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احلمــو ر ر ا العــاملل والوــال  والســالم للــ  ســيود ونييينــا وقــوومحنا لمــو امليعــوث ر ــة للعــاملل    

ولل  اخوانـ  مـن األنييـاء واملرسـلل   وللـ  للـ  الطييـل   ويـحي  امليـامل   ومـن محـيعي   نسـا     

 يوم الوين 

 وبعو 

ليــا  واإلاـار  للــ  لمـص األتــباا ي محعتـ  اليــوم مـن أهــ  فـن  اإلاــار  بنولييـا ج اإلاــار  للـ  األ  

الويغ االستثمارية والتمويلية لوى املؤسسات املاليـة اإلسـالمية   وهـي كـمل  مـن أهـ  املنتجـات املرنـة 



لألدوات املالية   نيث محوـا  منيـا يـكوإل اإلاـار  الـرب محعتـ  مـن أاـ  األورا  املاليـة وأكثرهـا مرونـة 

   متطليات العور .وقور  لل  استيعا

كمــا أ  اإلاــار  للــ  األتــباا هــي العهــو األســان الــما انيثــو منــ  لهــو العمــص   وقانونــ  الــما     

يــن   العالقــة بــل يــانب العمــص   والعمــاع   بــص    مجيــ  املــواقل واملســتبومل   دواـــر الوولــة   

ع محطيــو للــيي  قوالــو اإلاــار  و  الشــركات واملؤسســات   واامعيــات وم رهــا هــ  أراــراء   ن ــر الشــر 

 وضوابطيا   وأنكاميا  .

ومــن هنــا  اخــم اإلدار  للــ  لمــص األتــباا أييــة قوــوى   نيامحنــا اليوميــة   و تلــ  األنشــطة   

 االقتوادية واالاتمالية .

وحنن   هما اليحث حناوع حبث هما املوضوع للـ  ضـوء أنكـام القهـ  اإلسـالمي   وبعـني قـوانل    

الــووع العربيــة   وخوويــاج ابخليجيــة ميتــوءاج بتعريــ  لهــو اإلاــار  للــ  لمــص األتــباا   العمــص   

 وأركان    وتروط    وكص ما يوور نول  بهور ما محسم  ب  طييعة اليحث .

وهللا محعا  أسأع أ  يليمنا الووا    ويعومنا من ال لص وابخلص   العهيو  والهوع والعمص    ن     

 ع  املو  ونع  املوفو والنو ر .نسينا وموالد   فن

     

 كتي  القه ر    رب 

 للي لىي الوين الهره دامي  

 هـ 1427الوونة / مر  ربي  األوع 



 

 

 

 

 

 : من مشكاة القرآن الكرمي 

 قاع هللا محعا  :

   َِمين َتأرَجررَت الرَقِويُّ األر  26سورة القصص اآلية   ِإنَّ َخْيرَ َمِن اسر

 

 سنة النبوية املطهرة  :ومن مشكاة ال 

 يل  هللا للي  وسل  قوع النيب  

  أعطوا األجْي أجرهن قبل أن جيفَّ عرقه  رواه ابن ماجه ، والبيهقي وغْيمها بسند صحيح 

 

 

 التعري  لالعنوا  :

الشــاـ  اســتعماع لهــو اإلاــار  للــ  األتــباا   وهنــاإل موــطل  لخــر يســتعمل  القهيــاء  وهــو لهــو 

   أو لهو اإلاار  لل  العمص   أو لل  مناف  األتباا . اار  األتباا 



واملوطلحات الثالثة و   كانت يحيحة   ولكن األد  منيا هو األخـ ر   وهـو لهـو اإلاـار  للـ    

العمص أو منقعة الشبص وأ  التحهيو أ  العمص هنا هو منقعة الشبص    ذ أ  لهو اإلاـار  ال يـرد 

  لملـــ    وهـــما هـــو رأا مجيـــور القهيـــاء احلنقيـــة واملاليـــة وأكثـــر للـــ  الشـــبص بمامحـــ    و  ـــا يـــرد للـــ

  نل ذهب بعني الشافعية    أ  لص لهو اإلاار  هو العل نقسيا   أل   1الشافعية   واحلنابلة 

 . 3  وذهب ابن محيمية   وابن الهي     أهنا محرد لل  األليا  املتجود  كلنب املرضعة 2املناف  معوومة

 

 اار  : الكراء واإل

 4ومن نانب لخر فن  اإلاار  للـ  لمـص األتـباا هـو أنـو نـولي اإلاـار  لنـو مجيـور القهيـاء  

  نــل خوــص املالكيــة لقــ  اإلاــار  لإلاــار  للــ  لمــص األتــباا   ولــ وا لــن اإلاــار  الــوارد  

للــ  العهــو للــ  األليــا  لالكــراء   فهــالوا :  اإلاــار  محطلــو للــ  منــاف  مــن يعهــص   وأ  الكــراء يطلــو 

                                                 

ي وبلغـــــة الســـــال  1/381ي ودرر احلكـــــام ج6/54وـــــيص هـــــمه املســـــألة لـــــوى القهيـــــاء : ناتـــــية ابـــــن لابـــــوين ج ي يرااـــــ  لتق1ج

