األسيـ ما داـ فييا حراـ :وبنى رأيو عمىعمي السالوس 

= 
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ٖٛٗ 
 

صيانًا ثـ قبض ىذه ولكف الذؼ ييـ ىنا لو سعى مسمـ في شراء أسيـ الشركات المحرمة ع
 أو ال يممكيا ولو اتصل بيا القبض ؟ ،القبضفيل يممكيا بيذا  ،األسيـ
ألف  ؛ىذه المسألة قد تدخل في الخبلؼ السابق في مسألة ممكية األوراؽ المالية الربوية    

ولكف كاف الحديث ىناؾ عما لو كانت ىذه  ،األسيـ ىي مف األوراؽ المالية فحكميا حكميا
 ،أما ىنا فيما لو كانت األسيـ جزءًا مف الشركات المحرمة األصل ،المالية ربويةاألوراؽ 

كالشركات التي تتاجر بالخمر والخنازير وغير ذلؾ مما يظير منو أف أصل نشاط الشركة محـر 
 شرعًا . 

فإف أسيميا ليا حكـ أصميا فما داـ أف أصل الشركة ونشاطيا  ،إذا كاف ىذا واقع الشركة    
وكل ربح يخرج  ،ألف السيـ يمثل جزءًا مف رأس ماؿ الشركة وموجوداتيا ؛فكذلؾ أسيميامحـر 

ذا كاف أصل نشاط الشركة وأعيانيا محرمة ،منو يعود عمى أصل الشركة بالفائدة فإنيا ال  ،وا 
والذؼ يبدو لمباحث أف  ،ألف الفرع لو حكـ أصمو والسيـ جزء منيا ؛تممؾ ولو اتصل بيا القبض

وذاؾ أف أصل نشاط الشركة مما اتفق  ،لمقبوض بعقد باطل ال المقبوض بعقد فاسدليا حكـ ا
وبالتالي ال تممؾ أسيميا بالقبض حتى عمى  ،العمماء عمى تحريمو كالخمر والخنازير ونحو ذلؾ

 ويجب فسخ العقد في ىذه الحاؿ ورد  ،ألنيا مقبوضة بعقد باطل عمى أعياف محرمة ؛رأؼ الحنفية

                                                 
= 

فتصبح ىذه األسيـ محرمًا شراؤىا بناء عمى النصوص  ،كإيداع بعضيا بعض أمواليا في البنوؾ الربوية
إذا اجتمع الحبلؿ والحراـ ُغّمب الحراـ .  :ةوعمى قاعد ،الدالة عمى وجوب االبتعاد عف الحراـ والشبيات

 . ٚؽ المالية لمدكتور عمي السالوس صاألسوا :ينظر
والشيخ  ،إباحة األسيـ في الشركات المختمطة والتصرؼ فييا . وبو قاؿ الشيخ عمي الخفيف :القوؿ الثاني     

والشيخ وىبة  ،د العزيز خياطوالشيخ عب ،والشيخ عبد الرحمف حسف ،والشيخ عبد الوىاب خبلؼ ،أبو زىرة
 الزحيمي . 

وما شابيا مف بعض  ،بأف األسيـ في الشركات المختمطة في واقعيا ليست مخالفة لمشريعة :واستدلوا لذلؾ     
وأكثر التصرفات  ،فما داـ أكثرية رأس الماؿ حبلالً  ،الشوائب والشبيات والمحرمات قميل بالنسبة لمحبلؿ

وال سيما يمكف إزالة ىذه النسبة مف المحرمات عف طريق  ،ادر حكـ الكثير الشائعحبلاًل فيأخذ القميل الن
الشركات لمشيخ عمي  :أو السؤاؿ عف الشركة ثـ التخمص منيا . ينظر ،معرفتيا مف خبلؿ الميزانية المفصمة

يبة طالب وحق ؛ٚٛٔ /ٕوالشركات في الشريعة اإلسبلمية والقانوف الوضعي لمخياط  ؛ٜٚػػػػػ  ٜٙالخفيف ص 
 .  ٔٚٔػػػػ  ٓٚٔ /٘العمـ االقتصادية لمدكتور القره داغي 
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ٖٛ٘ 
 

 . (ٔ)بو ويسترد الثمفالسيـ عمى صاح
ذا لـ يمكف رد السيـ واسترداد الثمف     ألنو سيـ خبيث  ؛فإنو يجب عميو التخمص منو بالبيع ،وا 

 ،ما خبثو لعينو لمعنى قاـ بو كالدـ والميتة ولحـ الخنزير :األوؿ :والخبائث نوعاف ،األصل
وكالمأخوذ عوضًا  ،ربا والميسرأو بعقد محـر وفاسد كال ،ما خبثو لكسبو كالمأخوذ ظمماً  :والثاني

 .  (ٕ)عف عيف أو نفع محـر كثمف الخمر والدـ والخنزير وغير ذلؾ 
وال يجوز استدامتيا  ،والتخمص مف ىذه األسيـ بالبيع ثـ التصدؽ بثمنيا ىو أخف المفسدتيف    

 واستبقائيا باتفاؽ . وهللا أعمـ . 
 تممكها باإلرث والهبة ونحوهما: الفرع الثاني

فيل  ،بعقد فاسد آلخر عف طريق اإلرث أو اليبة أو نحو ذلؾإذا وصمت األسيـ المقبوضة     
وال تفسخ تمؾ العقود  ،وتزوؿ صفة الخبث عف السيـ ،يممكيا الوارث والمتيب ويرتفع الفساد بذلؾ

 ،اليبةأو أنيا تبقى عمى تحريميا وال يرتفع الفساد عنيا باإلرث و  ،وال ُترد وتطيب لمف انتقمت إليو
 ويجب فسخيا وردىا وال تطيب لمف انتقمت إليو ؟ 

ىذه المسألة تعود أيضًا إلى مسألة ممكية المقبوض بعقد فاسد إذا ُوِىب أو انتقل باإلرث فيل 
 يرتفع الفساد بذلؾ التصرؼ أو ال ؟ 

  :إف األسيـ ال تخمو مف حالتيف    
كالشركات التي أصل  :أصميا وعينياأف تكوف ىذه األسيـ لشركة محرمة في  :الحالة األولى

ذا  ،فيذه ال تممؾ أسيميا مطمقاً  ،نشاطيا في الخمر والخنزير والميتة والمخدرات وغير ذلؾ وا 
 ،ألف التحريـ والخبث لمعنى قائـ في عينيا ؛انتقمت إلى الورثة فإنيـ ال يممكونيا باإلرث مطمقاً 

 ،إف لـ يمكف ردىا ولـ يمكف فسخ العقدبيع ويتخمصوف منيا بال ،والسيـ تبع ألصمو فيو جزء منو
ؽ بثمنيا .   فإذا بيعت ُتُصدِّ

ذا مات الرجل وكسبو خبيث :جاء في الفتاوػ اليندية     فاألولى لورثتو أف يردوا الماؿ  ،)) وا 
  . (ٖ)((إلى أربابو فإف لـ يعرفوا أربابو تصدقوا بو

  :اإلرث واليبة ونحوىا ما يميوالدليل عمى أف محـر األعياف ال تنتقل ممكيتو ب    
                                           

 /٘والحاوؼ الكبير  ؛ٕ٘ /ٕواالختيار  ؛ٓٗٔ /ٛواليداية مع البناية  ؛ٖٚٚ/ ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػػػ ينظر (ٔ)
ومجموع الفتاوػ  ؛ٖٚٗ /ٗواإلنصاؼ  ؛ٛٓٙ /٘والمغني  ؛ٜٖٛ /ٓٔوالمجموع  ؛ٕٖٔ /٘والبياف  ؛ٖٚٔ
 .  ٕٖٖ /ٚوالمحمى  ؛ٓٛٔ /ٜٕ

 .  ٙ٘ /ٕٔو  ٖٖٗ /ٕٓمجموع الفتاوػ  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٜٖٗ /٘ػػػػػػػ الفتاوػ اليندية  (ٖ)
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ٖٛٙ 
 

) أف رجبًل أىدػ لرسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ راوية خمر فقاؿ لو  :ػػ عف ابف عباس ػ رضي هللا عنيما ػٔ
 فقاؿ لو رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ،فسارَّ إنساناً  ،ال :ىل عممت أف هللا قد حرميا ؟ قاؿ :رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ

 ففتح المزاد :قاؿ ،إف الذؼ حرَّـ شربيا حرَّـ بيعيا :فقاؿ ،أمرتو ببيعيا :فقاؿ ،بـ ساررتو ؟ :ػ
 . (ٔ)حتى ذىب ما فييا    
) أف أبا طمحة ػ رضي هللا عنو ػ سأؿ النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ عف أيتاـ ورثوا  :ػػ عف أنس ػ رضي هللا عنو ػٕ

 .  (ٕ) (ال :جعميا خبًل ؟ قاؿأفبل أ :أىرقيا قاؿ :خمرًا قاؿ
فكاف يشترؼ ليـ الرجع  :قاؿ ،) كاف رجل عنده ماؿ أيتاـ :ػ عف جابر ػ رضي هللا عنو ػ قاؿ ٖ

ف هللا تبارؾ (ٗ)فاشترػ خمرًا فجعمو في الخوابي  :فاؿ ،يصمحيا ويبيعيا(ٖ)واألنضاء  ، وا 
 :فقاؿ ،أىرقو :ثـ سألو فقاؿ ،أىرقو :ػ فسألو فقاؿفأتى النبي ػػ ملسو هيلع هللا ىلص  ،وتعالى أنزؿ تحريـ الخمر

 . (٘)(فأىراقو ،أىرقو :قاؿ ،يا رسوؿ هللا ليس ليـ ماؿ غيره
)) فيذه اآلثار كميا تدؿ عمى أف مف ورث خمرًا مف  :قاؿ ابف عبد البر ػ رحمو هللا تعالى ػ    

ألحد  وال يجوز ،ث واليبةال يممكيا باإلر  :أؼ (ٙ)((المسمميف وصارت بيده أىرقيا ولـ يحبسيا
 .  (ٚ)االنتفاع بيا إال باإلراقة

 أسهم شركات محرمة ألجل كسبها  :الحالة الثانية
ألنيا تتعامل بالربا أو  ؛أف تكوف ىذه األسيـ لشركات محرمة ألجل كسبيا ال لحرمة عينيا     

أو  ،شركات إلى الورثةفإذا انتقمت ىذه األسيـ المكتسبة مف ىذه ال ،ونحو ذلؾالميسر أو القمار 
ىل يممكيا وتطيب لو أو ال  ،فقد اختمف العمماء فيمف انتقمت إليو ىذه األسيـ ،آلخر باليبة

  :يممكيا ويجب التخمص منيا ؟ عمى قوليف
                                           

 .  ٙ/ ٔٔػػػػػػػػ صحيح مسمـ بشرح النووؼ كتاب المساقاة، باب: تحريـ بيع الخمر  (ٔ)
، أحمد؛ ومسند ٚٛ/ ٓٔ: ما جاء في الخمر تخمل ػػػػػػػػ سنف أبي داود بشرح عوف المعبود كتاب األشربة، باب (ٕ)

 .  ٖٓٙ/ ٙ، قاؿ ابف الممقف: حديث صحيح . ينظر: البدر المنير ٕٕٙ/ ٜٔمسند أنس بف مالؾ 
؛ ولساف العرب ٕٚٙ/ ٔػػػػػ األنضاء: القداح التي لـ تبر والواحد نضي . ينظر: غريب الحديث البف قتيبة  (ٖ)

 مادة نضا .   ٖٖٔ/ ٘ٔ
. قاؿ القاضي عياض: الدناف بكسر الداؿ جمع دف وىي الحباب التي تسمييا العامة ػػػ الخوابي: دناف الخمرػػػػ (ٗ)

 .  ٕٛ٘/ ٔالخوابي . ينظر: مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار 
ل ػػػػػػػ السنف الكبرػ لمبييقي كتاب الرىف، باب: العصير المرىوف يصير خمرًا فيخرج مف الرىف وال يحل تخمي (٘)

  ٕٙ/ ٙالخمر بعمل آدمي 
 . ٓ٘ٔ/ ٗػػػػػػ التمييد  (ٙ)
 .  ٜٓ٘/ ٗػػػػػػ ينظر: تحفة األحوذؼ لممباركفورؼ  (ٚ)
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وتطيب  ،التصرؼ بالمقبوض بعقد فاسد بالبيع أو اليبة أو انتقاليا باإلرث صحيح :القوؿ األوؿ
ليو ذىب يبطل حق الفسخ لمبائع والمشترؼ بعد أفو  ،لمف انتقمت إليو ويممكيا  كاف واجبًا . وا 

 . (ٔ)الحنفية
ولكنيا خبيثة فإذا تصرؼ بيا  ،فاألسيـ المقبوضة بعقد فاسد تممؾ عندىـ :وعمى قوليـ ىذا    

وال فسخ  ،وال يمزمو ردىا ،القابض ببيع أو ىبة أو انتقمت عنو بإرث ونحوه طابت لمف انتقمت إليو
 العقد .
ألنو إذا ممكو األصل  ؛فوارثو مف باب أولى ،وما داـ أف مف قبضيا بعقد فاسد يممكيا عندىـ    

 ممكو فرعو وىـ الورثة . 
نافذ  :أف األوؿ ،والفرؽ عند الحنفية بيف انتقاؿ المقبوض بعقد فاسد باليبة وانتقاليا باإلرث    

 . (ٕ)مستحق لمنقض :والثاني ،وغير مستحق لمنقض
ألف التصرؼ في المقبوض بعقد فاسد باليبة ونحوىا يعتبر  ؛ا القوؿ أيضًا قوؿ المالكيةوىذ    

ما لـ تكف ىذه األسيـ ربوية فبل يممكيا  ،فوتًا عندىـ وتجب فيو القيمة لمبائع لخروجو عف يده
 . (ٖ)ألنيا مفسوخة عندىـ أبدًا  ؛الورثة
 :واستدؿ الحنفية لمذىبيـ    
ألنو حصل  ؛وال سبيل لمبائع عمى بعضو ،حل ممموؾ لو فنفذ تصرفوبأف ىذا تصرؼ في م    

وألف انعداـ الممؾ لممشترؼ شراء فاسدًا لقراف الفساد بو ذكرًا ال حقيقة ولـ يوجد  ؛عف تسميط منو
وخرج المبيع مف أف يكوف مستحق الرد عمى البائع لحصوؿ اليبة  ،ذلؾ الخبث في اليبة واإلرث

  .(ٗ)حصوؿ اإلرث مف الشرع بتسميطوو  ،مف المشترؼ بتسميطو
 :وأجيب عف ىذا مف وجييف

فمما لـ ينتقل الممؾ باليبة عف القبض إلى العقد لـ  ،ف المبيع يممؾ بالعقد واليبة بالقبضإ :األوؿ
 بيع عف العقد إلى القبض . ينتقل الممؾ بال

                                           

والبحر الرائق  ؛ٕٚٗ /ٙوشرح فتح القدير  ؛ٖٕٓ /ٛواليداية مع البناية  ؛ٖٔٚ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٙٙ /ٕومجمع األنير  ؛ٙ٘ٔ /ٙ

  .ٚ٘ٔػػػػػ  ٙ٘ٔ/ ٙوالبحر الرائق  ؛ٕٛٗ /ٙوشرح فتح القدير مع العناية  ؛ٖٔٚ /ٚبدائع الصنائع  :ظرػػػػػػػػػ ين(ٕ)
والخرشي عمى  ؛ٖٖٛ /ٗومواىب الجميل لمحطاب  ؛ٕٛٗ /ٖالشرح الصغير بحاشية الصاوؼ  :ػػػػػػػ ينظر (ٖ)

 .  ٘ٛ /٘مختصر خميل 
 .  ٙ٘ٔ /ٙوالبحر الرائق  ؛ٕٛٗ /ٙالقدير  وشرح فتح ؛ٖٔٚ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػػ ينظر (ٗ)
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 ،لقبض أو بيما جميعاً إف كل ممؾ قبض عف بيع فاسد ال يخمو إما أف يكوف بالعقد أو با :الثاني
ولـ يجز أف يكوف  ،ألنو لو لـ يتعقبو القبض لـ يحصل بو الممؾ ؛فمـ يجز أف يكوف بالعقد وحده

ولـ يجز أف يكوف بالعقد والقبض  ،ألنو لو لـ يتقدمو العقد لـ يحصل بو الممؾ ؛بالقبض وحده
  :معًا ألمريف

 فييا بنفس العقد . إنو مخالف لموضوع البيوع التي ينتقل الممؾ  :أحدىما
إف لمبائع بعد وجود العقد والقبض استرجاعو مف المشترؼ ومطالبتو بمير المثل إف وطء  :الثاني

ولو ممكو لـ يجز انتزاع ممكو في يده وال مطالبتو بمير في وطء  ،الجارية المقبوضة بالعقد الفاسد
  .  (ٔ)فدؿ عف انتفاء الممؾ في ىذه األحواؿ  ،ممكو

التصرؼ في المقبوض بعقد فاسد ببيع أو ىبة أو انتقالو بإرث تصرٌؼ وانتقاٌؿ  :نيالقوؿ الثا
ليو ذىب  ،ويجب رده وال يثبت فيو الممؾ لمف انتقمت إليو ،باطل ولو تعاقبت عميو األيدؼ . وا 

 . (ٕ)الشافعية والحنابمة والظاىرية 
وال يممكيا مف  ،صرؼ بيافاألسيـ المقبوضة بعقد فاسد ال تممؾ ولو ت :وعمى قوليـ ىذا    

بل يجب عميو فسخ العقد فيرد األسيـ ويأخذ الثمف إف  ،انتقمت إليو بيبة أو إرث ونحو ذلؾ
ال أخذ رأس ماؿ مورثو منيا ،أمكف ـر و  ،وا    .(ٖ)ال يطيب لووتخمص مف الربح المحَّ

                                           

 . ٖٚٔ /٘الحاوؼ الكبير لمماوردؼ  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 /ٚوالمحمى  ؛ٛٓٙ /٘والمغني  ؛ٓٓٗ /ٓٔوالمجموع شرح الميذب  ؛ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير  :ػػػػػػػػ ينظر (ٕ)

ٖٖٕ . 
و هللا تعالى ػػػػػػػ وىي عبارة جيدة يحسف التواضع عمى ػػػػػػػ عبارة التخمص واردة في كبلـ اإلماـ الغزالي ػػػػػ رحم (ٖ)

فإف خرج منو تخمص مف  ،فإف الماؿ الحراـ كالغلِّ في عنق صاحبو ،استعماليا في ىذا المقاـ لدقة داللتيا
 حرج عظيـ . 