 ي  2/333ي واملغين البن قوامة ج12/181ي وفت  الهوير هبامش ااجمموع ج2/365ج

 ي 12/181ي فت  الع ي  ج 2ج

: د.تـر  بـن للـي الشـري  : اإلاـار  للـ   ي  ويرااـ 1/454ي و  لـالم املـوقعل ج20/551ي جمموع القتاوى البـن محيميـة ج3ج

 50-47هـ ا 1400لمص األتباا ط. دار الشرو  السعودية 

ي وناتية الهليويب ولم ر  4/81ي وناتية الوسوقي ج4/31ي بواـ  الوناـ    محرمحيب الشراـ  ط. مؤسسة التأربخ العريب ج4ج

 ي 6/41ي واملغين م  الشرح الكي ر ج3/81لل  احملل  ج



الـــوارد للـــ  مـــن ال يعهـــص   وحنـــن هنـــا  تـــار هـــما العنـــوا    وهـــو لهـــو اإلاـــار  للـــ  لمـــص أو منـــاف  

 األتباا   ونعر  بكلمامح  األرب  :  

 

 التعري  لالعهو : 

 . 1لغة : مبعين الشوا والربط   والعيو وحنوها

يلت م ب  اإلنسا  سـواء أكـا  لـ  و  االيطالح : ل  معنيا  لام وخاا   مبعناه العام : هو كص محعيو 

ـا الـذمنينا لمانـروا  مهابص أم ال وسـواء أكـا  الت امـاج دنيـومج أم دينيـاج   وهـما مـا فسـر بـ  قولـ  محعـا  : ج ما أايُـّيا

ْلعرهرودن ي   أا العيود والواايات كليا . 2أاْوفروا لان

 .  3يوعأما معناه ابخاا : فيو االلت ام الناتئ لن ارمحياط اإلجيا  لاله

 التعري  لاإلاار  : 

لغة : اإلاار  ج لالكسر وهو املشيور   واـا  فييـا الضـ  والقـت  ي اسـ  لألاـر    وهـي لـو  املنقعـة 

 . 4والعمص   ونهص لن امل د أهنا موور أار  ااراج   و اار 

                                                 

   : الهامون احمليط   ولسا  العر    واملعج  الوسيط ماد  ج لهو ي ي يراا1ج

 ويراا  : محقس ر الط ا  1ي سور  املاـو  / اآلية 2ج

 ي وموادره  املعتمو  134-1/11ي يراا  مل يو من التقويص : رسالتنا الوكتوراه ط.دار اليشاـر اإلسالمية / ب روت ج3ج

   العر    واملعج  الوسيط ماد  ج أار  يي يراا  : الهامون احمليط   ولسا4ج



وارد للــ  و  االيــطالح القهيــي خووــيا املالكيــة لالعهــو الــوادر للــ  منــاف  اإلنســا    أمــا العهــو الــ

  وأما ااميور فيهولو  هي : لهو وارد لل  متليـ  منقعـة  1احليوا  والوور والسقن فيسمون  : الكراء

 . 2سواء كانت لألليا    أم لألتباا

  التعري  لالعمص واملنقعة :

... واملــراد هبــا هنــا هــو القعــص الوــادر مــن اإلنســا    ســواء كــا  مــن ألمــاع  3العمــص لغــة : هــو القعــص

ارح   أم اللسا    ويوخص في  العمص المهين والقكرا الما خيرج من داــر  الـمهن    داــر  الهـوع ااو 

   أو الكتابة . 

واملنقعــة لغــة : هــي كــص مــا ينقــ  بــ  ويســتقاد منــ    ومجعيــا : منــاف    والنقــ  : ابخــ ر   ومــا يتويــص بــ  

 .  4اإلنسا     مطلوب 

 التعري  لاألتباا :

ص   وهـــو   نهيهتـــ  هـــو اإلنســـا  ونـــوه   ولكـــن اليـــوم يطلـــو لليـــ  وللـــ  األتـــباا مجـــ  تـــب 

الشـــبص املعنـــوا   نيـــث النفـــت الهـــوانل املعايـــر  لالشبوـــية االلتياريـــة للشـــركات واملؤسســـات   

وأثيتــت هلــا ذمــة ماليــة مســتهلة لــن ذمــ  الشــركاء واملســؤولل   وكــمل   الــن  هبــا القهيــاء املعايــرو  

                                                 

 ي4/2ي ناتية الوسوقي ج1ج

 ي واملغين البن قوامة 3/250ي واألم ج5/2ي وناتية ابن لابوين ج2/151ي يراا  : كش  احلهاـو ج2ج

 ي  يراا  : الهامون احمليط   ولسا  العر    واملعج  الوسيط ماد  ج لمص ي3ج

   ي ي املوادر السابهة   ماد  ج نق4ج



  ولالتايل فن  املراد لاألتباا هنـا   و  بهيـة العهـود هـي األتـباا الطييعيـو     1وااجمام  القهيية

واألتـــباا املعنويـــو      ج االلتيـــاريو    والهـــانونيو  ي ونينئـــم جيـــو  التعامـــص مـــ  الشـــركات الـــرب هلـــا 

تبوــية معنويــة بعهــو اإلاــار    ودثليــا أنــو األتــباا الطييعيــل   ولــمل  فكــص مــا نــمكره   هــما 

ليحــــث يشــــمص النــــولل  الا مــــا خيــــص اإلنســــا    وال يتجــــاو ه    الشــــبص املعنــــوا مثــــص مــــا خيــــص ا

 لوار  األهلية وحنوه .