  :والتخمص يكوف بطرؽ     
وأف يسارع  ،لزكاة إف كاف قد منعياالمسارعة إلى أداء الحق إف كاف مف حقوؽ هللا تعالى كا :الطريق األوؿ     

ـر العيف كالخمر ونحوىا مما ليس فيو نفع معتبر فإف كانت  ،إلى إخراج الماؿ مف يده بإتبلفو إف كاف محَّ
نما التحريـ في الوصف ،العيف لمف ىي بيده وذاتيا غير محرمة كصنـ ذىب فإنو يكسره حتى يخرجو عف  ،وا 

 عف ممكو . وال يكمف بإخراجو  ،الييئة المحرمة
استبراء صاحب الحق إف كاف الماؿ الحراـ مسَحقَّ الرد وذلؾ باستحبللو إف طابت نفسو  :الطريق الثاني     

 بذلؾ . 
مر إلى ما كاف عميو قبل وترادُّ العوضيف حتى يرجع األ ،فسخ العقد فيما أخذ بعقد فاسد :الطريق الثالث    

  .العقد
= 
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 :الترجيح
ا مات الرجل وخمف أسيمًا إذ :يقاؿ التفصيل في ىذه المسألة فالذؼ يبدو لمباحث أنو بعد ىذا    

  :فبل يخمو ىذا مف حاليف ،ومنيا ما ىو مباح ،كثيرة منيا ما ىو محرَّـ
ويجب عميو  ،فبل يجوز لو تممكيا ،أف يعمـ الوارث األسيـ المحرمة بأعيانيا وأعدادىا :األوؿ

 ألف المقبوض بعقد فاسد ال ُيممؾ عمى ؛ثـ التصدؽ بربحيا الربوؼ  ،التخمص منيا ببيعيا
 وتنتقل الممكية باإلرث . أما األسيـ الباقية فبل تحـر  ،فبل يممكيا مف انتقمت إليو ،الصحيح
وتختمط األسيـ المحرمة بالحبلؿ دوف تمييز  ،األسيـ المحرمة أف يجيل الوارث مقدار :الثاني
ؾ بأف وذل ،وجيل قدر كل منيما ،ففي ىذه الحالة ليا حكـ الماؿ الحراـ المختمط بالحبلؿ ،بينيا

ما بقي ويممؾ الوارث  ،فيتخمص مف نصف األسيـ بنية التخمص مف المحـر منيا ،ُيجعل نصفيف
 منيا .
سئل عف رجل  :ويقرب أف يكوف ىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو هللا تعالى ػ فإنو    

 اث أـ ال ؟ فيل يكوف الماؿ حبلاًل لمولد بالمير  ،مراٍب خمف مااًل وولدًا وىو يعمـ بحالو

                                                 
= 

فإنو  ،كالبيع بثمف مؤجل إلى أجل مجيوؿ مثبلً  ،الفاسد إف كاف فساده ضعيفاً  تصحيح العقد :الطريق الرابع    
وىذا عند الحنفية . أما عند الجميور فبل  ،إذا أسقط المشترؼ األجل قبل الفسخ جاز البيع لزواؿ المفسد

 وجود والباطل ال ،ألنو وقع باطبلً  ؛ألف العقد الفاسد ليس لو وجود معتبر حتى يمكف إصبلحو ؛يصمح ذلؾ
ثـ يجدّداف العقد عمى الوجو الصحيح إف شاءا وتوافقا عميو بكل رضاىما  ،بل ال بد مف التراّد  والتفاسخ ،لو

 واختيارىما . 
أو  ،يجب رده إلى صاحبو ،في المأخوذ بغير رضا صاحبو قيرًا أو سرقًة أو نحو ذلؾ :الطريق الخامس     

يجب رد األمانات إلى أىميا إف كاف مف ىي بيده قد جحدىا أو  وكذا ،استحبللو منو وىذا إذا كاف معروفاً 
 ،فإف كاف صاحبو قد مات يرده إلى الوارث إف ُوجد ،ألنيا تكوف بمنزلة المغصوب ؛تصرؼ فييا أو منعيا

أما إف كاف قد ضاع أو تمف أو خرج مف يد الغاصب أو  ،وىذا إف كاف الماؿ موجودًا بعينو متميزًا عف غيره
فإنو يرد  ،ـ يمكف رده أو استيمكو الظالـ بصرفو في مصالح نفسو أو سمَّط الغير عميو حتى أتمفوالسارؽ ول

 أو يرد قيمتو إف لـ يكف لو مثل .  ،مثمو إف كاف لو مثل
فيجب عميو التوبة الصادقة بالندـ والعـز عمى  ،وىي لمف كاف معسرًا ال يقدر عمى الرد :الطريق السادس     

ليتمكف مف مطالبتو إذا  ،ويعطيو بذلؾ حجة إف طمبيا ،وأف يقر لصاحب الحق بحقو ،الظمـعدـ العود إلى 
 وما بعدىا بتصرؼ .   ٜٗٗ /ٖإحياء عمـو الديف لمغزالي  :أيسر . ينظر

)) فإف مات قبل القدرة فالمرجو مف فضل هللا تعالى المغفرة (( روضة  :قاؿ النووؼ ػػػػػ رحمو هللا تعالى ػػػػػػ     
 .  ٕٙٗ /ٔٔلطالبيف ا
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ال  ،أما القدر الذؼ يعمـ الولد أنو ربا فيخرجو :فأجاب     إما أف يرده إلى أصحابو إف أمكف وا 
در المشتبو يستحب لو تركو إذا لـ يجب صرفو في والباقي ال يحـر عميو لكف الق ،تصدؽ بو
ف كاف األب قبضو بالمعامبلت الربوية التي يرخص فييا ،يف أو نفقة عياؿقضاء د بعض  وا 

ف اختمط الحبلؿ بالحراـ وجيل قدر كُ  ،الفقياء جاز لموارث االنتفاع بو منيما جعل ذلؾ  لِّ وا 
فإنو  ،، كما فعل سيدنا عمر بف الخطاب ػ رضي هللا عنو ػ بالعماؿ عمى األمواؿ(ٔ)نصفيف

فإنو رأػ أنو اختمط بأمواليـ شيء  ،شاطرىـ فأخذ نصف أمواؿ عمالو عمى الشاـ ومصر والعراؽ
الء مف ىؤالء وال ىؤالء ولـ يعرؼ ال أعياف الممموؾ وال مقدار ما أخذه ىؤ  ،مف أمواؿ المسمميف

 . وهللا تعالى أعمـ .  (ٕ)مف ىؤالء
م: المطمب الثالث  المقبوض بشراء أصل ذي غمة بعقد محرَّ

 معنى الغمة في المغة واالصطالح :الفرع األول
فيي مغمة إذا أتت بشيء وأصميا  ،أعطت الغمة :يعةواحدة الغبّلت وأغمت الض :الغمة في المغة

يأتييـ  :وفبلف يغل عمى عيالو أؼ ،لّدخل مف كراء دار وأجر حيواف وفائدة أرضا :والغمة ،باؽٍ 
ػػ  ، قاؿ ابف األثير(ٗ)() الغمة بالضماف :، وفي الحديث(ٖ)واستغبلؿ المستغبلت أخذ غمتيا ،بالغمة

الدخل الذؼ يحصل مف  :والغمة ،(٘)() الخراج بالضماف :رىو كحديثو اآلخ :لىرحمو هللا تعا
. ويبدو أف الغمة في المغة تدور حوؿ العطاء (ٙ)المبف واإلجارة والنتاج ونحو ذلؾالزرع والثمر و 

 والدخل والنتاج والفائدة . 
 

                                           

 .  ٜٙٔ /ٜٕمجموع الفتاوػ  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٙٚٔ /ٖٓمجموع الفتاوػ  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٖٕٛومختار الصحاح ص  ؛ٗٓ٘ /ٔٔلساف العرب  :ػػػػػػػػ ينظر (ٖ)
 ،كتاب البيوعوالمستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ  ؛ٜ٘ /ٔٗمسند السيدة عائشة  ،والمفع لو أحمدػػػػػػ مسند  (ٗ)

 ،والسنف الكبرػ لمبييقي كتاب البيوع ؛صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه :وقاؿ ،٘ٔ /ٕالخراج بالضماف  :باب
سناده حسف .  ،المشترؼ يجد بما اشتراه عيبًا وقد استغمو زماناً  :باب  وا 

 /ٜتعممو ثـ وجد بو عيبًا فيمف اشترػ عبدًا فاس :باب ،ػػػػػػػػ سنف أبي داود بشرح عوف المعبود كتاب اإلجارة (٘)
ما جاء فيمف يشترؼ العبد ويستغمو ثـ يجد بو  :باب ،وسنف الترمذؼ بشرح تحفة األحوذؼ كتاب البيوع ؛ٖٕٛ
والعمل عمى  ،وقد روؼ ىذا الحديث مف غير ىذا الوجو ،حديث حسف صحيح :وقاؿ عنو ،ٖٗ٘ /ٗعيبًا 

وسنف ابف ماجو  ؛ٔٔ /ٗالخراج بالضماف  :باب ،بيوعوالسنف الكبرػ لمنسائي كتاب ال ؛ىذا عند أىل العمـ
سناده حسف .  ،ٕٙ /ٖالخراج بالضماف  :باب ،كتاب التجارات  وا 

 .  ٖٔٛ /ٖالنياية في غريب الحديث واألثر  :ػػػػػػػ ينظر (ٙ)
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ٖٜٔ 
 

 في االصطالح معنى الغمة
ة ال يخرج عف المعنى يبدو أف المعنى االصطبلحي لمغم مف خبلؿ استقراء كتب االصطبلح     
وسوؼ  ،أو الزيادة والتجدد والنتاج ،أو أجر الغبلـ ،وىو يدور حوؿ الدخل مف كراء الدار ،المغوؼ 

  :أبيف ذلؾ مف خبلؿ التعريفات التالية
عمى مطمق الدخل الذؼ يحصل مف  (ػ لقد أطمق جميور الفقياء غير المالكية مصطمح ) الغمةٔ

  . (ٔ)أو أية عيف استعمالية ينتفع بيا مع بقاء عينيا  ،الدارأو أجرة  ،ريع األرض وأجرتيا
ػػ يطمق الحنفية ػ رحميـ هللا تعالى ػ مصطمح الغمة عمى الدراىـ التي تروج في السوؽ في ٕ

  . (ٕ)غير أف بيت الماؿ يرّدىا لعيب فييا  ،ويقبميا التجار ويأخذونيا ،الحوائج الغالبة
ما تجد مف سمع  :حيث عرفوا الغمة بأنيا ،المصطمح بمعنى أخص ػػ بينما استعمل المالكية ىذاٖ

 . (ٖ)وثمر النخل المشترػ لمتجارة  ،ونجـو الكتابة ،كغمة العبد ،التجارة قبل بيع رقابيا
وىنا نبلحع أف المالكية ػ رحميـ هللا تعالى ػ يريدوف بالغمة ما يتجدد مف السمع المعدة لمتجارة مف 

كالصوؼ والمبف المتجدد مف األنعاـ المشتراة لمتجارة قبل بيع  ،رقابيا نماء أو زيادة قبل بيع
زيادة عمى زيادة المبيع في ذاتو إذا  ،وأجرة الدار وسائر عروض التجارة ،وكثمر األشجار ،رقابيا

إذا اشترػ شيئًا لمتجارة بثبلثيف ثـ كبر ونما وزاد فباعو بعد ذلؾ  :ومثاؿ ذلؾ ،نما وارتفع سعره
 .(ٗ)ه الزيادة تسمى عند المالكية غمةيذف ،تيفبس

إذف العمة عند المالكية تشمل جميع السمع المعدة لمتجارة إذا نمت وزادت سواء أكانت مف األغناـ 
وكذلؾ األشجار إذا أنتجت الثمار المتجددة عمى رؤوس النخل المعدة  ،وأنتجت الصوؼ والمبف
كزيادة المبيع المعد لمتجارة عند  ،ر عروض التجارةوكذلؾ أجرة الدار وسائ ،لمتجارة قبل بيع رقابيا

 صاحبو إذا زادت قيمتو .

                                           

ات والكميات معجـ في المصطمح ؛ٕ٘ٗ /ٕالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
والتوقيف عمى ميمات التعاريف لممناوؼ  ؛ٕٙٔوالتعريفات لمجرجاني ص  ؛ٜ٘٘والفروؽ المغوية لمكفوؼ ص 

 . ٚ /ٖودستور العمماء  ؛ٙٙوأنيس الفقياء لمقونوؼ ص  ؛ٖٕ٘ص 
 .  ٜٓٗ /ٛوالبناية لمعيني  ؛ٔ٘ٔ /ٚوالعناية شرح اليداية  ؛ٜٖٗ /ٗاالختيار لمموصمي  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
والشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ إلى مذىب  ؛ٔٙٗ /ٔحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  :ػػػػػػ ينظرػ (ٖ)

أؼ كعبد اشتراه لمتجارة ثـ  :والمقصود بنجـو الكتابة ،ٕٗٔ /ٔوشرح حدود ابف عرفة  ؛ٖٔٙ /ٖاإلماـ مالؾ 
ال لرجع العبد بما دفع إف عجز ؛كاتبو  .  ألف الكتابة ليست بيعًا حقيقًا وا 

 .  ٖٙٗمعجـ المصطمحات المالية واالقتصادية في لغة الفقياء لمدكتور نزيو حماد ص  :ػػػػػػػػ ينظر (ٗ)
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ٖٜٕ 
 

فيطمقوف مصطمح الفائدة عمى الزيادة  ،وزيادة عمى ذلؾ فإف المالكية يفرقوف بيف الغمة والفائدة
فالشريؾ يحصل عمى حقو مف  ،أؼ أنيـ يفرقوف بيف مفيوـ الحيازة والتشغيل ،فيما اشتراه لمِقنية

مف السمع التجارية قبل البيع زيادة عمى أرباح بمجرد الحيازة والقنية بجانب الغمة المحصمة الفائدة 
 التشغيل .

كارتفاع قيمة  ،الزيادة في ثمف عروض التجارة قبل بيعيا :وعرفت الغمة محاسبيًا بأنيا ٗ
وىي تختمف عف األرباح إذ إف األرباح فرؽ  ،المخزوف لممواد المصنعة أو نصف المصنعة

 . (ٔ)أما الفائدة فيي صافي الزيادة في الثروة الصافية  ،بيف اإليراد الكمي والنفقة الكمية
وتعريف  ،ويبدو مف التعريفات السابقة عند الجميور والمالكية أف تعريف الجميور لمغمة أعـ    

ة والربح ولمتمييز بيف الغمة والفائد ،وىو ادؽ وال سيما في باب التكمفة التجارؼ  ،المالكية أخص
 وأما تعريف المحاسبي الحديث فيو كتعريف المالكية تقريبًا . وهللا أعمـ .  ،وغيرىا

 شراء أصل ذي غمة بعقد محرمحكم : الفرع الثاني
وما  ،فما حكـ ىذا األصل ،فيما لو اشترػ سمعة تغل عمى صاحبيا بعقد محـر :صورة المسألة

 حكـ ىذه الغمة إذا قبضيا ؟ 
أو بيت إجار أو نحو ذلؾ بعقد فاسد محـر فيل تغل عمى  ،ترػ سيارة أجرةلو اش :مثاؿ ذلؾ
 صاحبيا ؟

  :اختمف الفقياء في حكـ ىذا األصل والغمة إلى ثبلثة أقواؿ    
ويجب رد األصل وغمتو  ،ولو كانت لو غمة ،الممؾ ال يثبت في ىذا األصل بالقبض :القوؿ األوؿ

ليو ذىب الشافعية  . (ٕ)والظاىرية  ،وبعض المالكية ،حنابمةوال ،إلى صاحبيا . وا 
 واألجرة حينما كانت في يد المشترؼ .  ،التي قبضيايجب رد السيارة  :وبناء عمى ىذا القوؿ
  :واستدلوا لذلؾ بما يمي

َبٰوْا اَل َيُقوُموَف ِإالَّ َكَما َيُقوـُ ٱلَِّذؼ َيَتَخبَُّطُو ٱ :ػ قولو تعالىٔ ُف ِمَف ٱلَۡمّسِِّۚ }ٱلَِّذيَف َيأُۡكُموَف ٱلرِّ يۡطَٰ لشَّ
}(ٖ). 