 

 ابخالية م  املهارنة لالهانو  : 

   املراد بعهو اإلاار  لل  لمص األتباا   القهـ  اإلسـالمي هـو التـ ام يـادر   هـو العهـو الـوارد   

 علوم .لل  منقعة تبص   مهابص أار م

وهــو   محطييهامحــ  املعايــر  يشــمص محهــول ابخــومات الطييــة   والتعليميــة   وحنوهــا ملــن  تــاج  لييــا لــن   

 طريو التمويص لاملراحبة   املناف  .

وأما الهوانل فتطلو لل  هما العهو لهو العمص   أو ن ام العمـص   الن ـام السـعودا   نيـث لرفـ    

مــص   ولامــص   يتعيــو األخــ ر مبوايــ  ا  يعمــص بــت  دار  يــانب أبنــ  : لهــو مــ م بــل يــانب الع

                                                 

ي   ود. للي الهره دامي : ميوأ الرضا 5/196ي يراا  للشبوية املعنوية : د. السنيورا : الوسيط ط. دا رالنيضة لالهاهر  ج1ج

 ي وموادره املعتمو   358-1/349  العهود ج



العمص   أو  تراف  مهابـص أاـر  ويتضـمن تـروط العمـص املتقـو للييـا بينيمـا   وذلـ  ملـو  لـود    أو 

 . 1م ر لود    أو من أاص الهيام بعمص معل

ة اإلاـار  لعمـص اإلنسـا  وهما االختال    املسم  لوى الهوانل   وما ذكرده من ختويص املالكيـ  

يــوخص ضــمن االخــتال    املوــطلحات الــرب ال مشــانة فييــا   و   كانــت التســمية القهييــة أد    

وذل  أل  لق  ج العمص ي أل ا من العمص ابخاا بعهو  اار  األتباا   وأ  العامص   االيطالح 

ـا ....ي الشرلي يطلو للـ  املشـر  للـ  مجـ  ال كـا  فهـاع محعـا  : ج ..وااْلعاـا وللـ  مجيـ   2منلنلا لالايـْيا

األلماع الشاملة للـونيا واآلخـر    وللـ  املضـار    والعامـص   املسـاقا    وامل ارلـة   ولـمل  فـاألا ر 

 أد  من العامص . 

 

 

 استيعاد العهود الرب هلا لالقة لاملوضوع   ولكنيا م ر داخلة   أيص املاهية : 

طلحات هلـا لالقــة قويـة لاسـتئجار األتــباا   مثـص لهـو املهاولــة   هنـاإل جممولـة مـن العهــود واملوـ  

ولهـــو االستوـــناع   ولهـــو النهـــص اليحـــرا   ولهـــو النهـــص ااـــوا   ولهـــو العمـــص   الهـــانو    فـــنحن 

نسـتيعو هــمه العهــود لــن موضــولنا ســوى لهــو العمـص   ألننــا نهوــو بعهــو اإلاــار  للــ  األتــباا : 

                                                 

 70  ماد   23ي الوسيط للنسيورا   ون ام العمص والعماع السعودا ا 1ج

 60ي سور  التوبة / اآلية 2ج



لعمص فهط دو  أا الت ام لخر مثص االلت ام لالونعة   أو املواد أو بتأا ر اإلاار  ابخالوة الوارد  لل  ا

 منقعة العل مع    أو حنو ذل    نل أ  همه العهود سوى لهو العمص ال ختلو من ذل  .

 مشرولية لهو اإلاار  لل  األتباا : 

 واالمجاع   واملواحل : يوع لل  مشرولية اإلاار  لل  األتباا األدلة املعت   من الكتا  والسنة  

 أوالج ـ الكتا  :  

و ذا ن ــرد    الهــرل  الكــرل لواــود أ  مجيــ  اآلمت الــوارد    تــأ  اإلاــار  ختــص اإلاــار  للــ    

 األتباا والعمص    وهي :

ضـ    وهـو أ  واـ  االسـتوالع هبـمه اآليـة وا 1ـ قول  محعا  : ج فاننْ  أاْرضاـْعنا لاكرـْ  فـاومحروهرنذ أرارـوراهرنذ ي1

هللا محعا  أمر  لطاء األار للمرضعة لل  لمـص الرضـالة   وهـما يـوع للـ  مشـرولية ذلـ    وواـو  

االلتـــ ام بـــوف  األاـــر   مهابـــص العمـــص   اإلاـــار    يهـــوع اإلمـــام الشـــافعي : ج فأاـــا  اإلاـــار  للـــ  