                                           

 .  ٗٛٔمصطمحات الفقو المالي المعاصر لمدكتور يوسف كماؿ ص  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 ؛ٓٓٗ /ٓٔموع لمنووؼ والمج ؛ٕ٘ /٘وبحر المذىب لمروياني  ؛ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير لمماوردؼ  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)

والفروع البف  ؛ٖٚٗ /ٗواإلنصاؼ لممرداوؼ  ؛ٛٓٙ /٘والمغني البف قدامة  ؛ٔٚ/ٖوروضة الطالبيف لمنووؼ 
 ؛ٛ /ٕوشرح ميارة الفاسي  ؛ٗٔٔ /ٗوحاشية الدسوقي  ؛ٖٖٚ /ٗومواىب الجميل لمحطاب  ؛ٕٚٛ /ٙمفمح 

 .  ٕٖٖ /ٚوالمحمى البف حـز 
 .  ٕ٘ٚية ػػػػػػػ سورة البقرة اآل (ٖ)
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  :وجه الداللة
فمما  ،أف المقبوض بالعقد الفاسد المحـر لو كاف يفيد الممؾ بالقبض لما استحق الوعيد عميو    

 . (ٔ)ـ يصر بالتصرؼ في ممكوتوجو الوعيد عميو دّؿ عمى أنو ل
 . (ٕ)مة تبع لؤلصل وكذلؾ الغ ،إف المبيع في ممؾ البائع لـ يخرج عنو في ىذا العقدػ ٕ

ويجب  ،لكف ىذه الغمة والزيادة ال تمنع الفسخ ،الممؾ يثبت لممشترؼ بقبض األصل :القوؿ الثاني
ليو ذىب الحنفية   .  (ٖ)رد الغمة مع األصل إلى البائع . وا 

فتبيف أف الزيادة  ،وبالرد ينفسخ العقد مف األصل ،بأف األصل مضموف الرد :واستدلوا لذلؾ    
 . (ٗ)مى مالكو أؼ البائع حصمت ع

ف كاف المشترؼ استعممو بعد قبضو فبل  ،الممؾ ال يثبت في األصل ويجب رده :القوؿ الثالث وا 
وىذا في غير المقبوض بالربا فإف الغمة فيو لمبائع  ،لتي حدثت عنده فيفوز بيا المشترؼ يرد غمتو ا

ل  . (٘)في الراجح عندىـيو ذىب المالكية لبقاء المبيع في ممؾ بائعو وتحت يده . وا 
 أما الغمة ػ األجرة ػ التي حدثت عند المشترؼ فإنيا تكوف لو .  ،يجب رد السيارة :وبناء عمى قوليـ

ألف ضماف األصل منو والخراج  ؛بأف الغمة التي حدثت عند المشترؼ يفوز بيا :واستدلوا لذلؾ
 . (ٙ)بالضماف 

  :وأجيب عف ىذا مف وجييف    
أما المقبوض بعقد  ،عمى المقبوض بالعقد الصحيح الذؼ تترتب آثاره عميوأف ىذا محموؿ  :األوؿ

 فاسد فبل تترتب عميو آثاره . 
وكذلؾ يقاؿ في  ،أنو منقوض بالربا فإنيـ قضوا بالغمة فيو لمبائع لبقاء المبيع في يد بائعو :الثاني

 لمبائع كما كانت في  فمتكف الغمة ،فإنو مف ممؾ البائع ما لـ يفت عندكـ ،غير المقبوض بالربا
 

                                           

 .  ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير  :ػػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٕٖٖ /ٚوالمحمى  ؛ٓٓٗ /ٓٔوالمجموع  ؛ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 ؛ٛٗٔ /ٖوالفتاوػ اليندية  ؛ٙٗػػػػػ  ٘ٗ /ٕواالختيار لمموصمي  ؛ٖٖٚ /ٚبدائع الصنائع لمكاساني  :ػػػػػػػ ينظر (ٖ)

 .  ٖٖٓػػػػػػ  ٕٖٓ /ٚوحاشية ابف عابديف 
 .  ٖٖٚ /ٚبدائع الصنائع لمكاساني  :ػػػػػػػػ ينظر (ٗ)
 ؛ٛ /ٕوشرح ميارة الفاسي  ؛٘ٙ /٘ومنح الجميل لمشيخ عميش  ؛ٖٖٚ /ٗمواىب الجميل لمحطاب  :ػػػػػػ ينظر (٘)

ني عمى رسالة والفواكو الدوا ؛ٕٙ٘ /ٙوالتاج واإلكميل لممواؽ  ؛٘ٔٔ /ٗوالشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
 .  ٙٛ /٘وشرح مختصر خميل لمخرشي  ؛ٛٛ /ٕابف أبي زيد القيرواني 

 .  ٘ٔٔ /ٗوحاشية الدسوقي  ؛ٙٛ /٘شرح مختصر خميل لمخرشي  :ػػػػػػػ ينظر (ٙ)
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 . (ٔ)وىذا ما ال يقولوف بو ،المقبوض بالربا
  :الترجيح

بعد ىذا العرض ألقواؿ العمماء وأدلتيـ في ىذه المسألة يترجح لمباحث ما ذىب إليو جميور     
والغمة مف ممؾ  ،العمماء وىو أف األصل في ممؾ البائع ولـ ينتقل الممؾ فيو لممشترؼ بالقبض

 ،ألف يد المشترؼ عميو كالغاصب ؛فيجب رد األصل وغمتو إلى البائع ،ز بيا مالكياالبائع فيفو 
وكذا غمتو كالمقبوض بالربا  ،وألف األصل ممؾ خبيث باتفاؽ ؛والغمة في حكـ األصل وتبع لو

 فإنو مف ممؾ البائع عند جماىير العمماء . وهللا أعمـ . 
 الربوي  شراء البيوت بالتمويل: المطمب الرابع

 .مفيـو التمويل: لفرع األوؿا
 :وىي ،)) الميـ والواو والبلـ كممة واحدة :قاؿ ابف فارس ػ رحمو هللا تعالى ػ :التمويل في المغة

ؿ الرجل  . (ٕ)((كثر مالو :وماؿ يماؿ ،اتخذ ماالً  :َتَموَّ
ومنو  ،صار ذا ماؿ ومّولو غيره تمويبلً  :وتموؿ الرجل أؼ ،أؼ أعطيتو الماؿ :مولتو تمويبلً  :يقاؿ

 غير جامع لمماؿ . :أؼ (ٖ)() ويطعـ غير متموٍؿ ماالً  :قولو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ
مف دراىـ ودنانير وحنطة وخبز وحيواف وثياب وسبلح وغير  ،ما ممكتو مف كل شيء :والماؿ
وسمي  ،ورجل ماٌؿ وميل وموؿ أؼ كثيرة ،وىي ماؿ ،ىو ماؿ :فتقوؿ ،وىو يذكر ويؤنث ،ذلؾ
  .(ٗ)نو يميل إليو الناس بالقموبأل ؛ماالً 
 . (ٙ)((معروؼ ما ممكتو مف جميع األشياء :)) الماؿ :ػ رحمو هللا تعالى ػ (٘)قاؿ ابف منظور    

                                           

 . ٓٛٔ /ٜٕومجموع الفتاوػ  ؛ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير  :ػػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 موؿ .  :مادة ٖٜٗػػػػػػ معجـ مقاييس المغة البف فارس ص  (ٕ)
وصحيح مسمـ بشرح  ؛ٜٗٗ /ٛالشروط في الوقف  :باب ،ػػػػػػ صحيح البخارؼ بشرح الفتح كتاب الشروط (ٖ)

 .   77 /22الوقف  :باب ،النووي كتاب الوصٌة

والصحاح  ؛ٜٕٗٔوالقاموس المحيط لمفيروزآبادؼ ص  ؛لما :مادة ٗٚٔ /ٖجميرة المغة البف دريد  :ػػػػػػػػ ينظر (ٗ)
 موؿ .  :مادة ٕٛٚ /ٕوالمغرب في ترتيب المعرب لممطرزؼ  ؛ٜٓٓٔوىرؼ ص لمج

 ،اإلماـ المغوؼ الحجة ،ابف منظور الرويفعي اإلفريقي ،أبو الفضل األنصارؼ  ،ػػػػػػ ىو دمحم بف مكـر بف عمي (٘)
ىػػػػػ . قاؿ ٔٔٚوعاد إلى مصر فتوفي بيا سنة  ،ثـ ولي القضاء في طرابمس ،خدـ في ديواف اإلنشاء بالقاىرة

 ال أعرؼ في كتب األدب شيئًا إال وقد اختصره .  :الصفدؼ
 ،ولطائف الذخيرة ،ومختصر تأريخ دمشق البف عساكر ،ومختصر األغاني ،لساف العرب :مف تصانيفو     

 ومختصر تأرٌخ بغداد . 

 .  ٜٙٗ /ٗوفوات الوفيات  ؛ٕٙ /ٙشذرات الذىب  :ينظر    
 .  ٕٔ٘ومختار الصحاح لمرازؼ ص  ؛ٖٙٙ /ٔٔبف منظور ػػػػػػ لساف العرب ال (ٙ)
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 وعند بعض  ،فعند أىل البادية الماؿ النعـ ،وقد يطمق عمى شيء بعينو ،فيو عاـ في كل ما يممؾ
 .  (ٔ)الثياب والمتاعخصوف الماؿ بوبعضيـ ي ،العرب الماؿ الذىب والفضة

فقد جاء في معجـ المصطمحات االقتصادية أف التمويل  :أما التمويل في اصطبلح االقتصادييف
وىذا الماؿ إذا لـ يتوفر لممستثمر مف مدخراتو اقترضو  ،) توفير الماؿ البلـز الستثمار جديد :ىو

 . (ٕ)(مف مدخر آخر
ة لمماؿ بنكًا كاف أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة ) قياـ الجية المالك :وعرؼ التمويل بأنو    

كالمسكف  بتقديـ الماؿ البلـز لممتعامل معيا مف أجل الحصوؿ عمى حاجة أساسية أو غيرىا
 . (ٖ)(ونحوه

إال  ،فإف غيرىا مف األغراض مثميا ،وليس المراد قصر ذلؾ عمى بناء المساكف وشرائيا فحسب
نظرًا ألىميتيا باعتبار  ،التمويل لبناء المساكف وشرائيا أف الغرض مف البحث ىنا االقتصار عمى

 أف المسكف مف الحاجات األساسية لئلنساف في كل زماف ومكاف . 
 حكم شراء البيوت بالتمويل الربوي : الفرع الثاني

 ،اختمفوا فييا عمى قوليف المتأخريف العمماء فإف ،حيث إف ىذه المسألة مف النوازؿ المعاصرة    
 ذكر الخبلؼ يحسف ذكر أوجو االتفاؽ وتحرير محل النزاع . لكف قبل

 ػ انعقد اإلجماع عمى حرمة ربا القروض والديوف .  ٔ
 ،)) وكل قرض ُشرط فيو أف يزيده فيذا حراـ بغير خبلؼ :قاؿ ابف قدامة ػ رحمو هللا تعالى ػ    

يادًة أو ىدية فأسمف عمى أجمعوا عمى أف الُمسِمَف إذا اشترط عمى المستسمف ز  :قاؿ ابف المنذر
 . (ٗ)( (ذلؾ أف أخذ الزيادة عمى ذلؾ ربا

 )) وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحـر  :ػ رحمو هللا تعالى ػ (٘)وقاؿ الشوكاني    
 

                                           

 .  ٙٛ٘ /ٕوالمصباح المنير لمفيومي  ؛ٖٗٗ /ٛ أحمدالعيف لمخميل بف  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٖٕٙزكي بدوؼ ص  أحمدػػػػػ معجـ المصطمحات االقتصادية د.  (ٕ)
 .  ٖٛ /ٙالفقو اإلسبلمي ػػػػػػػػ التمويل العقارؼ د. عبدهللا إبراىيـ الموسى مجمة مجمع  (ٖ)
 .  ٗٔ /ٙػػػػػػػػ المغني البف قدامة  (ٗ)
ولد بيجرة  ،مف أىل صنعاء ،فقيو مجتيد مف كبار عمماء اليمف ،ػػػػػػ ىو دمحم بف عمي بف دمحم الشوكاني (٘)

اكمًا ىػػػػػػ وتوفي حٜٕٕٔوولي قضاءىا سنة  ،ونشأ بصنعاء ،ىػػػػػػٖٚٔٔشوكاف مف ببلد خوالف باليمف سنة 
نيل األوطار شرح منتقى  :( مؤلف . مف تصانيفوٗٔٔوكاف يرػ تحريـ التقميد لو ) ،ىػػػػػٕٓ٘ٔبيا سنة 

رشاد  ،والسيل الجرار في شرح األزىار في الفقو الزيدؼ ،وفتح القدير في التفسير ،األخبار لممجد بف تيمية وا 
  وما بعدىا . ٕٗٔ /ٕالبدر الطالع  :الفحوؿ في األصوؿ . ينظر
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 .(ٔ)((اتفاقاً    
   نصوا بل إف الفقياء  ،ػ اتفقوا أيضًا عمى حرمة الربا مطمقًا بيف المسمـ وغيره في دار اإلسبلـٕ

 .(ٕ)الربا فيما بينيـ في دار اإلسبلـعمى منع المستأَمنيف والذمييف مف التعامل ب
 ،ػ ال خبلؼ بيف المتأخريف أنو إذا كاف مريد شراء البيت بالتمويل الربوؼ عنده بيت آخر يغنيو ٖ

صل ويكوف مرتكبًا لكبيرة مف كبائر الذنوب وال يتممكو ولو ح ،فإنو يحـر عميو ىذا التمويل
 وذلؾ لعدـ الحاجة والضرورة التي ؛كففإف اشترػ بو بيتًا لـ يممكو ولو حصل الس ،القبض

 .(ٖ)تبيح اإلقداـ عمى المحـر القطعي
 ،ال خبلؼ أنو إذا كاف عنده مف فائض الماؿ ما يمّكنو مف شراء البيت بالطريقة المشروعة ػٗ

 .  (ٗ)ا ولو قبضيا فإنو يحـر عميو شراء البيت بالتمويل الربوؼ وال يتممكي
فإذا وجد  ،في وجوب بذؿ الجيد والسعي في إيجاد البديل الشرعي الذؼ ال شبية فيوػ ال خبلؼ ٘

البديل الشرعي الممكف ببل مشقة حـر عميو شراء البيت بالتمويل الربوؼ وال يتممكو ولو 
 . (٘)قبضو

 ،ف ُيقرضو بالقرض الشرعيػ ال خبلؼ أنو في حاؿ الضرورة القصوػ بحيث لـ يجد المبتمى مَ  ٙ
فإما اف  ،وال َمف يؤجره ليسكف مع عائمتو في بيت يكنيـ حر الصيف وبرد الشتاء وعيوف المارة

ما أف يسمؾ سبيل القرض الربوؼ  ،يبيت في الشارع العاـ يمتحف السماء ويفترش األرض  ،وا 
الضرورة وبقدر ما وذلؾ بقدر فبل خبلؼ في ىذه الحالة أنو يجوز لو أف يسمؾ القرض الربوؼ 

كما ىو مقرر في كتب  ،فإف الضرورات تبيح المحظورات ،يدفع اليبلؾ عف نفسو وعيالو
 . (ٙ)الفقو

وال تعني الضرورة ما يشيع عند كثير مف الناس حيف يريد أف يوسع بيتو أو محمو أو غير ذلؾ 
عند العمماء  فميس ىذا معنى الضرورة ،فإف ىذا كبلـ مردود عميو ،أنا مضطر لذلؾ :ويقوؿ

                                           

 .  ٕٙٚ /ٓٔػػػػػػػ نيل األوطار لمشوكاني  (ٔ)
 .  ٘ٚ /ٕواإلفصاح عف معاني الصحاح البف ىبيرة  ؛ٛ٘ /ٗٔالمبسوط لمسرخسي  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
حكـ شراء المنازؿ  ٚالقرارات والفتاوػ الصادرة عف المجمس األوروبي لئلفتاء والبحوث رقـ الفتوػ  :ػػػػػػػ ينظر (ٖ)

 .  ٕٖػػػػػػ  ٖٔمميف في غير ببلد اإلسبلـ ص بقرض ربوؼ لممس
 ػػػػػػػ المصدر نفسو .  (ٗ)
 ػػػػػػػ المصدر نفسو .  (٘)
والفقو اإلسبلمي  ؛ٕٓٔوشرح القواعد الفقيية لمزرقا ص  ؛ٕٙٓ /ٕٛالموسوعة الفقيية الكويتية  :ػػػػػػػػػ ينظر (ٙ)

 . ٜٖٚٚ /٘وأدلتو لمزحيمي 
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فالضرورة ىي التي يترتب عمييا إف لـ يقع في المحظور ييمؾ أو يكوف عرضة لميبلؾ كما 
 في حالة الذؼ يبيت في الشارع .  

ألنيا ربا صريح ببل  ؛ػ ال خبلؼ أنو يحـر شراء البيوت بالتمويل الربوؼ ألجل التجارة بيا ٚ
 بل ىي مف الكماليات . ،والتجارة ليست حاجة وال ضرورة ،ضرورة وال حاجة

ولـ يصل إلى درجة االضطرار ألجل أف  ،فإذا احتاج المسمـ إلى شراء سكف بالتمويل الربوؼ     
وليس عنده مف فائض الماؿ ما يمكنو  ،وليس عنده بيت يغنيو ،يسكف فيو ىو وأوالده ال لمتجارة
أو  ،جد إال إما االستئجاروبذؿ الجيد في تحصيل البديل فمـ ي ،مف شراء البيت بالتمويل الربوؼ 

  :ففي ىذه الحالة اختمف العمماء المتأخروف عمى قوليف ،الربوؼ شراء البيت بالتمويل 
    ال بأس أف يمتجأ المسمـ إلى وسيمة التمويل الربوؼ لشراء البيت ويترؾ االستئجار .  :القوؿ األوؿ
ليو ذىب  ،خ الدكتور يوسف القرضاوؼ والشي ،والشيخ مصطفى الزرقا ،الشيخ دمحم رشيد رضا وا 

في دورتو الرابعة المنعقدة في مدينة دبمف بجميورية أيرلندا في المجمس األوربي لئلفتاء والبحوث و 
وكذا رابطة عمماء الشريعة في أمريكا الشمالية  ،ـٜٜٜٔىػ الموافق سنة ٕٓٗٔشير رجب سنة 

 .  (ٔ)ـ ٜٜٜٔىػ الموافق سنة ٕٓٗٔفي بياف المؤتمر المنعقد في شعباف سنة 
  وىو قوؿ مبني عمى جواز أخذ المسمـ الربا مف الحربي في دار الحرب إذا دخميا بغير أماف .

  :واستدلوا لذلؾ بما يمي
 .  (ٖ)() ال ربا بيف المسمـ والحربي في دار الحرب :عف النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ أنو قاؿ(ٕ)عف مكحوؿ ػ ٔ

  :وجه الداللة
 .  (ٗ)مى رفع الحرمة عند التعامل بالربا في دار الحرب خاصة دلت الرواية ع    

  :وأجيب عف ىذا مف ثبلثة أوجو

                                           

؛ ٕٔٙوفتاوػ الشيخ مصطفى الزرقا ص  ؛ٜٛٚٔػػػػػػػػػ  ٜٗٚٔ /٘يخ دمحم رشيد رضا فتاوػ الش :ػػػػػػػػ ينظر (ٔ)
والقرارات والفتاوػ الصادرة عف المجمس  ؛ٗ٘ٔوفي فقو األقميات لمشيخ الدكتور يوسف القرضاوؼ ص 

 .  ٕٖاألوربي لئلفتاء والبحوث ص 
مولى ىذيل أعتق  ،أبو مسمـ :ويقاؿ ،أبو أيوب :ويقاؿ ،أبو عبد هللا ،ىو ابف سيراب :ػػػػػػػػػ ىو مكحوؿ قيل (ٕ)

ماميـ . توفي سنة  ،بمصر وجمع عمميا وانتقل في األمصار ىػػػػػػ . ٖٔٔعده الزىرؼ عالـ أىل الشاـ وا 
 .   ٔٓٔ /ٔتذكرة الحفاظ  :ينظر

البييقي في  ومف طريقو أخرجو ؛ٚٓ٘ /ٜػػػػػػ ذكره اإلماـ الشافعي في كتاب سير األوزاعي مف كتابو األـ  (ٖ)
 وىو حديث مرسل .  ،ٕٙٚ /ٖٔمعرفة السنف واآلثار 

 .  ٖٕ٘ /ٗوشرح السير الكبير لمسرخسي  ؛ٙ٘ /ٗٔالمبسوط لمسرخسي  :ػػػػػػػ ينظر (ٗ)
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وعميو يقوؿ اإلماـ الشافعي ػ رحمو هللا  ،إف صح اإلسناد إلى مكحوؿ فيو مرسل غريب :األوؿ
 . (ٔ)((فبل حجة فيو ،)) وما احتج بو أبو يوسف ألبي حنيفة ليس بثابت :تعالى ػ
فإنو يعارضو إطبلؽ النصوص فبل يجوز ترؾ ما ورد  ،حديث مكحوؿ لو كاف مقبوالً إف  :الثاني

وانعقد اإلجماع عل تحريمو بخبر مجيوؿ لـ يرد في صحيح  ،بتحريمو القرآف وتظاىرت بو السنة
 .  (ٕ)فضبًل عف كونو مرسبًل محتمبًل  ،وال مسند وال كتاب موثوؽ بو

ت :النيي عف الربا كقولو تعالى (ربا) ال  :يحتمل أف المراد بقولو :الثالث  }ٱلَۡحجُّ َأشُۡير مَّعُۡمومَٰ

فيكوف المقصود بو تحريـ  ،(ٖ)َفَمف َفَرَض ِفيِيفَّ ٱلَۡحجَّ َفبَل َرَفَث َواَل ُفُسوَؽ َواَل ِجَداَؿ ِفي ٱلَۡحجِِّّۗ {
 مات . واعتضد ىذا االحتماؿ بالعمو  ،الربا بيف المسمـ والحربي كما ىو محـر بيف المسمميف

ال يباح الربا في  :)) ولو صح لتأولناه عمى أف معناه :يقوؿ اإلماـ النووؼ ػ رحمو هللا تعالى ػ    
  . (ٗ)((دار الحرب جمعًا بيف األدلة

وىي قاعدة متفق عمييا مأخوذة مف نصوص القرآف  () الضرورات تبيح المحظورات :ػ قاعدةٕ
ـَ َعَميُۡكـۡ ِإالَّ َما ٱضُۡطِرۡرُتـۡ ِإَليۡوِِّۗ  } َوَقدۡ :قولو تعالى :منيا ،في خمسة مواضع َل َلُكـ مَّا َحرَّ َفصَّ

}َفَمِف ٱضُۡطرَّ َغيَۡر َباغ  :، ومنيا قولو تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات األطعمة(٘){
لضرورة خاصة ومما قرره الفقياء ىنا أف الحاجة تنزؿ منزلة ا ،(ٙ)َواَل َعاد َفِإفَّ َربََّؾ َغُفور رَِّحيـ{

ف كاف يستطيع أف  ،كانت أو عامة والحاجة ىي التي إذا لـ تتحقق يكوف المسمـ في حرج وا 
وهللا تعالى رفع الحرج عف ىذه  ،التي ال يستطيع أف يعيش بدونيابخبلؼ الضرورة  ،يعيش

يِف ِمفۡ حَ  :األمة بنصوص القرآف كما في قولو تعالى وفي  ،(ٚ)َرج {} َوَما َجَعَل َعَميُۡكـۡ ِفي ٱلدِّ
فۡ َحَرج :قولو تعالى ، والمسكف الذؼ يدفع عف المسمـ الحرج (ٛ){ٖ  }َما ُيِريُد ٱَّللَُّ ِلَيجَۡعَل َعَميُۡكـ مِّ

وال شؾ أف  ،بحيث يكوف سكنًا حقاً  ،ىو المسكف المناسب لو في موقعو وفي سعتو وفي مرافقو
 : تعالى بذلؾ عمى عباده حيف قاؿوقد امتف هللا ،المسكف ضرورة لمفرد المسمـ ولؤلسرة المسممة

                                           

 .  ٚٓ٘ /ٜػػػػػػػ األـ لئلماـ الشافعي  (ٔ)
 .  ٕٖٗ /٘المغني البف قدامة  :ػػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٜٚٔ :ػػػػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٖ)
 .  ٕٖٗ /٘والمغني البف قدامة  ؛ٕٗٗ /ٓٔػػػػػػػ المجموع لمنووؼ  (ٗ)
 .  ٜٔٔ :ػػػػػػػ سورة األنعاـ اآلية (٘)
 .  ٘ٗٔ :ػػػػػػػ سورة األنعاـ اآلية (ٙ)
 .  ٛٚ :ػػػػػػػ سورة الحج اآلية (ٚ)
 .  ٙ :ػػػػػػ سورة المائدة اآلية (ٛ)



 399  
 

 إسماعيل.م.د. جاسم دمحم أ                 لعموم اإلسالميةامجمة               التطبيقات الفقهية المعاصرة 
     (8( السنة )73العدد )                      لممقبوض بعقد فاسد

            

ٖٜٜ 
 

فۢ ُبُيوِتُكـۡ َسَكف ـِ ُبُيوت اٖ  }َوٱَّللَُّ َجَعَل َلُكـ مِّ ف ُجُموِد ٱألَۡنۡعَٰ َتسَۡتِخفُّوَنَيا َيۡوـَ َظعِۡنُكـۡ  اٖ  َوَجَعَل َلُكـ مِّ
وجعل النبي ػ صمى  ،(ٔ){ٖ  تًَٰعا ِإَلٰى ِحيفَومَ  اٖ  َوَيۡوـَ ِإَقاَمِتُكـۡ َوِمفۡ َأصَۡواِفَيا َوَأۡوَباِرَىا َوَأشَۡعاِرَىٓا َأثَٰث

، والمسكف المستأجر ال يمبي كل (ٕ)هللا عميو وسمـ ػ السكف الواسع عنصرًا مف عناصر السعادة 
ف كاف يكمف المسمـ كثيرًا بما يدفعو لغير المسمـ ،وال يشعر باألماف ،حاجة المسمـ ويظل  ،وا 

ومع ىذا يظل المسمـ عرضة لمطرد مف ىذا  ،اً سنوات يدفع أجرتو وال يممؾ منو حجرًا واحد
كما أنو إذا كبرت سنو أو قل دخمو أو انقطع يصبح  ،المسكف إذا كثر عيالو أو كثر ضيوفو

 .(ٖ)عرضة ألف يرمى بو في الطريق 
  :وأجيب عف ىذا مف وجييف    
رورات التي أنو ال يسمـ ليـ أف تممؾ السكف بيذه الحالة مع إمكاف االستئجار مف الض :األوؿ

فإف الضرورؼ كما ىو مقرر عند العمماء ما أدخل الضرر عمى الضروريات  ،تبيح المحظورات
وىذا ما لـ يصل إليو المسمـ في الببلد  ،والعرض ،والماؿ ،والعقل ،والنفس ،الديف :الخمس

 الغربية إلمكاف االستئجار والبحث عف البدائل األخرػ .
لمسكف إحدػ الحاجات الضرورية لئلنساف التي ال بد مف توفيرىا أنو ال مماراة في كوف ا :الثاني

فمبدأ وجود  ،سواء أكاف ذلؾ باالستئجار أـ بالتممؾ أـ بأؼ صورة أخرػ مف صور ممكية االنتفاع
ولكف المنازعة في اإلصرار عمى  ،مسكف يأوؼ اإلنساف إليو كحاجة مف حاجاتو األساسية ببل نزاع

وفي اعتبار التممؾ بذاتو دوف غيره مف بقية الصور يمثل  ،إال بالتممؾكوف ىذه الحاجة ال تندفع 
بحيث يتسنى معيا الترخص في محـر قطعي عمـ تحريمو مف  ،حاجة أساسية في جميع الحاالت

 .  (ٗ)تندفع باإليجار إلى جميع الحاالتوفي اإلصرار عمى أف ىذه الحاجة ال  ،الديف بالضرورة

                                           

 .  ٓٛ :ػػػػػػػػ سورة النحل اآلية (ٔ)
 ،ٕٙٔ /ٕثبلث مف السعادة وثبلث مف الشقاوة  :باب ،ػػػػػػػػػ المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ كتاب النكاح (ٕ)

 حديث صحيح اإلسناد .  :وقاؿ عنو
 .  ٖٖػػػػػػػ ٕٖمجمس األوروبي لئلفتاء والبحوث صالقرارات والفتاوػ الصادرة عف ال :ػػػػػػ ينظر (ٖ)
ووقفات ىادئة مع فتوػ  ؛ٛٚ؛ ومقاصد الشريعة البف عاشور صٕٚٛ /ٔفى لمغزالي المستص :ػػػػػػػػ ينظر (ٗ)

 .  ٓٗإباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكف في المجتمعات الغربية لمدكتور صبلح الصاوؼ ص 
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ٗٓٓ 
 

براىيـ النخعي ،ودمحم بف الحسف الشيباني ،بي حنيفةػ ما ُنسب إلى اإلماـ أ ٖ  ،وسفياف الثورؼ  ،وا 
ومف ذلؾ  ،مف جواز التعامل بالعقود الفاسدة في دار الحرب بف حنبل أحمدورواية عف 
 . (ٔ)التعامل بالربا

  :وأجيب عف ىذا مف وجوه    
وعند  ،وال يعرؼ بالرجاؿوالحق ُيعرؼ بالدليل  ،أف أقواؿ العمماء يستدؿ ليا وال يستدؿ بيا :األوؿ

 . (ٕ)التنازع يصار إلى الكتاب والسنة ال إلى أقواؿ العمماء 
ما ذىب إليو الحنفية في ىذه المسألة معارض بما ذىب إليو الجميور وأبو يوسف مف  :الثاني

فالربا حراـ فوؽ كل أرض وتحت كل  ،الحنفية مف القوؿ بأف حرمة الربا ال تتغير بتغير األماكف
وأدلتيـ أقـو قيبًل وأىدػ  ،فبل يحل لممسمـ أف ُيعامل الحربييف بالربا أخذًا أو إعطاءً  ،سماء
  :، ومف ىذه األدلة(ٖ)سبيبلً 

وال بفريق دوف  ،أ ػ إطبلقات النصوص الواردة في تحريـ الربا والتي لـ تقيده بمكاف دوف مكاف
 فريق . 

في حق المسمميف عمى الصحيح مف أقواؿ  ب ػ إف حرمة الربا ثابتة في حق الكفار كما ىي ثابتة
َبٰوْا َوَقدۡ ُنُيوْا َعنُۡو َوَأكِۡمِيـۡ  :وقد قاؿ هللا تعالى ،بالحرماتالعمماء في مخاطبة الكفار  ـُ ٱلرِّ }َوَأخِۡذِى

ِفِريَف ِمنُۡيـۡ َعَذاًبا  ِطلِِّۚ َوأَعَۡتدَۡنا ِلمۡكَٰ َؿ ٱلنَّاِس ِبٱلۡبَٰ ـُ ٱلَِّذيَف ُأوُتوْا   :وقاؿ تعالى ،(ٗ){ٖ  َأِليـَأمۡوَٰ } َوَطَعا
، وىذه اآلية نص في مخاطبتيـ بفروع الشريعة كما (٘)لَُّيـۡۖ { ٖ  لَُّكـۡ َوَطَعاُمُكـۡ ِحلّ  ٖ  ٱلِۡكتََٰب ِحلّ 

، ومتى كانت المحرمات أمرًا خاصًا بالمسمميف في دار (ٙ)يقوؿ القاضي أبو بكر بف العربي 
 .  (ٚ)() اتق هللا حيثما كنت :والنبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ يقوؿ ،ـر هللاا محافإذا خرجوا منيا استحمو  ،اإلسبلـ

                                           

والبحر  ؛ٜٚ /ٕواالختيار لتعميل المختار  ؛ٜٜٕ /ٛواليداية بشرح البناية  ؛ٔٛ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػػػ ينظر (ٔ)
وفتوػ المجمس األوروبي ص  ؛ٓٔٔ /ٗوالفروع البف مفمح  ؛ٖ٘ /٘واإلنصاؼ لممرداوؼ  ؛ٕٕٙ /ٙالرائق 

ٖٖ  . 
 بتصرؼ . ٖٚٗ /ٕالروضة الندية دمحم صديق خاف  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٚٔػػػػػػ وقفات ىادئة مع فتوػ إباحة القروض الربوية لمدكتور الصاوؼ ص  (ٖ)
 .  ٔٙٔ :سورة النساء اآلية ػػػػػػ (ٗ)
 .  ٘ :ػػػػػػػػ سورة المائدة اآلية (٘)
 .  ٚٗٙ /ٔأحكاـ القرآف البف العربي  :ػػػػػػػ ينظر (ٙ)
وقاؿ  ،ٓٔٔ /ٙما جاء في معاشرة الناس  :باب ،ػػػػػػػػ سنف الترمذؼ بشرح تحفة األحوذؼ كتاب البر والصمة (ٚ)

 حديث حسف صحيح . :عنو
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ج ػ قياس حرمة الربا بيف المسمـ والحربي في دار الحرب عمى حرمتو بيف المسمـ وبيف المستأمف 
، (ٔ)فإف المستأمف في دار اإلسبلـ يجرؼ تحريـ الربا بينو وبيف المسمـ إجماعاً  ،في دار اإلسبلـ

ال  ،، فكذلؾ إذا دخل المسمـ دار الحرب بأماف(ٕ)قل ىذا اإلجماع الحنفية أنفسيـ وممف ن وا 
  فيو التناقض الذؼ ال ميرب منو .