  ولكن ملا مل يواو فيـ   الا هـما الرضاع   والرضاع خيتل  لكثر  رضاع املولود وقلت    وكثر  اللنب وقلت  

اا ت اإلاار  للي    و ذا اا ت للي  اا ت لل  مثل    وما هـو   مثـص معنـاه   وأنـرى أ  يكـو  

 . 2أبل من  .... ي

ويهوع أيضاج   محقس ر اآلية السابهة : ج فقي كتا  هللا ل واـص     سـنة رسـوع هللا يـل  هللا لليـ    

ااـ   لل  ما يعر  النان    ذ قاع : ج فاننْ  أاْرضاْعنا لاكرْ  فاومحروهرنذ أراروراهرنذ  وسل  بيا  : أ  اإلاارات

                                                 

 ي28/181ويراا  : اام  الييا  للط ا   بهيو لمود تاكر ط. دار ابن ن م ودار االلالم ج 6سور  الطال  / اآلية   ي1ج

 ي3/250ي  األم ط. دار اليا  ج 2ج



والرضاع خيتل  : فيكو  ييبا أكثر رضالاج من ييبا   ومحكو  امرأ  أكثر ليناج مـن امـرأ    وخيتلـ   1ي

ط العل  ب  : من هما لينيا فيهصا  ويكثر   فتجو  اإلاارات لل  هما   ألن  ال يواو في  أقر  مما  ي

 .  2.... ي

ــترْ  لان 2 ــا لمحـايـْ ــلذْمترْ  ما ــْ  فاــال ارناــاحا لالاــْيكرْ   نذاا سا ــعروا أاْوالداكر ْعــررو ن ـــ قولــ  محعــا  : ج وا نْ  أاراْدنرْ أاْ  محاْسناْضن ْلما

ر   قاع فيمه اآلية الكردة محوع لل  رف  احلرج وااناح لل  من يستأار امرأ  الرضاع ولوه لاألا 3ي

  و  ذلـــ  دليـــص للـــ   4ســـقيا  : جج  ذا ســـلمت     املسنضـــعة ج وهـــي ال ئـــري أارهـــا لاملعـــرو يي 

 مشرولية  اار  األتباا . 

ــْو ا بـاْعــني  دارا 3 ــيرْ  فـا نـْياا وارافـاْعناــا بـاْعضا ــتـايرْ   ن احلْاياــا ن الــوُّ ــنـايرْ  ماعنيشا ــْمناا بـايـْ ــ قولــ  محعــا  : ج حناْــنر قاسا ــات  ـ اا

ـــ ْر  ممنذـــا جياْماعرـــو ايلنيـا  ـــْبرنماج واراْ اـــتر رابانـــ ا خا ـــيرْ  بـاْعضـــاج سر ـــما بـاْعضر واملـــراد بهولـــ  محعـــا  ج ســـبرمج ي أا  5تذبن

مسبراج بعضك  ليعني لالعمص وابخومة   قاع الرا ا : ج أا :  د فعلنـا ذلـ  ألننـا لـو سـوينا بيـني     

نــو مــني  مســبراج لغــ ره   ونينئــم يقضــ  ذلــ     كــص هــمه األنــواع مل خيــوم أنــو أنــواج   ومل يوــر أ

                                                 

 6ي  سور  الطال  / اآلية 1ج

 ي264-1/263ي أنكام الهرل  للشافعي ط. دار اليا  للنشر والتو ي  ج 2ج

 233ة ي  سور  اليهر  / اآلي3ج

 ي2/299هـ ج1401ي محقس ر ابن لطية ج احملرر الواي  ي ط. قطر 4ج

 32ي  سور  ال خر  / اآلية 5ج



فيـــمه اآليـــة محشـــ ر    أييـــة اإلاـــار  وحنوهـــا   محعمـــ ر األر     1خـــرا  العـــامل وفســـاد ن ـــام الـــونيا ي

 وبهيو وايقة االستبال    األر  .

ـ ْرا ماـنن اْسـتاأْ 4 ْرهر  ن ذ خا ااْرتا اْلهاــوناُّ اأْلامنـلر قـااعا  نأان أررنيــور ــ قولـ  محعـا  : ج قاالاــْت  نْنـواايراا ما أابـاتن اْســتاْأان

جاج  فاننْ  أامْتاْمتا لاْشراج فامنْن لنْنونإلا  ا نن امحاْلن لالا  أاْ  ااْارراأن َثاااأن  واماا أررنيور أاْ  أاْ  أرْنكنحا ا  نْنواى ابـْنارباذ ها

ورأن  نْ  تااءا اَّللذر مننا الوذا حلننلا قااعا ذالن ا بـاْيينن وابـايـْنا ا أادذاا اأْلااالاْلن قاضاـْيتر فـاال لرـْوواا ا أاتروذ لالاْي ا ساتاجن

فيـــمه اآليـــة واضـــحة أيضـــاج   الواللــة للـــ  اـــوا  االســـتئجار للـــ   2لالاــيذ وااَّللذر لالاـــ  ماـــا نـاهرـــوعر واكنيــص ي