كاف حرامًا في دار الحرب كسائر الفواحش  ،أف كل ما كاف حرامًا في دار اإلسبلـ :الثالث
ع كممة اإلماـ الشافعي وما أصوب وأرو  ،ألف الحراـ ال يصير حبلاًل في أؼ مكاف ؛(ٖ)والمعاصي

ويعقمو المسمموف  ،)) ومما يوافق التنزيل والسنة :ػ رضي هللا عنو ػ في ىذا الشأف إذ يقوؿ
دار اإلسبلـ حراـ والحراـ في  ،أف الحبلؿ في دار اإلسبلـ حبلؿ في ببلد الكفر :ويجتمعوف عميو
ه هللا عمى ما شاء منو ،في ببلد الكفر وال تضع عنو ببلد الكفر  ،فمف أصاب حرامًا فقد حدَّ

 . (ٗ)((شيئاً 
ػ ما يؤدؼ إليو عدـ التعامل بيذه العقود الفاسدة ومنيا الربا في دار الحرب مف أف يكوف التزاـ  ٗ

واألصل أف اإلسبلـ يقوؼ المسمـ وال  ،المسمـ باإلسبلـ سببًا لضعفو اقتصاديًا وخسارتو مالياً 
 .  (٘)هوينفعو وال يضر  ،ويزيده وال ينقصو ،يضعفو

  :وأجيب عف ىذا مف وجييف
وأف  ،أف األصل في المسمـ أف يتقي هللا تعالى حيثما كاف بتحميل حبللو وتحريـ حرامو :األوؿ

وأف ال يكوف ممف يعبدوف هللا تعالى  ،يمتمئ قمبو يقينًا أف مف ترؾ شيئًا هلل أبدلو هللا خيرًا منو
ف أصابتو  ،عمى حرؼ فإف أصابو خير اطمأف بو  قمب عمى وجيو خسر الدينا واألخرة.فتنة انوا 

فقد  ،صحيح ولكف ليس ببلـز ،ما ذكروه مف أف اإلسبلـ سبب لقوتو اقتصاديًا وزيادة مالو :الثاني
 ،فنقص ماليـ أو عدـ ،ومصعب بف عمير ،أسمـ كثير مف الصحابة ػ رضي هللا عنيـ ػ كصييب

وىكذا ينبغي أف  ،قاؿ النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ لصييبكما  ،ولكف زاد إيمانيـ وقويت عزيمتيـ وربح بيعيـ
ذا خسر مالو أو ضعف نمائو بعد ذلؾ ال يقاؿ عنو إف  ،يكوف عميو المسمـ في كل زماف ومكاف وا 

يمانًا وطيراً  ،اإلسبلـ قد أنقصو وأضعفو  كما اف الزكوات والصدقات ال تنقص  ،بل زاده زكاة وا 
 

                                           

 .  ٕٖٗ /٘والمغني البف قدامة  ؛ٕٗٗ /ٓٔالمجموع لمنووؼ  :ػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .ٕٕٗ /ٚحاشية ابف عابديف  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٚ٘ٔ /ٗوالمبدع البف مفمح  ؛ٕٗٗ /ٓٔالمجموع  :ػػػػػػػ ينظر (ٖ)
 .  ٓٓ٘ /ٜػػػػػػػػػػ األـ لئلماـ الشافعي  (ٗ)
 .  ٖٗفتوػ المجمس األوروبي ص  :ػػػػػػػػ ينظر (٘)
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 .(ٔ)ل تزيده طيرًا ونقاًء وبركةب ،ماؿ أصحابيا كما ىو معمـو
 ،ويجب عميو أف يقنع باالستئجار ،عدـ جواز شراء البيت عف طريق التمويل الربوؼ  :القوؿ الثاني

وال يجوز إال في حاؿ الضرورة القصوػ بعد الرجوع  ،فإف فيو مندوحة عف الوقوع فيما حـر هللا
وذلؾ لمتحقق مف مدػ  ،رائطيا الشرعيةومدػ ش ،مقدار الحاجة والضرورةإلى اىل العمـ لتحديد 
 وىذا مذىب أكثر المعاصريف والمجامع  .منزلة الضرورة في إباحة المحظور صبلحيتيا بأف تنزؿ

  . (ٕ)الفقيية
جاء في قرار المجمع الفقيي اإلسبلمي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة بشأف التمويل      

وينبغي  ،)) إف المسكف مف الحاجات األساسية لئلنساف :صوالعقارؼ لبناء المساكف وشرائيا ما ن
وأف الطريقة التي تسمكيا البنوؾ العقارية واإلسكانية  ،أف يوفر بالطرؽ المشروعة بماؿ حبلؿ

لما فييا مف التعامل  ؛ونحوىا مف اإلقراض بفائدة قمت أو كثرت ىي طريقة محرمة شرعاً 
 .  (ٖ)((بالربا
)) يحـر أخذ قرض مف البنوؾ  :ة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاءوجاء في فتاوػ المجن    

 ،سواء أكاف أخذه القرض لمبناء أـ لبلستيبلؾ في طعاـ أو كسوة أو مصاريف عبلج ،وغيرىا بربا
وعمـو  ،لعموـ آيات النيي عف الربا ؛أـ غير ذلؾ ،أـ كاف أخذه لمتجارة بو وكسب نمائو

 .(ٗ)((.األحاديث الدالة عمى تحريمو ..
ل الدليل :يقوؿ صاحب البحر الزخار       .(٘)(()) وال يحل الربا في دار الحرب إذ لـ ُيفصَّ
إف شراء  :يمكف تمخيصيا بأف يقاؿو  يتضح بعض أدلتيـ مف القراراتومف خبلؿ ما سبق     

 ،فاً البيوت عف طريق التمويل الربوؼ ىو ربا النسيئة الذؼ أجمعت األمة عمى تحريمو سمفًا وخم
وىو مف الكبائر ومف السبع الموبقات كما ىو مقرر ومعروؼ في الفقو  ،ودؿ عميو الكتاب والسنة

 اإلسبلمي .

                                           

وقفات ىادئة مع فتوػ إباحة القروض الربوية لتمويل شراء المساكف في المجتمعات الغربية لمدكتور  :ػػػػػ ينظر (ٔ)
 بتصرؼ .  ٙٙػػػػػػ  ٘ٙالصاوؼ ص 

؛ وفتاوػ المجنة ٗٔٔ/ ٙ؛ ومجمة المجمع الفقيي اإلسبلمي  ٗوقفات ىادئة لمدكتور الصاوؼ ص  :ػػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 . ٖ٘ٛ /ٖٔفتاء الدائمة لمبحوث واإل

 .ٗٔٔ /ٙػػػػػػػ مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي  (ٖ)
 .  ٖ٘ٛ /ٖٔػػػػػػػػ فتاوػ المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء  (ٗ)
 .  ٘ٗ٘ /ٗػػػػػػػ البحر الزخار البف المرتضى  (٘)
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ومف قدر عمى االستئجار فيو ليس  ،فبل يجوز الترخص فيو بحاؿ إال في الضرورة القصوػ     
ب آخر ويجب عميو التماس سب ،وليس لو عذر في سد حاجتو عف طريق الربا ،في حاؿ ضرورة

 . (ٔ)ف إف تيسر ذلؾأو االنتقاؿ إلى ببلد المسممي ،مباح
بل وجد  ،يريد اإلقامة الدائمة في دوؿ الكفرواالقتراض بالربا لتممؾ مسكف يعني أف المقترض 

ًا يحل مالو أفيصبح المسمـ ىو نفسو حربي ،منيـ مف يتجنس بجنسيتيا ويصبح محاربًا في جيشيا
 .(ٕ)لممسمـ غير المقيـ ؟

  :ب الخالفسب
. وىو ما (ٖ) () ال ربا بيف المسمـ والحربي في دار الحرب :ما روؼ عف النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ قولو    

والعقود الفاسدة حيث إف األصل في  ،اسُتفيد منو جواز التعامل مع الحربي في دار الحراب بالربا
 أمواؿ الحربييف الِحل . 

واألصولييف مف تنزيل الحاجات منزلة الضرورات في إباحة  وكذا ما تقعَّد عند الفقياء   
  .المحظورات

وىي محرمة مف  ،فإف المعاممة جائزة مف حيث األصل عند َمف أخذ بالرواية اآلنفة :وعميو   
 حيث األصل عند َمف أخذ بالتقعيد الفقيي أو األصولي . 

بينما ما ذىب إليو اآلخروف  ،سبلـوما ذىب إليو األولوف ال يمتد الجواز فيو ليشمل دار اإل   
 يمتد ليشمل دار الحرب ودار اإلسبلـ عمى حد سواء .

  :الترجيح
بعد عرض األقواؿ واألدلة ومناقشتيا في ىذه المسألة يترجح لمباحث ما ذىب إليو أصحاب     

  :القوؿ الثاني القائل بتحريـ شراء البيوت عف طريق التمويل الربوؼ وذلؾ لما يمي
جماع األمة سمفًا وخمفًا عمى تحريـ الربا قميمو وكثيره إال في حاؿ الضرورة وبقدرىا وتقدير ػ إٔ

 العمماء . 
والتي ال  ،ػ إف القوؿ بالجواز يمـز منو لواـز كثيرة فاسدة تنقض عرػ المحرمات عروة عروةٕ

 يقوؿ بيا مف تبنى مذىبيـ في ىذه النازلة مف المعاصريف . 
بالتمويل الربوؼ ألجل التممؾ لـ يصل إلى حد الضرورة التي يستباح ألجميا ػ إف شراء البيوت ٖ

 المحظور ما داـ قادرًا عمى االستئجار . 
                                           

 . ٖٛٛ /ٖٔفتاوػ المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء  :ػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٖوقفات ىادئة لمصاوؼ ص  :ػػػػػػ ينظرػػ (ٕ)
 .  ٙٗػػػػػ سبق تخريجو ص  (ٖ)
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ٗٓٗ 
 

ػ إف األصل في المسمـ إذا ُضيق عميو في شيء مف دينو سواء أكاف في العبادات أـ في ٗ
 بدوف ارتكاب المحـر . المعامبلت في ببلد الكفار فإنو يتعيف عميو اليجرة إلى بمد يعبد فيو ربو 

وتكوف بذلؾ مصالح ممغاة  ،ػ إف المصالح المرسمة ال اعتبار ليا إذا خالفت النصوص القطعية٘
 كما ىو مقرر ومعروؼ عند األصولييف . 

تنزيل الحاجة منزلة الضرورة ال ُيعمل بيا إال إذا انعدـ البديل المشروع الذؼ تندفع بو ىذه ػ ٙ
إلى الحراـ ال ينشأ وال يتصور وجوده ابتداًء إال إذا انعدـ البديل  كما أف االضطرار ،الحاجة

 ،وال شؾ أف التمكف مف االستئجار يدفع ىذه الحاجة ،المشروع الذؼ تندفع بو ىذه الضرورة
وحفاظًا عمى سمو تعاليـ اإلسبلـ واالحتفاظ بقداستو في  ،فكاف القوؿ بالتحريـ سدًا لمذريعة

 ب شرعًا . وهللا أعمـ . أنظار اآلخريف ىو المطمو 
 اآلثار المترتبة عمى التمويل الربوي : الفرع الثالث

وىو ما ُيبنى عمى الخبلؼ  ،بعد ىذه الجولة في سياؽ ىذه المسألة نصل إلى المقصود منيا    
  :مف آثار وأحكاـ توجز في أثريف

ماء عمى تحريـ شراء بما أف جميور العم تممؾ البيوت بالتمويل الربوؼ إذا قبضت :األثر األوؿ
ولو  ،فإف قوليـ ىذا يعني أنو ال يجوز لو السعي في أخذ القرض الربوؼ  ،البيوت بالتمويل الربوؼ 

وال يجوز لو أف يشترؼ بيذا الماؿ الربوؼ بيتًا وال يممكو  ،أخذه لـ يممكو ويجب رده عمى المرابي
 . (ٔ)ألنو مقبوض بعقد فاسد ؛أو بنى بولو اشترػ 

فعمى قوليـ ىذا فإنو يممؾ البيت لو  ،قوؿ الحنفية في تممؾ الربا بالقبض مع خبثو أما عمى    
ف كاف  ،ألنو تصرؼ بو والتصرؼ في المقبوض بعقد فاسد يفيد الممؾ ؛بنى أو اشترػ بو وا 

والممؾ  ،ألنو بيذا البيع ممؾ خبيث ؛عندىـ ال يجوز الشراء أصبًل وال االنتفاع بو في السكنى
ر لو وفيو تقرير يوفي االنتفاع بو تقر  ،ألنو واجب الرفع عندىـ ؛د إطبلؽ االنتفاعالخبيث ال يفي

 . (ٕ)الفساد
أو بناه مف ماؿ  ،لو اشترػ بيتًا بالتمويل الربوؼ  حكـ البيت المقبوض مف ماؿ ربوؼ  :األثر الثاني

  .؟حيث الممكية والسكنى والتخمص منوفما حكـ ىذا البيت مف  ،ربوؼ وسكف البيت
                                           

 /٘والحاوؼ الكبير لمماوردؼ  ؛ٗٔٔ /ٗوحاشية الدسوقي  ؛ٖٖٚ /ٗمواىب الجميل لمحطاب  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
والمغني البف قدامة  ؛ٔٚ /ٖوروضة الطالبيف  ؛ٓٓٗ /ٓٔوالمجموع لمنووؼ  ؛ٕ٘ /٘وبحر المذىب  ؛ٖٙٔ

 . ٕٖٖ /ٚوالمحمى البف حـز  ؛ٕٚٛ /ٙوالفروع البف مفمح  ؛ٖٚٗ /ٗواإلنصاؼ لممرداوؼ  ؛ٛٓٙ /٘
 ؛ٔٗٔ /ٛواليداية مع البناية  ؛ٖٙٚ /ٚوبدائع الصنائع لمكاساني  ؛ٜٔٔ /ٕ٘المبسوط لمسرخسي  :ػػػػػػ ينظر (ٕ)

 .   ٖٖٕ /ٚف عابديف وحاشية اب ؛ٖٔٚ /ٙوشرح فتح القدير البف اليماـ  ؛ٔ٘ /ٕواالختيار لمموصمي 
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  :ىذه المسألة ليا حالتاف
أف يكوف المقترض لـ يكمل سداد األقساط التي عميو بعد ففي ىذه الحالة عمى  :الحالة األولى

وال يجوز لو سكناه وال  ،قوؿ جماىير العمماء وىو الصحيح أنو ال يممؾ الماؿ والبيت بالقبض
ألف الماؿ الذؼ  ؛التي عميو ويسدد بثمنو األقساط ،ويجب عميو التخمص منو بالبيع ،االنتفاع بو

وىذا يعني أنو  ،والماؿ المردود إلييـ ىو ماليـ (اخذه لـ يممكو وىو في ممؾ البائع ) المصرؼ
 ُجمع لو بيف العوض والمعوض .

 .  (ٔ)كف يحـر عميو االنتفاع في السكنىيممكو ول :والحنفية ىنا يقولوف 
 قساط التي عميو أف يكوف المقترض قد أتـ سداد األ :الحالة الثانية
  :صور فيذا لو ثبلثة

 ،كأف كاف حديث عيد باإلسبلـ ،أف يكوف قد دخل في ىذا العقد جاىبًل بالتحريـ :الصورة األولى
كمف اشترػ بيتًا بالتمويل الربوؼ بناء عمى  ،أو مقمدًا ثـ باف لو الحق بعد ذلؾ ،أو كاف متأوالً 

وباف لو  ،ثـ تبيف لو بعد ذلؾ بطبلف ىذا القوؿ ،فتوػ المجمس األوربي أو رابطة عمماء الشريعة
 الصواب في المسألة فما حكـ البيت المقبوض بيذه الحالة ؟ 

وىو  ،ويجوز لو االنتفاع بو وسكناه وغير ذلؾ ،فاألظير أنو يممؾ البيت :أما المتأوؿ والمقمد    
)) وىكذا كل عقد اعتقد  :اختيار شيخ اإلسبلـ أبي العباس ابف تيمية ػ رحمو هللا تعالى ػ فقاؿ

 ،مثل المعامبلت الربوية التي يبيحيا مجوزوا الحيل ،صحتو بتأويل مف اجتياد أو تقميد المسمـ
ومثل بيوع الغرر المنيي عنيا عند َمف ُيجوز  ،ومثل بيع النبيذ المتنازع فيو عند َمف يعتقد صحتو

لصحة لـ تنتقض بعد ذلؾ ال بحكـ فإف ىذه العقود إذا حصل فييا التقابض مع اعتقاد ا ،بعضيا
 .(ٕ)((وال برجوع عف ذلؾ االجتياد

 ،تبيف لو أنيا ال تجوز مل معامبلت ربوية يعتقد جوازىا ثـ)) وىكذا َمف كاف قد عا :وقاؿ    
فإنو ال يحـر عميو ما قبضو بتمؾ المعاممة عمى  ،وكانت مف المعامبلت التي تنازع فييا المسمموف 

 .  (ٖ)((الصحيح

                                           

والحاوؼ  ؛ٖٖٚ /ٗومواىب الجميل  ؛ٖٖٕ /ٚوحاشية ابف عابديف  ؛ٖٙٚ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٕٖٖ /ٚوالمحمى  ؛ٛٓٙ /٘والمغني  ؛ٖٙٔ /٘الكبير 

 .   ٕٕٙ /ٜٕػػػػػػ مجموع الفتاوػ  (ٕ)
 .  ٚٗٔ /ٜٕػػػػػ مجموع الفتاوػ  (ٖ)
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)) فإذا عامل معاممة يعتقد جوازىا بتأويل مف ربا أو ميسر أو ثمف  :وقاؿ في موضع آخر    
فإنو ُيقر  ،ثـ تبيف لو الحق وتاب أو تحاكـ إلينا أو استفتانا ،خمر أو نكاح فاسد أو غير ذلؾ

 . (ٔ)((عمى ما قبضو بيذه العقود
ت التي اختمفت فييا األمة كيذه )) وما اكتسبو الرجل مف األمواؿ بالمعامبل :وقاؿ أيضاً     

المعامبلت المسئوؿ عنيا وغيرىا وكاف متأواًل في ذلؾ ومعتقدًا جوازه الجتياٍد أو تقميٍد أو تشبو 
فيذه األمواؿ التي كسبوىا وقبضوىا  ،أو ألنو أفتاه بذلؾ بعضيـ ونحو ذلؾ ،ببعض أىل العمـ

ف تبيف ليـ بعد ذلؾ أنيـ كانوا ،ليس عمييـ إخراجيا وأف الذؼ أفتاىـ أخطأ  ،مخطئيف في ذلؾ وا 
فإف الكفار إذا تبايعوا  ،فإنيـ قبضوىا بتأويل فميسوا أسوأ حااًل مما اكتسبو الكفار بتأويل باطل

وتقابضوا مف الطرفيف أو تعامموا بربا صريح  ،بينيـ خمرًا أو خنزيرًا وىـ يعتقدوف جواز ذلؾ
وا ثـ تحاكموا إلينا أقررناىـ عمى ما بأيدييـ وجاز يعتقدوف جوازه وتقابضوا مف الطرفيف ثـ أسمم

}يََٰٓأيَُّيا ٱلَِّذيَف َءاَمُنوْا ٱتَُّقوْا ٱَّللََّ َوَذُروْا َما َبِقَي ِمَف :ليـ بعد اإلسبلـ أف ينتفعوا بذلؾ كما قاؿ تعالى
ْا ِإف ُكنُتـ مُّؤِۡمِنيَف{ َبوٰٓ   .(ٖ)( (ـ بإعادة ما قبضوهفأمرىـ بترؾ ما بقي ليـ في الذمـ ولـ يأمرى (ٕ)ٱلرِّ

سكنى ونحوه ويجب عميو ال يممكو ويحـر عميو االنتفاع بو بوأما الجاىل فالجميور عمى أنو ال
 .  (ٗ)التخمص منو

)) حكـ الجاىل في البيوع كحكـ العامد في جميع  :والقاعدة عند المالكية في ذلؾ ىي    
 ،جاىبًل كاف أـ عالماً  ،وخ أبدًا فات أـ لـ يفتوىذا في الربا عندىـ خاصة فإنو مفس ،(٘)((الوجوه

 .  (ٙ)فإف فات فبل يفسخ ،أما غير الربا فالعالـ والجاىل عندىـ سواء يجب فسخو ما لـ يفت
)) أنو ال يحل ألحد ماؿ مسمـ وال ماؿ  :والقاعدة عند ابف حـز ػ رحمو هللا تعالى ػ في ىذا ىي

، فمف أخذ شيئًا ...رسولو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ في القرآف أو السنة ذمي إال بما أباح هللا عز وجل عمى لساف 
مف ماؿ غيره أو صار إليو بغير ما سبق إف كاف عامدًا عالمًا بالغًا مميزًا فيو عاٍص هلل عز 

                                           

 .  ٕٔ /ٕٕالفتاوػ ػػػػػػ مجموع  (ٔ)
 .  ٕٛٚ :ػػػػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٕ)
 .  ٖٕٗ /ٜٕػػػػػػػػ مجموع الفتاوػ  (ٖ)
 ٖٓٛ /ٗومواىب الجميل لمحطاب  ؛ٗٙٔ /ٕوالفروؽ لمقرافي  ؛ٕٖٚ /ٙاالستذكار البف عبد البر  :ػػػػػػػ ينظر (ٗ)

 ٜٕٗ /ٙوالمحمى البف حـز  ؛ٓٓٗ/ ٓٔؼ والمجموع لمنوو  ؛ٖٙٔ /٘والحاوؼ الكبير لمماوردؼ  ؛ٖٔٛػػػػػػػ 
 .  ٜٕ٘ٔ :رقـ المسألة

 .  ٖٓٛ /ٗومواىب الجميل  ؛الفرؽ الرابع والتسعوف  ٕٖ /ٗػػػػػػػػ الفروؽ لمقرافي  (٘)
 .  ٖٛٗوالقوانيف الفقيية ص  ؛ٕٗٚ /ٕوالكافي في فقو أىل المدينة المالكي  ؛٘ٛٔ /ٖالمدونة  :ػػػػػػػ ينظر (ٙ)
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ف كاف غير عالـ أو غير عامد أو غير مخاطب فبل إثـ عميو ،وجل إال أنيما سواء في الحكـ  ،وا 
 .  (ٔ)((...ى صاحبو أو في وجوب ضمانو في وجوب رد ذلؾ إل

ويجوز لو  ،وذىب الحنابمة في قوؿ ليـ واختاره شيخ اإلسبلـ ابف تيمية أنو يقر عمى البيت    
 . (ٕ)وال يجب عميو التخمص منو ،التصرؼ بو في سائر التصرفات

عندنا فيو ما )) وأما الذؼ ال ريب فيو  :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػ رحمو هللا تعالى ػ    
 .(ٖ)( (قبضو بتأويل أو جيل فينا لو ما سمف ببل ريب كما دؿ عميو الكتاب والسنة واالعتبار

أنو إف عمـ المشترؼ الجاىل بالحكـ الشرعي بعد العقد  :والذؼ يترجح وهللا أعمـ في ىذه المسألة
رأس نو بمقدار ويأخذه مف ثم ،فيبيع السكف ،فإنو يجب عميو التخمص منو ،والقبض بزمف يسير

ف كاف ثـ ربح فإنو يتصدؽ بو بنية التخمص منو ،مالو الذؼ دفعو لممصرؼ ف أمكف لو  ،وا  وا 
وعمى ىذا ُيحمل  ،فيرد ليـ البيت أو ثمنو ويأخذ ما دفعو لممصرؼ ،فسخو فإنو يجب عميو فسخو

ألف العيف  ؛ولـ يعذره بجيمو ،يفسخوأمر النبي ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ لسيدنا ببلؿ ػ رضي هللا عنو ػ أف يرد البيع و 
 . (ٗ)ذلؾ ُيحمل ما ورد في قصة السعديفوك ،ما زالت قائمة والعيد بالعقد قريب وأمكف الفسخ

ف عمـ الجاىل بالفساد والتحريـ بعد العقد بزمف طويل     أو يتعذر فسخ مثل ىذه العقود وىو  ،وا 
ويممؾ البيت الذؼ وقع  ،ويجوز لو سكناه ،ففي ىذه الحاؿ ال يؤمر بالتخمص منو ،الغالب عمييا

                                           

 .  ٜٕٗ /ٙمحمى البف حـز ػػػػػػػػ ال (ٔ)
 .  ٕٜ٘ /ٕوتفسير آيات أشكمت عمى كثير مف العمماء البف تيمية  ؛ٕٔ /ٕٕمجموع الفتاوػ  :ػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٕٜ٘ /ٕػػػػػ تفسير آيات أشكمت  (ٖ)
 ػػػػػػػ السعديف أف يبيعا آنية ) أمر رسوؿ هللا ػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص :ػػػػػػ روػ اإلماـ مالؾ في موطئو عف يحيى بف سعيد أنو قاؿ (ٗ)

فقاؿ ليما رسوؿ هللا ػػػػػ  ،أو كل أربعة بثبلثة عيناً  ،مف المغانـ مف ذىب أو فضة فباعا كل ثبلثة بأربعة عيناً 
ا( موطأ مالؾ بشرح المنتقى كتاب البيوع :ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػػػ  ،ٕٕٗ /ًٙا بيع الذىب بالورؽ عينًا وتبر  :باب ،) أربيتما َفُردَّ

)) وىذا الحديث ال أعممو يستند بيذا المفع  :قاؿ الحافع ابف عبد البر ػػػػ رحمو هللا تعالى ػػػػ ،والحديث مرسل
وعمرو بف الحارث عف يحيى بف سعيد عف عبد هللا بف أبي  ،وقد رواه الميث بف سعد ،في ذكر السعديف

 ؛ٕٗٔ /ٕٔاه يحيى بف سعيد ... (( التمييد وعنو رو  ،ولـ يذكر مالؾ عبد هللا بف أبي سممة ،سممة
 .  ٖٔ٘ /ٙواالستذكار 

  :وجو الداللة مف الحديث    
أو جاىميف أف ىذه الصورة  ،أف النبي ػػػػػػ ملسو هيلع هللا ىلص ػػػػػػ أمر بفسخ العقد الفاسد ورده مع أنو صدر مف جاىميف بالحكـ    

ولـ يعذرىما بالجيل إال مف جية ترؾ المعاتبة عمى  ،بادةوسعد بف ع ،سعد بف أبي وقاص :مف الربا وىما
 ؛ٜٖٓ /ٙواالستذكار  ؛ٖٔ /ٗٔالمبسوط لمسرخسي  :ما صنعا فمـ يكف الجيل عذرًا لفسخ العقد . ينظر

 .   ٕٕٚ /ٙوالمنتقى لمباجي 
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بِّوِۦ َفٱنَتَيٰى  ٖ  } َفَمف َجٓاَءُهۥ َموِۡعَظة :وعميو تحمل اآلية ،ويعفى لو عما سمف ،في حاؿ الجيل مِّف رَّ
} ِۖ  . (ٔ)َفَمُوۥ َما َسَمَف َوَأمُۡرهۥُٓ ِإَلى ٱَّللَّ

 ؛فالصحيح انو ال يممؾ البيت ،أف يكوف عالمًا بالتحريـ ودخل في العقد عاصياً  :الصورة الثانية
عمى أف المقبوض بالربا ال وجميور العمماء  ،ألنو مقبوض بعقد فاسد ومبني عمى عقد ربوؼ 

ويأخذ مف ثمنو  ،وفي ىذه الحاؿ يجب عميو أف يتخمص مف البيت فيبيعو ،(ٕ)ُيممؾ ويجب فسخو 
ف زاد شيء تصدؽ بو .  ،بمقدار ما دفعو لممصرؼ  وا 

ف كانوا حرموا عميو االنتفاع بو  ،نفية فإنو يممكو بالقبض وىو قوؿ مرجوحأما عمى رأؼ الح وا 
 . (ٖ)بالسكنى 

ولكف اختمفوا مف  ،فظير أف جميور العمماء بما فييـ الحنفية حرموا عميو االنتفاع بو بالسكنى    
 حيث الممكية . 
فيذا  ،ؿ الكفر ثـ أسمـأف يكوف قد اشترػ ىذا البيت بالتمويل الربوؼ في حا :الصورة الثالثة

والتصرؼ بو في سائر  ،االنتفاع بوويجوز لو  ،باالتفاؽ أنو يممكو وال يجب عميو التخمص منو
 . (ٗ)وشيخ االسبلـ ابف تيمية وغيرىـ ،والقرافي ،وممف نقل االتفاؽ عمى ذلؾ ابف رشد ،التصرفات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 .  ٕ٘ٚ :ػػػػػػػ سورة البقرة اآلية (ٔ)
 .  ٛٓٙ /٘والمغني البف قدامة  ؛ٓٓٗ /ٓٔوالمجموع لمنووؼ  ؛ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير لمماوردؼ  :ػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٔ٘ /ٕواالختيار لمموصمي  ؛ٔٗٔ /ٛواليداية مع البناية  ؛ٖٙٚ /ٚبدائع الصنائع لمكاساني  :ػػػػػػ ينظر (ٖ)
وأحكاـ  ؛ٔٔٗ /ٜٕومجموع الفتاوػ  ؛ٕٖٓ /ٖٔوالذخيرة لمقرافي  ؛ٗٔ٘ /ٛٔالبياف والتحصيل  :ػػػػػػ ينظر (ٗ)

 .  237/ 1أهل الذمة البن القٌم 
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 اسدفي المقبوض بعقد ف (1)مستحق األرباح: لمطمب الخامسا
وليكف مثبًل أسيمًا قبضيا  ،وقبض المعقود عميو ،إذا عقد عقدًا فاسدًا كأف يكوف عقدًا ربوياً     

فممف تكوف أرباح ىذه  ،ثـ استحقت األرباح ورغب في أرباحيا ،ولـ يضارب بيا ،بعقد ربوؼ 
 األسيـ المقبوضة بعقد ربوؼ ؟ 

أف الشركة مصدرة األسيـ بناء عمى ىل لمف اشتراىا بعقد فاسد أو لمالكيا األصل وىي     
 المقبوض بعقد فاسد ال يممؾ . 

وىذا النماء مف  ،إف أقرب تكييف ألرباح المقبوض بعقد ربوؼ ىو نماء المقبوض بعقد فاسد    
 ،وليذا يجرؼ فيو الخبلؼ السابق ،قبيل النماء المنفصل غير متولد مف األصل كالكسب والغمة

وفي ىذه المسألة تتفق المذاىب األربعة مف حيث  ،د لكونو ربوياً لكف يبلحع ىنا أف فساد العق
ليؾ بياف ذلؾ ،الحكـ لؤلرباح والنماء   :وا 

                                           

 ػػػػػػػػ األرباح جمع مفرده ربح وىو في المغة يطمق عمى معنييف: (ٔ)
فيسند الفعل تارة إلى  ،وربحت تجارتو ،ربح في تجارتو :فيقاؿ ،بمعنى النماء في التجارة خاصة :األوؿ     

 التاجر، وتارة إلى التجارة نفسيا . 
     :قاؿ في المعجـ الوسيط ،فيشمل عائد التجارة والصناعة والزراعة وغيرىا ،طمقاً بمعنى الكسب م :الثاني     

والصحاح ص  ؛ٕٗٗ /ٕولساف العرب  ؛ٕٛٔالقاموس المحيط ص  :(( . ينظر: ىو الكسب)) الربح
ويؤخذ عمى المعجـ أنو أدخل الزيادة  ،مادة ربح ٕٕٕ /ٔوالمعجـ الوسيط  ؛ٕ٘ٔوأساس الببلغة ص  ؛ٖٗٛ
ألف ما يدفعو المقترض زيادة عما اقترضو ال يسمى  ؛وىو خطأ فادح ،وطة في القرض في معنى الربحالمشر 

 ربحًا بمغة العرب ال قديمًا وال حديثًا . 
فالفقياء يطمقوف الربح عمى ما  ،وال يخرج المعنى االصطبلحي لمربح بصفة عامة عف المعنى المغوؼ      

وتعرض الفقياء لتعريف الربح في زكاة عروض التجارة مف فقو  ،جاريتحصل مف زيادة مستفادة نتيجة االت
 وفي باب الشركة وباب المرابحة مف فقو المعامبلت .  ،العبادات

 )) الربح ىو نماء رأس الماؿ (( .  ٚٔ٘ /ٚففي البدائع لمكاساني      
يتحقق الفضل إال بعد وال  ،)) الربح فضل عمى رأس الماؿ :ٖٔٔوفي مجمع الضمانات لمبغدادؼ ص      

 سبلمة األصل (( . 
)) الربح ىو ما يكتسبو المرء زائدًا عمى قيمة معوضو وأذف لو فيو  :ٕٔ٘ /ٔوفي أحكاـ القرآف البف العربي      

 . )) 
 )) الربح فائدة رأس الماؿ (( .  :ٕٗ /ٕٔوفي فتح العزيز لمرافعي     
 وما لـ يفضل فميس بربح (( .  ،ىو الفاضل عف رأس الماؿ )) الربح :٘ٙٔ /ٚوفي المغني البف قدامة     
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ف أثبتوا الممؾ بالقبض إال أنيـ قالوا :أما الحنفية     إف زيادة المقبوض بعقد فاسد  :فإنيـ وا 
ا عند التمف سواء ولزوـ ضماني ،ويجب ردىا مع أصميا إلى البائع ،المنفصمة ال تمنع الفسخ

ألف ىذه الزيادة تابعة  ؛أكانت ىذه الزيادة المنفصمة متولدة مف األصل كالولد والمبف والثمرة
أـ كانت  ،واألصل مضموف الرد فكذلؾ الزيادة كما في الغصب ،لؤلصل لكونيا متولدة منو

ألصل مضموف ألف ا ؛غير متولدة مف األصل كاليبة والصدقة والكسب والغمة واألرباحالزيادة 
 . (ٔ)وبالرد ينفسخ العقد مف األصل فتبيف أف الزيادة حصمت عمى مالكو  ،الرد
وىو مفسوخ عندىـ أبدًا سواء  ،فإنيـ ال يثبتوف الممؾ في العقود الربوية مطمقاً  :وأما المالكية    

فيو ما يجوز  وال يجوز منو قميل وال كثير وال يجوز ،وال يكوف فيو إال الرد أبداً  ،فات أـ لـ يفت
 . (ٕ)وال ينتقل الضماف فيو لممشترؼ  ،في غيره

وأف ىذه الزيادات ال  ،فظاىر أف الغمة واألرباح ال تأثير ليا عمى الحكـ في العقد الربوؼ     
ير العقد فائتاً   . (ٖ)وبالتالي يجب عندىـ رده وأرباحو عمى مف أربى عميو  ،تصِّ