را لالاج خايـاج محـرا  لـ  :   ولهـو اليبـا 3العمص   وذل  أل  ترع مـن قيلنـا تـرع لنـا مـا مل يـرد دسـخ

لا   ذا استأار أا راج فيل ل  األاص   ومل ييل ل  العمص لهول  محعـا  : ج نأان أررنيـور أاْ  أرْنكنحاـ ا  نْنـواى 

ـــا أررنيـــور أا ْ  ـــْن لنْنـــونإلا واما ـــج  فاـــننْ  أامْتاْمـــتا لاْشـــراج فامن جا ا نن ـــراأن َثااـــاأن ـــامحاْلن لالاـــ  أاْ  ااْار ـــوذ لالاْيـــ ا  ابـْناـــرباذ ها أاتر

ناـ ا أادذـاا اأْلااالاـْلن قاضاـْيتر فـاال لرـْووا  ـنا الوذـاحلننلا قـااعا ذالـن ا بـاْيـينن وابـايـْ ـاءا اَّللذر من ورأن  نْ  تا ـتاجن ا ا لالاــيذ وااَّللذر سا

 .  4لالا  ماا نـاهروعر واكنيص  ي

                                                 

 ي 210-27/209ي  التقس ر الكي ر ط. دار انياء الناث العريب ج1ج

 28-26ي سور  الهوص / اآلية 2ج

 ي3/1468ي  أنكام الهرأ  البن العريب ط. دار املعرفة بي روت   بهيو لل  اليجاوا ج3ج

 من سور  الهوص  28-27ي واآلية هي 4/444ي يحي  اليبارا ـ م  فت  اليارا ـ ط. السلقية   الهاهر  ج4ج



وقـاع اليييهـي  1شرولية اإلاـار  ييهوع احلاف  ابن نجر : ج وقو انتج الشافعي هبمه اآلية لل  م  

: ج قاع الشافعي : فمكر هللا أ  نيياج من أنيياـ  أار نقس  نججاج مسما  مل  هبا بضـ  امـرأ    فـوع 

 . 2لل  جتوي  اإلاار  ي

ـْمتا لالاْيـ ن أاْاـراجي5 ـْئتا لاتذبا  3ـ قول  محعا    قضية موس  م  ليوهللا ج ابخضر ي : ج ...... قـااعا لـاْو تن

يث يوع بوضـوح للـ  اـوا  أخـم األاـر للـ  العمـص   ولالتـايل مشـرولية اإلاـار   وهـما يـوخص   ن

 أ  ترع من قيلنا ترع لنا ما مل يرد دسخ .

ًج يريو أ  ينهني    وقو محرا  اليبارا هلمه اآلية فهاع : ج لا   ذا استأار أا راج لل  أ  يهي  ناـطاا

 لنيمــا قــاع : نــوثين أيبا بــن كعــب قــاع : ج قــاع   اــا  ي   روى بســنوه لــن ابــن ليــان رضــي هللا

رســوع هللا يــل  هللا لليــ  وســل  : ج فانطلهــا فواــوا اــواراج يريــو أ  يــنهنيي قــاع ســعيو بيــوه هكــما   

 . 4ورف  يوه فاستهام .... ج لو تئت الختمت للي  أاراج ي قاع سعيو : أارد كل ي

 

 اثنياج ـ السنة النيوية املشرفة : 

ديــث كثــ ر  محــوع للــ  اــوا  اإلاــار    نــك لهــو اليبــارا كتــالاج  ــاه : كتــا  اإلاــار    هنــاإل أنا  

لالاج   واتتمص لل  ثالثـل نـويثاج مرفولـاج   املعلـو منيـا  سـة   واليهيـة مويـولة   ووافهـ   22محضمن 
                                                 

 ي 4/444ي فت  اليارا ج1ج

 ي 6/116هـ ج1352ي السنن الك ى ط. العثمانية اهلنوية 2ج

 77ي  سور  الكي  / اآلية 3ج

 ي 4/445ي يحي  اليبارا ـ م  فت  اليارا ـ ج 4ج



مســـل  للـــ  خترجييـــا ســـوى نـــويث أيب هريـــر    رلـــي الغـــن    ونـــويث ج املســـلمو  لنـــو تـــروطي ي 

ث ابن ليان : ج أنو ما أخمن للي  أاراج كتا  هللا ي ونويث ابـن لمـر   النيـي لـن لسـب ونوي

 . 1القحص   وفي  من اآلاثر لن الوحابة والتابعل َثانية لشر أثراج 

وقــو بــوأ اليبــارا ر ــ  هللا بيــا  : اســتئجار الراــص الوــاحل     لا  : رلــي الغــن  للــ  قــراريط     

كل لنـــو الضـــرور  او  ذا مل يواـــو أهـــص اإلســـالم    ولا  :  ذا اســـتأار أاـــ راج ولا  : اســـتئجار املشـــر 

ليعمص ل  بعو ثالثة أمم   أو بعو تير   أو بعو سـنة   اـا    ويـا للـ  تـرطيما الـما اتـنطاه  ذا 

 ااء األاص   ولا  : األا ر   الغ و   ولا  :  ذا استأار أا راج فيل ل  األاـص   ومل ييـل العمـص  

 .2وهكما 

وخوص كمل  أبو داود كتالاج لإلاـار    فيـوأه بيـا  :   كسـب املعلـ    ولا    كسـب األطيـاء   

  كمـــا أ  بهيـــة كتـــب الســـنة املشـــرفة مل محغقـــص األناديـــث الـــوارد    3  ولا    كســـب احلجـــام .....