وىنا ػ أؼ في العقد الربوؼ ػ لـ ينتقل الضماف لبقاء  )) :ػػػ رحمو هللا تعالى ػ(ٗ)حطابقاؿ ال    
وتسممو  ،فبل يحكـ لو ػ أؼ المشترؼ ػ بالغمة بل لو قبض المشترؼ المبيع ،المبيع تحت يد بائعو

خرج مف اليد وعاد إلييا  ألف ما ؛بعد أف أخبله البائع ثـ آجره المشترؼ لمبائع لـ يجز
 . (٘)((لغو...
فيـ عمى قاعدتيـ السابقة ال يثبتوف الممؾ بالقبض  :والظاىرية ،والحنابمة ،وأما الشافعية    

 . (ٙ)ويًا أـ غير ربوؼ ويوجبوف رد المقبوض بعقد فاسد ونمائو سواء أكاف رب
                                           

ومجمع  ؛ٛٗٔ /ٖوالفتاوػ اليندية  ؛ٙٗ /ٕواالختيار لتعميل المختار  ؛ٖٖٚ /ٚبدائع الصنائع  :ػػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٖٖٓ /ٚوحاشية ابف عابديف   ؛ٕٙٔالضمانات ص 

 ؛ٖٛٗوالقوانيف الفقيية ص  ؛ٜٕٔ /٘والتمييد  ؛ٜٖٔ /ٕٔواالستذكار  ؛٘ٛٔ /ٖالمدونة الكبرػ  :ػػػػػػ ينظر (ٕ)
 .  ٘ٛ /٘والخرشي عمى مختصر خميل 

 .  ٜٓٗ /ٗالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  :ػػػػػػػػػ ينظر (ٖ)
 ،فقيو مالكي أصمو مف المغرب ،ػػػػػ ىو أبو عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف الرعيني المعروؼ بالحطاب (ٗ)

مواىب الجميل في  :ىػػػػػػػ . مف تصانيفو ٜ٘ٗىػػػػػػ وتوفي في طرابمس الغرب سنة  ٔٙٛبمكة سنة  ولد واشتير
شجرة النور الزكية في  :وشرح نظـ نظائر رسالة القيرواني . ينظر ،شرح مختصر خميل في فقو المالكية

 .  ٕٙٔ /ٕطبقات المالكية 
 .  ٖٗٚ /ٗػػػػػػػػػ مواىب الجميل لمحطاب  (٘)
والمحمى  ؛ٗٚٗ /ٗواإلنصاؼ  ؛ٛٓٙ /٘والمغني  ؛ٓٓٗ /ٓٔوالمجموع  ؛ٖٙٔ /٘الحاوؼ الكبير  :ػػػػػ ينظر (ٙ)

ٚ/ ٖٖٕ  . 
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  :الترجيح
وكذلؾ نماءه  ،إف مقتضى القاعدة السالفة أف المقبوض بعقد فاسد ال ُيممؾ عمى الصحيح    

والعجيب  ،ومف ذلؾ األرباح ، أـ متصبًل ويجب رده وأصمو إلى صاحبومطمقًا سواء أكاف منفصبلً 
فإنيـ اتفقوا عمى أف ىذه األرباح والتي ُتعتبر نماًء  ،اتفاؽ المذاىب األربعة في الحكـ فييا

ولكف ىنا  ،ألنيا حصمت في ممكو ؛منفصبًل مف ممؾ البائع ويجب ردىا مع األصل إلى البائع
 التخمص مف المقبوض بعقد فاسد في أحواؿ مف يرد إليو الماؿ الحراـ.يجب أف ُيراعى في أوجو 

إذا كاف قبض ىذه األرباح الربوية مع أصميا مف شخص معيف معموـ ويمكف ردىا ػ أؼ  :فيقاؿ
ولـ يكف مف ُردت إليو ىذه األرباح واألصل معروفًا بالتعامل بالربا والحراـ  ،األرباح واألصل ػ إليو

 ،ألنيا مقبوضة بعقد فاسد ؛لحالة رد تمؾ األرباح وأصميا عمى مف أربى عميوفالواجب في ىذه ا
والتابع ال  ،والتبع ُيممؾ بممؾ األصل ،والتبع يتبع األصل ،ألنيا تبع ؛واألرباح ليا حكـ أصميا

 . (ٔ)ُيفرد بالحكـ 
ذا كاف صاحب ىذا الماؿ المحـر مجيوالً      لتخمص مف أو تعذر الرد إليو فإنو يجب عميو ا ،وا 

 المقبوض بعقد ربوؼ وأرباحو بالتصدؽ بو عف صاحبو بنية التخمص منو ال بنية التقرب إلى هللا
والقاعدة  ،، واختيار شيخ اإلسبلـ ابف تيمية(ٕ) جميور الفقياء تعالى بيذه الصدقة كما ىو قوؿ

ف مف كاف عنده ماؿ وا   ،أف األمواؿ التي تعذر ردىا إلى أىميا لعدـ العمـ بيـ مثبلً  :عنده في ىذا
ال ُيعرؼ صاحبو كالغاصب التائب والمرابي التائب ونحوىـ ممف صار بيده ماؿ ال يممكو وال 

 .  (ٖ)لى ذوؼ الحاجات ومصالح المسمميففإنو ُيصرؼ إيعرؼ صاحبو 
ذا كاف صاحب الماؿ الحراـ معمومًا وأمكف الرد إليو      ،بْيَد أنو ُيعرؼ عنو التعامل بالحراـ ،وا 
فحكـ الماؿ والربح في  ،ا ىو الحاؿ في البنوؾ والشركات التي تتعامل بالحراـ مف ربا وغيرهكم

 ،فإنو ال ُيرد عمى ذلؾ الزاني وال تمؾ الشركة وذلؾ البنؾ ؛ىذه الحاؿ كالماؿ المقبوض مف الزاني
  إذا قبض األرباح أف يتصدؽ بيا مع أصميا بنية التخمص منيا كما ىو المعروؼ عند :وعميو

                                           

واألشباه والنظائر البف نجيـ بشرح غمز عيوف البصائر  ؛ٖٕٗ /ٔالمنثور في القواعد لمزركشي  :ػػػػػػ ينظر (ٔ)
 .  ٚٙٔ /ٖوموسوعة القواعد الفقيية لمبورنو  ؛ٖٔٙ /ٔلمحموؼ 

 /ٗوالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي  ؛ٚٙ٘ /ٕواالختيار  ؛ٕٙٗ /ٛالمحيط البرىاني البف مازة  :ػػػػػػػػ ينظر (ٕ)
 /ٕوالمنثور في القواعد  ؛ٔ٘٘ /ٜوالمعيار المعرب لمونشريسي  ؛ٕٖٙ /ٔوفتاوػ ابف رشد الجد  ؛ٜٓٗ
 ؛ٜٕٗػػػػػ  ٕٛٗ /ٚلفروع البف مفمح وا ؛ٖٚ٘ /ٗوالفتاوػ الفقيية الكبرػ البف حجر الييتمي  ؛ٖٕٔ

 .  ٖٕٔػػػػػػ  ٕٕٔ /ٙواإلنصاؼ 
 .  ٜٙ٘ػػػػػػػ  ٛٙ٘ /ٕٛمجموع الفتاوػ  :ػػػػػػػػ ينظر (ٖ)
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 العمماء . 
)) وأما إذا تصدؽ بو العتقاده أنو يحل عميو  :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ػػ رحمو هللا تعالى ػػ    

فيذه ال يقبمو هللا ػ وأما إف تصدؽ بو كما يتصدؽ المالؾ بممكو  ،أف يتصدؽ بو فيذا يثاب عميو
وهللا  (ٕ) (((ٔ) () مير البغي خبيث : ػػإف هللا ال يقبل إال الطيب ػػ فيذا خبيث كما قاؿ النبي ػػ ملسو هيلع هللا ىلص

 . تعالى أعمـ
 الخاتمة

ه أحمد ،الحمد هلل الذؼ بنعمتو تتـ الصالحات وتثمر وبفضمو يأبى إال أف يتـ نوره ويظير    
شيد أف ال الو أو  ،ستغفرأني ال أحصي ثناًء عميو و أثني عميو بأو  ،ومقصر زحمَد معترؼ بالعج

شيد أف سيدنا دمحمًا عبده ورسولو أو  ،ده ال شريؾ لو شيادة معمف باإليماف ومظيرإال هللا وح
 المبشر المنذر )ملسو هيلع هللا ىلص( وشمل أصحابو بالرضواف وعمـ .

  :بعد ىذه الجولة العممية في ىذا البحث تبيف لنا ما يمي    
وقبوؿ  ،ما أخذ باليدو  ،وخبلؼ البسط ،ػ إف معاني القبض في المغة تدور حوؿ اإلمساؾ ٔ

ف لـ يحوؿ  وتحويل المتاع إلى الغير والتممؾ .  ،المتاع وا 
فما تعارؼ الناس فيو مف  ،ػػ يكاد يتفق الفقياء أف المرجع في تحديد القبض ىو العرؼ ٕ

 وما ال فبل .  ،القبوض اعتبر قبضًا شرعياً 
فالعقد الفاسد عند الجميور ىو  ،عند الجميور يختمف عنو عند الحنفية ػػ إف معنى العقد الفاسد ٖ

ية ىو الذؼ شرع بأصمو دوف وعند الحنف ،ةوال يترتب عميو مقصود ،ما ال يعتبره الشرع
  .وصفو

فالجميور يتنوع العقد عندىـ إلى  ،ػػ إف أنواع العقد عند الجميور يختمف عنو عند الحنفية ٗ
ند الحنفية يتنوع العقد إلى وع ،فالباطل والفاسد لفظاف مترادفاف ،صحيح وباطل أو فاسد

 فيفرقوف بيف الباطل والفاسد .  ،صحيح وباطل وفاسد
ف عصى ودخل ببل  ،إال عند الضرورة وبقدرىا ػػ ال يجوز الدخوؿ في العقد الفاسد ابتداءً  ٘ وا 

 ووجب عميو فسخو حقًا لمشرع ،فيوضرورة حـر عميو االستمرار 

                                           

 /ٓٔتحريـ ثمف الكمب وحمواف الكاىف ومير البغي  :باب ،ػػػػػػػػ صحيح مسمـ بشرح النووؼ كتاب المساقاة (ٔ)
ٗٚٙ  . 

 .  ٜٖٓ /ٜٕػػػػػػ مجموع الفتاوػ  (ٕ)
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ٖٗٔ 
 

والمقمد الذؼ  ،والمجتيد الذؼ تغير اجتياده ،العقدػػ إف ما قبضو المتأوؿ الذؼ يعتقد صحة  ٙ
وىذا الذؼ عميو  ،ويممكو ويعفى عنو ،تشبو ببعض اىل العمـ يعتبر مف الحبلؿ الطيب

  جماىير العمماء . 
 أنو يممكو بعد إسبلمو .  ،ػػ إف الفقياء اتفقوا عمى أف ما قبضو الكافر بعقود فاسدة ومحرمة ٚ
ممؾ بقبضو وال وىو المتفق عمى تسميتو باطبًل ال يُ  ،وض بعقد باطلػػ ال خبلؼ في أف المقب ٛ

 تترتب عميو آثاره . 
ولـ يفت  ،ولـ يخرج مف يد قابضو ،ػػ ال خبلؼ في أف المقبوض بعقد فاسد إف كاف قائمًا بعينو ٜ

 أف حكمو وجود الرد مف الطرفيف . 
ممؾ سواء اتصل بو قبض أـ لـ فإنو ال يحصل بو  ،ػػ الصحيح أف البيع متى كاف فاسداً  ٓٔ

ولو تعاقبت عميو  ،فإذا قبضو لـز رده وفسخ العقد ،وسواء أكاف ربويًا أـ غير ربوؼ  ،يتصل
 األيدؼ وتقادـ عميو الزمف . 

 وصمى هللا تعالى عمى سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمـ تسميمًا كثيرًا إلى يوـ الديف .     
 صادر والمراجعالم

 القرآن الكريم 
تحقيق فؤاد  ،ىػ ٖٛٔاإلجماع ألبي بكر دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابورؼ المتوفى سنة ػ ٔ

 ـ .  ٜٔٛٔىػ ػ  ٕٓٗٔدار الدعوة ػ اإلسكندرية ػ الطبعة الثالثة سنة  ،أحمدعبد المنعـ 
تحقيق  ،ىػ ٕٓٚإحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ لمعبلمة ابف دقيق العيد المتوفى سنة ػ ٕ

دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف  ،والشيخ عمي دمحم معوض ،عبد الموجود أحمدالشيخ عادؿ 
 ـ .  ٜٜٜٔىػ ػ ٕٓٗٔػ الطبعة األولى سنة 

دار الفكر  ،ىػ ٖٓٚالرازؼ الجصاص الحنفي المتوفى سنة  أحمدأحكاـ القرآف لئلماـ أبي بكر ػ ٖ
 ػ بيروت ػ لبناف . 

ار لئلماـ عبد هللا بف محمود بف مودود الموصمي الحنفي المتوفى سنة االختيار لتعميل المختػ ٗ
دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة  ،تحقيق عبد المطيف بف عبد الرحمف ،ىػ ٖٛٙ

 ـ .  ٕ٘ٓٓىػ  ػ  ٕٙٗٔالثالثة سنة 
سيوطي المتوفى ػ األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية لئلماـ جبلؿ الديف عبد الرحمف ال ٘

دار السبلـ ػ القاىرة ػ الطبعة الثالثة  ،وحافع عاشور حافع ،تحقيق دمحم دمحم تامر ،ىػ ٜٔٔسنة 
 ـ .  ٖٕٓٓىػ ػ  ٕٗٗٔسنة 
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ٗٔٗ 
 

ػ اإلشراؼ عمى نكت مسائل الخبلؼ لمقاضي أبي دمحم عبد الوىاب بف عمي بف نصر البغدادؼ ٙ
دار ابف حـز ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة  ،رتحقيق الحبيب بف طاى ،ىػٕٕٗالمالكي المتوفى سنة 

 ـ .   ٜٜٜٔىػ ػ  ٕٓٗٔاألولى سنة 
تحقيق الشيخ  ،ىػ ٕٗٓػ األـ لئلماـ أبي عبد هللا دمحم بف إدريس الشافعي القرشي المتوفى سنة  ٚ

ومؤسسة  ،دار إحياء التراث العربي ،والشيخ عمي دمحم معوض ،عبد الموجود أحمدعادؿ 
 ـ .  ٕٔٓٓىػ  ػ  ٕٕٗٔبيروت ػ لبناف سنة التأريخ العربي ػ 

ػ البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية لئلماـ العبلمة الشيخ زيف الديف بف إبراىيـ  ٛ
تحقيق الشيخ زكريا  ،ىػ ٜٓٚبف دمحم المعروؼ بابف نجيـ المصرؼ الحنفي المتوفى سنة 

 ـ .    ٜٜٚٔىػ ػ  ٛٔٗٔسنة  ،عة األولىدار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطب ،عميرات
بف يحيى بف المرتضى المتوفى  أحمدػ البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار لئلماـ  ٜ

دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة  ،تحقيق الدكتور دمحم دمحم تامر ،ىػ ٓٗٛسنة 
 ـ .   ٕٔٓٓىػ ػ  ٕٕٗٔاألولى سنة 

في ترتيب الشرائع لئلماـ عبلء الديف أبي بكر بف مسعود الكاساني الحنفي  ػ بدائع الصنائع ٓٔ
 ،والشيخ عمي دمحم معوض ،عبد الموجود أحمدتحقيق الشيخ عادؿ  ،ىػ ٚٛ٘المتوفى سنة 

 ـ .  ٖٕٓٓىػ  ػ  ٕٗٗٔسنة  ،دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة الثانية
بف رشد القرطبي  أحمدلئلماـ القاضي أبي الوليد دمحم بف  ػ بداية المجتيد ونياية المقتصد ٔٔ

 ،عبد الموجود أحمدتحقيق وتعميق ودراسة الشيخ عادؿ  ،ىػ ٜ٘٘األندلسي المتوفى سنة 
ىػ  ٕٗٗٔسنة  ،دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة الثانية ،والشيخ عمي دمحم معوض

 ـ .  ٖٕٓٓػ 
بف الحسيف  أحمدبف موسى بف  أحمدئلماـ العبلمة محمود بف ػ البناية شرح اليداية ل ٕٔ

دار  ،تحقيق أيمف صالح شعباف ،ىػ ٘٘ٛالمعروؼ ببدر الديف العيني الحنفي المتوفى سنة 
 ـ .  ٕٓٓٓىػ  ػ ٕٔٗٔسنة  ،الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى

ي الخير بف سالـ بف أسعد بف عبد هللا بف ػ البياف في فقو اإلماـ الشافعي لئلماـ يحيى بف أب ٖٔ
 ،السقا أحمدحجازؼ  أحمدتحقيق  ،ىػ ٛ٘٘دمحم بف موسى بف عمراف العمراني المتوفى سنة 
 ـ .  ٕٕٓٓىػ  ػ  ٖٕٗٔسنة  ،دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى

ملسو هيلع هللا ىلص ػ ومعرفة الصحيح ػ جامع الترمذؼ وىو الجامع المختصر مف السنف عف رسوؿ هللا ػ  ٗٔ
والمعموؿ وما عميو العمل لئلماـ الحافع أبي عيسى دمحم بف عيسى بف سورة الترمذؼ المتوفى 

 ـ .  ٕٔٓٓىػ  ػ  ٕٕٗٔسنة  ،دار الحديث ػ القاىرة ،ىػ ٜٕٚسنة 
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ٗٔ٘ 
 

متوفى سنة األنصارؼ القرطبي ال أحمدالجامع ألحكاـ القرآف لئلماـ أبي عبد هللا دمحم بف ػ ٘ٔ
مؤسسة الرسالة ػ بيروت ػ لبناف  ،تحقيق الدكتور عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،ىػ ٔٚٙ

 ـ  .  ٕٙٓٓىػ ػ  ٕٚٗٔالطبعة األولى سنة 
الجوىرة النيرة شرح مختصر القدورؼ لئلماـ أبي بكر بف عمي بف دمحم الحداد الزّبيدؼ المتوفى ػ ٙٔ

ار الكتب العميمة ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى سنة د ،تحقيق الياس قببلف ،ىػ ٓٓٛسنة 
 ـ .    ٕٙٓٓىػ ػ  ٕٚٗٔ

حاشية الباجورؼ عمى شرح العبلمة ابف قاسـ الغزؼ عمى متف الشيخ أبي شجاع ػ دار الكتب ػ ٚٔ
 ـ .                         ٜٜٗٔىػ ػ  ٘ٔٗٔالعممية ػ بيروت ػ لبناف سنة 

 ،ىػ ٖٕٓٔلشرح الكبير لمعبلمة دمحم بف عرفة الدسوقي المتوفى سنة ػ حاشية الدسوقي عمى ا ٛٔ
ىػ ػ  ٕٗٗٔسنة  ،دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة الثانية ،مع تقريرات دمحم عميش

 ـ .  ٖٕٓٓ
الحاوؼ الكبير في فقو مذىب الشافعي وىو شرح مختصر المزني لئلماـ أبي الحسف عمي ػ ٜٔ

تحقيق وتعميق الشيخ عمي دمحم  ،ىػ ٓ٘ٗالماوردؼ البصرؼ المتوفى سنة  بف دمحم بف حبيب
 ٜٔٗٔدار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ سنة  ،عبد الموجود أحمدوالشيخ عادؿ  ،معوض

 ـ .   ٜٜٜٔىػ ػ 
تحقيق مجموعة  ،ىػ ٗٛٙبف إدريس القرافي المتوفى سنة  أحمدػ الذخيرة لئلماـ شياب الديف  ٕٓ

   .ـٖٕٓٓػ ىػ ٘ٔٗٔسنة  ،دار الغرب اإلسبلمي ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى ،اءمف العمم
ير بابف ػ رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار لخاتمة المحققيف دمحم أميف الشي ٕٔ

والشيخ عمى  ،عبد الموجود أحمدتحقيق وتعميق الشيخ عادؿ  ،ىػٖٙٓٔعابديف المتوفى سنة 
 ـ .  ٜٜٗٔػ  ىػ٘ٔٗٔسنة  ،دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى ،معوضدمحم 

ػ روضة الطالبيف وعمدة المفتيف لئلماـ محي الديف يحيى بف شرؼ النووؼ المتوفى سنة  ٕٕ
دار الكتب العممية ػ بيروت ػ  ،وعمي دمحم معوض ،عبد الموجود أحمدتحقيق عادؿ ،ىػ ٙٚٙ

 لبناف . 
 ،ىػٕ٘ٚف يزيد القزويني المتوفى سنة ػ سنف ابف ماجو لئلماـ المحدث أبي عبدهللا دمحم ب ٖٕ

لبناف ػ الطبعة األولى  دار الكتب العممية ػ بيروت ػ ،تحقيق محمود دمحم محمود حسف نّصار
 ـ . ٜٜٛٔىػ ػ ٜٔٗٔسنة 

السجستاني المتوفى  ػ سنف أبي داود لئلماـ الحافع أبي داود سميماف بف األشعث بف شداد ٕٗ
 ـ . ٕٔٓٓىػ ػ ٕٕٗٔػ القاىرة ػ سنة  دار الحديث ،ىػ ٕ٘ٚسنة 
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ٗٔٙ 
 

 ،ىػ ٛ٘ٗبف الحسيف بف عمي بف موسى البييقي المتوفى سنة  أحمدػ السنف الكبرػ لئلماـ  ٕ٘
 ـ .  ٜٜٗٔىػ ػ  ٘ٔٗٔسنة  ،مكتبة دار الباز ػ مكة المكرمة ،تحقيق دمحم عبد القادر عطا

بف شعيب بف عمي النسائي المتوفى  أحمدائي لئلماـ الحافع أبي عبد الرحمف ػ سنف النس ٕٙ
 ـ . ٜٚٛٔىػ ػ ٛٓٗٔث ػ القاىرة ػ سنة دار الحدي ،ىػ ٖٖٓسنة 

مطبعة مصطفى البابي  ،الدردير أحمدبف دمحم بف  أحمدػ الشرح الصغير لمقطب الشيير  ٕٚ
 ـ .  ٕٜ٘ٔ ىػ ػٕٖٚٔالحمبي وأوالده بمصر ػ الطبعة األخيرة سنة 

ػ شرح فتح القدير عمى اليداية لئلماـ كماؿ الديف دمحم بف عبد الواحد المعروؼ بابف اليماـ  ٕٛ
دار الكتب العممية ػ بيروت ػ  ،تحقيق عبد الرزاؽ غالب ميدؼ ،ىػ ٔٙٛالحنفي المتوفى سنة 

 ـ .  ٖٕٓٓىػ ػ  ٕٗٗٔلبناف ػ الطبعة األولى سنة 
لفقو الحنفي لئلماـ أبي بكر الرازؼ الجصاص المتوفى سنة ػ شرح مختصر الطحاوؼ في ا ٜٕ

ودار السراج ػ  ،دار البشائر اإلسبلمية ػ بيروت ػ لبناف ،تحقيق مجموعة مف العمماء ،ىػ ٖٓٚ
 ـ .    ٕٓٔٓىػ ػ  ٖٔٗٔسنة  ،المدينة المنورة ػ الطبعة األولى

 ،ىػٕٙ٘ل البخارؼ المتوفى سنة ػ صحيح البخارؼ لئلماـ الحافع أبي عبدهللا دمحم بف إسماعي ٖٓ
 ـ . ٕٓٓٓىػ ػ ٕٔٗٔسنة  ،ودار الفيحاء ػ دمشق ػ الطبعة الثالثة ،دار السبلـ ػ الرياض

ػ صحيح مسمـ لئلماـ الحافع أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرؼ النيسابورؼ  ٖٔ
ىػ ػ ٕٙٗٔية عشرػ سنة دار المعرفة ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة الحاد ،ىػ ٕٔٙالمتوفى سنة 

 ـ . ٕ٘ٓٓ
ػ العزيز شرح الوجيز المعروؼ بفتح العزيز شرح الوجيز لئلماـ أبي القاسـ عبد الكريـ  ٕٖ

عبد  أحمدوالشيخ عادؿ  ،تحقيق الشيخ عمي دمحم معوض ،ىػ ٖٕٙالرافعي المتوفى سنة 
 ـ . ٜٜٚٔىػ ػ ٛٔٗٔدار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى ػ سنة  ،الموجود

لمشيخ نظاـ وجماعة مف  ،ػ الفتاوػ اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف ٖٖ
 ـ . ٜٜٔٔىػ ػ ٕٔٗٔسنة  ،دار الفكر ػ بيروت ػ لبناف ،عمماء اليند

بف عمي بف حجر العسقبلني المتوفى  أحمدػ فتح البارؼ شرح صحيح البخارؼ لئلماـ الحافع  ٖٗ
ورقـ الكتب واألبواب واألحاديث األستاذ  ،تحقيق الشيخ عبد العزيز بف باز ،ىػ ٕ٘ٛسنة 

سنة  ،الطبعة الثالثة ،ودار الفيحاء ػ دمشق ،دار السبلـ ػ الرياض ،دمحم فؤاد عبد الباقي
 ـ .    ٕٓٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ
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ٗٔٚ 
 

بف دمحم بف فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية لئلماـ الفقيو الحنفي نور الديف عمي ػ ٖ٘
دار  ،عناية أحمدتحقيق  ،ىػٗٔٓٔالقارؼ اليروؼ المتوفى سنة  سمطاف المشيور بالمبل عمي

 ـ .  ٕ٘ٓٓىػ ػ  ٕٙٗٔإحياء التراث العربي ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى سنة 
 ،ىػ ٕٙٚالفروع لئلماـ شمس الديف أبي عبدهللا دمحم بف مفمح المقدسي الحنبمي المتوفى سنة ػ ٖٙ

وبذيمو تصحيح الفروع لمعبّلمة الشيخ عبلء الديف عمي بف سميماف المرداوؼ المتوفى سنة 
دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة  ،تحقيق أبو الزىراء حاـز القاضي ،ىػ ٘ٛٛ
 ـ .  ٜٜٚٔىػ ػ  ٛٔٗٔسنة  ،األولى

دار الفكر  ،ىػ ٕ٘ٔٔلمتوفى سنة بف غنيـ بف سالـ النفراوؼ المالكي ا حمدالفواكو الدواني ألػ ٖٚ
 ـ .  ٜٜٗٔىػ ػ  ٘ٔٗٔسنة  ،ػ بيروت ػ لبناف

 ،ىػ ٛٔٚػ القاموس المحيط لمعبّلمة المغوؼ مجد الديف دمحم يعقوب الفيروزآبادؼ المتوفى سنة  ٖٛ
مؤسسة الرسالة ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة  ،تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 ـ .  ٖٕٓٓىػ ػ ٕٗٗٔسنة  ،السابعة
بف حنبل لئلماـ موفق الديف عبدهللا بف قدامة المقدسي المتوفى  أحمدػ الكافي في فقو اإلماـ  ٜٖ

دار الكتب العممية ػ بيروت ػ  ،تحقيق دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل الشافعي ،ىػ ٕٓٙسنة 
 ـ .  ٕٔٓٓىػ ػ  ٕٕٗٔسنة  ،لبناف ػ الطبعة األولى

تحقيق ىبلؿ  ،متف اإلقناع لمعبّلمة منصور بف يونس بف إدريس البيوتيػ كشاؼ القناع عف  ٓٗ
 ـ .  ٜٔٛٔىػ ػ  ٕٓٗٔدار الفكر ػ بيروت ػ لبناف ػ سنة  ،مصيمحي مصطفى ىبلؿ

بف محمود المعروؼ  أحمدػ كنز الدقائق في فروع الحنفية لئلماـ أبي البركات عبدهللا بف  ٔٗ
دار الكتب العممية ػ  ،تحقيق الشيخ زكريا عميرات ،ػى ٓٔٚبحافع الديف النسفي المتوفى سنة 

 ـ .     ٜٜٚٔىػ ػ  ٛٔٗٔبيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى ػ سنة 
تحقيق محمود  ،ػ المباب في شرح الكتاب لمشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي ٕٗ

ىػ ػ  ٜٔٗٔسنة  ،ة الثانيةدار إحياء التراث العربي ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبع ،أميف النواوؼ 
 ـ .   ٜٜٛٔ

 دار صادر ػ بيروت ػ لبناف .  ،ػ لساف العرب لئلماـ أبي الفضل جماؿ الديف بف منظور ٖٗ
 ،ىػ ٗٛٛػ المبدع ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف دمحم بف عبدهللا بف مفمح الحنبمي المتوفى سنة  ٗٗ

 ـ .  ٜٜٚٔىػ ػ  ٓٓٗٔسنة  ،المكتب اإلسبلمي ػ بيروت ػ لبناف
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ٗٔٛ 
 

ابف أبي سيل  أحمدػ المبسوط في الفقو الحنفي لئلماـ شمس األئمة أبي بكر دمحم بف ٘ٗ
تحقيق أبي عبدهللا دمحم حسف دمحم حسف إسماعيل  ،ىػ ٜٓٗالسرخسي الحنفي المتوفى سنة 

 ـ .  ٜٕٓٓىػ ػ  ٖٓٗٔسنة  ،دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة الثالثة ،الشافعي
 ،ىػ ٕٛٚبف تيمية الحراني المتوفى سنة  أحمدوع الفتاوػ لشيخ اإلسبلـ تقي الديف ػ مجم ٙٗ

 المكتبة التوفيقية ػ القاىرة .  ،حققو وخّرج أحاديثو وعمق عميو خيرؼ سعيد
تحقيق وتعميق  ،ػ المجموع شرح الميذب لئلماـ أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النووؼ  ٚٗ

ىػ ػ  ٕٛٗٔسنة  ،لعممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولىدار الكتب ا ،مجموعة مف العمماء
 ـ .  ٕٚٓٓ

بف سعيد بف حـز األندلسي المتوفى سنة  أحمدػ المحمى باآلثار لئلماـ أبي دمحم عمي بف  ٛٗ
دار الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ  ،تحقيق الدكتور عبد الغفار سميماف البندارؼ  ،ىػ ٙ٘ٗ

 ـ .  ٕٗٓٓىػ ػ  ٕ٘ٗٔسنة  ،الطبعة األولى
دار القمـ ،الزرقا أحمدػ المدخل إلي نظرية االلتزاـ العامة في الفقو اإلسبلمي لمشيخ مصطفى  ٜٗ

 ـ .    ٜٜٜٔىػ ػ  ٕٓٗٔسنة  ،ػ دمشق ػ الطبعة األولى
المكتب  ،ػ مطالب أولى النيى في شرح غاية المنتيى تأليف مصطفى السيوطي الرحيباني  ٓ٘

 ـ .  ٜٔٙٔسنة  ،لبناف اإلسبلمي ػ بيروت ػ
دار القمـ  ،ػ معجـ المصطمحات المالية واالقتصادية في لغة الفقياء تأليف الدكتور نزيو حماد ٔ٘

 ـ .  ٕٛٓٓىػ ػ  ٜٕٗٔسنة  ،ػ دمشق ػ الطبعة األولى
 ٜٚٚػ مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنياج لئلماـ دمحم الخطيب الشربيني المتوفى سنة  ٕ٘

 ـ .     ٜٛٚٔىػ ػ  ٜٜٖٔسنة  ،فكر ػ بيروت ػ لبنافدار ال ،ىػ
بف دمحم بف قدامة المقدسي الدمشقي الحنبمي  أحمدػ المغني لموفق الديف أبي دمحم عبدهللا بف  ٖ٘

ومعو الشرح الكبير لشمس الديف عبد  ،عمى مختصر أبي القاسـ عمر بف الحسيف الخرقي
وكبلىما عمى مذىب  ،ىػ ٕٛٙمتوفى سنة بف قدامة المقدسي ال أحمدالرحمف بف دمحم بف 

والدكتور  ،تحقيق الدكتور دمحم شرؼ الديف خطاب ،بف حنبل أحمدإماـ األئمة أبي عبدهللا 
ىػ ػ ٕ٘ٗٔسنة  ،دار الحديث ػ القاىرة ،واألستاذ سيد إبراىيـ صادؽ ،السيد دمحم السيد

    .ـٕٗٓٓ
 ر الفكر العربي ػ القاىرة . دا ،ػ الممكية ونظرية العقد لمشيخ دمحم أبو زىرة ٗ٘
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ٜٗٔ 
 

النجـ الوىاج في شرح المنياج لئلماـ كماؿ الديف أبي البقاء دمحم بف موسى بف عيسى ػ ٘٘
ىػ ػ ٕٛٗٔسنة  ،دار المنياج ػ السعودية ػ الطبعة الثانية ،ىػ ٛٓٛالّدميرؼ المتوفى سنة 

 ـ .  ٕٚٓٓ
بف حمزة بف شياب  أحمدبي العباس ػ نياية المحتاج إلي شرح المنياج لئلماـ شمس الديف أ ٙ٘

دار  ،ىػٗٓٓٔالشافعي الصغير المتوفى سنة الديف الرممي المصرؼ األنصارؼ الشيير ب
 ـ .  ٖٕٓٓىػ ػ  ٕٗٗٔسنة  ،الكتب العممية ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة الثالثة

لشوكاني دمحم ا ػ نيل االوطار مف أسرار منتقى األخبار لئلماـ العبّلمة دمحم بف عمي بف ٚ٘
عبد  أحمدوالشيخ عادؿ  ،دراسة وتحقيق الشيخ عمي دمحم معوض ،ىػٕٓ٘ٔالمتوفى سنة 

 ـ  . ٕٓٓٓىػ ػ  ٕٔٗٔسنة  ،دار الكتاب العربي ػ بيروت ػ لبناف ػ الطبعة األولى ،الموجود
ة ػ الوسيط في المذىب لئلماـ حجة اإلسبلـ أبي حامد دمحم بف دمحم بف دمحم الغزالي المتوفى سن ٛ٘

دار السبلـ ػ القاىرة الطبعة  ،ودمحم دمحم تامر ،محمود إبراىيـ أحمدتحقيق وتعميق  ،ىػ ٘ٓ٘
 ـ .                                               ٜٜٚٔىػ ػ  ٕٛٗٔسنة  ،األولى

       
  
 
    