 اإلاار   ما ضمن كتا  الييوع   أو حنوه .

 اية الوالة لل  مشرولية اإلاار  لل  األتباا منيا : وحنن هنا نمكر بعني األناديث ابخ  

                                                 

 ي 4/463فت  اليارا ج ي1ج

 ي 463-4/439ي يحي  اليبارا ـ م  القت  ـ ج2ج

 وما بعوها ي  3/701ج  1971ي سنن أيب داود    لواد ومحعليو الولان   ولادع السيو   نشر : لمو للي السيو    ص 3ج



ـــ نــويث لاـشــة رضــي هللا لنيــا   قضــية اهلجــر    نيــث قالــت : ج واســتأار النــيب يــل  هللا لليــ  1

وســل  وأبــوبكر راــالج مــن بــين الــوايص ج اســ  قييلتــ  ي هــادمج خريتــاج ج أا مــاهراج ي وهــو للــ  ديــن كقــار 

 .  1قريش... ي

هريــر  رضــي هللا لنــ  لــن النــيب يــل  هللا لليــ  وســل  قــاع : ج قــاع هللا محعــا  : ثالثــة أد ـــ نــويث أيب 2

 . 2خومي  يوم الهيامة :......   وراص استأار أا راج فاستوىف من  ومل يعط  أارهي

ــ نـويث أيب هريـر  رضـي هللا لنــ  لـن النـيب يـل  هللا لليـ  وســل  قـاع : ج مـا بعـث هللا نييـاج  الا رلــ  3

 . 3ن    فهاع أيحاب  : وأنت ؟ فهاع : نع    كنت أرلاها لل  قراريط ألهص مكةيالغ

ـ نويث ابن ليان رضي هللا لنيما لن النيب يل  هللا للي  وسل  قاع : ج    أنو مـا أخـمن لليـ  4

وكــمل  نــويث أيب ســعيو ابخــورا رضــي هللا لنــ  بشــأ  الرقيــة   مهابــص  4أاــراج كتــا  هللا ...... ي

 . 5ن الغن قطي  م

ـ نويث ابن ليان رضي هللا لنيما لـن النـيب يـل  هللا لليـ  وسـل  قـاع : ج انـتج  النـيب يـل  هللا 5

  نيــث يــوع بوضــوح للــ   اــار  األتــباا نــك ولــو كانـــت  1لليــ  وســل  وألطــ  احلجــام أاــرهي

 اإلاار  نجامة .
                                                 

 ي 4/443ي رواه اليبارا   يحيح  ـ م  القت  ـ كتا  اإلاار  ج1ج

 ي 4/447ي وكتا  اإلاار  ج4/417ح  ـ م  القت  ـ كتا  الييوع ج ي رواه اليبارا   يحي2ج

 ي 4/441ي يحي  اليبارا ـ م  القت  ـ كتا  اإلاار  ج3ج

 ي 453 – 4/452ي يحي  اليبارا ـ م  القت  ـ ج4ج

 ي 4/453ي يحي  اليبارا ـ م  القت  ـ ج 5ج



: ج ألطـوا األاـ ر أاـره قيـص أ  ـ نويث أيب هرير  رضي هللا لن  لن النيب يل  هللا للي  وسـل  قـاع 6

 .   2جي ا لرق ي

 

 اثلثاج ـ االمجاع :

وقو انعهو لل  اوا  اإلاار  االمجاع   ليو الوحابة   والتابعل   وأيحا  املماهب املعتـ    الا   

ما روى لن بعني املتأخرين كأيب بكر األي    وابن للياة نيث قاال بعـوم اوا هـا ملـا فييـا مـن مـرر   

ال  ااء بعو االمجاع فال يعتوا ب    قاع الكاساأ احلنقي : ج وأما االمجاع فـن  األمـة أمجعـت وهو خ

لل  ذل  قيص واود األيـ    نيـث يعهـوو  لهـو اإلاـار  مـن  مـن الوـحابة    يومنـا هـما مـن مـ ر 

 . 3نك ر   فال يعيأ خبالف   ذ هو خال  االمجاع ي

 

 رابعاج ـ املواحل املعت   : 

أ  اــوا  اإلاــار  بهــو موــاحل كثــ ر  للمــؤار واملســتأار وللمجتمــ    نيــث احلااــة ماســة  ال تــ   

   مشــروليتيا   وأ  مــ  منعيــا ينمحــب لليــ  نــرج تــويو يتنــاىف مــ  مهايــو الشــريعة   رفــ  احلــرج   

                                                                                                                                                         

 ي 4/458ي يحي  اليبارا ـ م  القت  ـ ج1ج

ي 5/320ي  بروايتل   وقاع األلياأ   االرواء ج6/121  واليييهي   السنن الك ى ج 2443ويث ي رواه ابن ماا  احل2ج

 يحي  

 ي 4/16هـ ج1421ي بواـ  الوناـ  ط. مؤسسة التأريخ العريب بي روت 3ج



ـــ ر اْلعرْســـرا ي َ(نيـــث يهـــوع هللا محعـــا  :  ـــ ر اْليرْســـرا واال يررنيـــور بنكر ـــا ااعاـــصا  1يررنيـــور اَّللذر بنكر وقـــاع محعـــا  : ج واما

 . 2لالاْيكرْ   ن الوانينن منْن ناراج  ي

فالنــان لتــااو     املنــاف  كحــااتي     األليــا    فــالقه ر لتــاج    مــاع الغــين والغــين لتــاج      

واع لمــص القهــ ر بــص املســألة أغــص مــن الغــين والقهــ ر   فــااجمتم  بوــور  لامــة لتــاج    محيــادع بــل األمــ

واأللمــــاع واملنــــاف    وهــــما ال يتحهــــو  الا مــــن خــــالع لهــــو اإلاــــار  بنوليــــ  الــــواردين للــــ  األليــــا  

 واألتباا .

 طييعة لهو اإلاار  لل  األتباا : 

 

لهو اإلاار  لهو من لهود املعاوضات املاليـة الال مـة للطـرفل   فـال جيـو  فسـبيا بعـو انعهادهـا  الا   

لقهيــاء   واســتثو أبــو ننيقــة وأيــحاب  نالــة لــمر طــار    نيــث جيــو  برضــا الطــرفل لنــو مجــاه ر ا

للمكنا فسخ اإلاار  للعمر الطار  لل  املستأار   مثص أ  يستأار دكادج يتجر في  فيحن  متال  

 . 3أو يسر 

                                                 

 185ي  سور  اليهر  / اآلية 1ج

 78ي  سور  احلج / اآلية 2ج

ي واملغـــــين البـــــن قوامـــــ  مـــــ  الشـــــرح 5/173ي والروضـــــةج 4/2مـــــ  الوســـــوقي ج ي والشـــــرح الكيـــــ ر4/410ي القتـــــاوى اهلنويـــــة ج3ج

 ي21-6/20الكي رج



وينمحــب للــ  ذلــ  أ  فيــ  ابخيــارات ابخايــة لالعهــود املاليــة املل مــة مــن خيــار الشــرط   وخيــار ااجملــس   

 . 1نو من يهوع ب ل

ولهو اإلاار  لل  األتباا لهو مشروع لل  وفو الهيان لنو مجالة من القهياء   مـني  مجالـة   

   أنــ  لهــو وارد  2مــن احلنابلــة وانتوــر لــ  ابــن محيميــة   وابــن الهــي  بهــو    وذهــب مجالــة مــني  احلنقيــة

 . 3ةلل  م رالهيان بناءج لل  أن  لهو وارد لل  املعووم وهو املنقع

والــراا  أ  لهــو اإلاــار  لهــو اــار وفــو الهيــان   ولــيس اســتثناءج   وذلــ  لــورود أدلــة خايــة مــن   

 الكتا  والسنة مبشروليت  .

 

 

 

 أنواع اإلاار  لل  لمص األتباا :

التقســـيم األوع بعتبـــار حملهـــا : رقســـم اإلجـــارة علـــى األشـــخاص بعتبـــار حملهـــا إ  نـــوعي مهـــا : 

خص خيــــتص بملســــتأجر ، واإلجـــارة علــــى عمــــل شــــخص لــــي   تصــــا  اإلجـــارة علــــى منفعــــة شــــ

 بملستأجر فقط .
                                                 

 ي يراا  املوادر السيابهة 1ج

ي ويراا  : د.تر  الشري  : املراـ  1/454ي و لالم املوقعل ج300/198ي وجمموع القتاوى ج3/547ي  كشا  الهناع ج2ج

 44السابو ا 

 ي 5/105ي محييل احلهاـو ج3ج



: وهــي اإلاــار  الــرب يهتضـي محنقيــمها محســلي  األاــ ر نقســ   النـوع األوع : اإلاــار  للــ  تــبص خـاا

للمستأار ليعمص لنوه مو  مـن الـ من   وذلـ  مثـص أ  يـت  العهـو بينيمـا للـ  أ  يعمـص لـ  ابخياطـة   

 و السياكة   أو ابخومة   أو اإلدار  ملو  تير مثالج .أو التجار    ا

فالعهو هنـا  ـود أاـ راج بمامحـ  فيسـل  نقسـ     يـانب العمـص ج املسـتأار ي فيعمـص لويـ  ألا لمـص   

مشــروع خــالع  مــن لــود   وهــو مــا يســم  األاــ ر ابخــاا الــما ال يعمــص  الا للمســتأار   كابخــادم 

 ي املو  بعو محسلي  نقس   لي  .واملوا    وأن  يستحو األار  مبض

 

األاـــ ر : وهــما مــا يســم   النــوع الثــاأ : اإلاــار  الــوارد  للــ  لمــص تــبص لــيس  توــاج لاملســتأار

املشــنإل  أو األاــ ر العــام   ألنــ  لــيس خايــاج بوــانب العمــص   نيــث    الت امــ  ينحوــر    كمــاع 

سـ     املسـتأار   بـص ييهـ    للـ     العمص الما طلب من  للـ  الواـ  املطلـو    فيـو ال يسـل  نق

 . 1كما أن  يتهيص األلماع من اآلخرين

 

فاملعيار املماي    األا ر ابخاا والعام هو أ  األا ر ابخاا للي  أ  يسل  نقسـ  لوـانب العمـص ج   

ع فرداج أو مجالة أو مؤسسة أو تركة ي   وأ   ود ل  مو  معينة يكو  لوانب العمص احلو   االنتقا 

                                                 

ي والشــــرح الكيــــ ر مــــ  3/245ي واهلوايــــة ج4/189ااــــ    موضــــوع األاــــ ر ابخــــاا واألاــــ ر الشــــنإل : بــــواـ  الوــــناـ  جي ير 1ج

ي ود.تـر  الشـري    املراـ  6/41ي واملغـين مـ  الشـرح الكيـ ر ج3/81ي وناتية الهليويب ولم ر  للـ  احمللـ  ج4/81الوسوقي ج

 ي 1/288واملوسولة القهيية الكويتية ج 60-59السابو ا 



ب  دو  م ره   وأن   ذا مل يكل  بعمص   أو مل ينج  العمص دو  محهو ر فنن  يستحو األار املتقو للي  

  ولكـن للـ  األاـ ر أ    فالعهو وارد لل  الشبص نقس  أيالج ليهوم بعمص ما   فيكو  العمص محيعاج 

 .ال يور  من وقت  احملود   لهو اإلاار     م ر املستأار 

املشنإل فاملعيار في  هو  متام العمص املطلو  دو  محسلي  نقس     يانب العمـص   وأ   وأما األا ر  

  ولـمل  ال يانب العمص ال خيتص ب    فالعهو وارد أيالج لل  العمص وليس لل  الشبص مياتر  

 .يستحو األار   الا لامتام العمص ومحسليم     يانب العمص 

 و ما يف الذمة حيث رقسم اإلجارة على األشخاص إ  نوعي : التقسيم الثاين بعتبار التعيي ، أ

وهي الرب يلت م فييا العاقـوا  لا  يكـو  لـص العهـو    النوع األوع : اإلاار  الوارد  لل  تبص معل

مثــص أ  يهــوع املســتأار   اإلاــار  ابخايــة : أاــرت  يــواج لعمــص كــما ملــو  كــما   منقعــة تــبص معــل 

  الســالم   و  اإلاــار  املشــنكة يهــوع : أارمحــ  أييــا ابخيــاط بخياطــة هــما وكهوــة ســيود موســ  لليــ

 .  1الثو    قاع النووا : ج وكمن استأار تبواج بعين  بخياطة ثو ي

 

وهـي مــا يكـو  لــص العهـو منقعــة مويـوفة   الممــة   ويــقاج  النـوع الثــاأ : اإلاـار  الــوارد  للـ  الممــة

ع   اإلاـار  ابخايـة   ل يـو    ـ مـثالج ـ امحقهـت معـ  للـ  أ  محهـوم   وذلـ  أب  يهـو محنتق  ب  اايالـة 

أو إلاـــراء لمليـــة بتبوـــيص تـــبص موايـــقامح  كـــما ليهـــوم خبـــومرب أو محطييـــيب ملـــو  ســـنة مبيلـــغ كـــما   

ارانيــة   أو لتعلــي  تــبص   ختوــص كــما   يكــو  األاــر  لكــص فوــص   أو ســنة كــما   وهكــما : 

                                                 

 ي 5/173ي الروضة ج 1ج



  قــاع لوااــب   أو أا تــبص لخــر محتــوافر فيــ  املوايــقات املطلوبــة ونينئــم جيــو  أ  يهــوم  يــو هبــما ا

النـــووا : ج ووارد  للـــ  الممـــة كمـــن اســـتأار دابـــة مويـــوفة للركـــو    أو احلمـــص   أو قـــاع : أل مـــت 

 . 1ذمت  خياطة هما الثو    او بناء احلاـط..... ي

ما الثـو    أو أ  يهـوع ل يـو ـ واملثاع لإلاار  املشنكة أ  يهـوع املسـتأار : أل مـت ذمتـ  خياطـة هـ  

 مثالج ـ : امحقهت مع  لل  خياطة هما الثو    نسب املوايقات امليينة.

بشــبص  فاملعيــار   التقرقــة بــل النــولل هــو أ  النــوع األوع وارد للــ  معــل   ولــمل  ال يســتيوع  

ـــاألخـــر كمـــا أنـــ  ييطـــص مبـــوت األاـــ وارد للـــ  تـــيء   ر   أو فهوانـــ  األهليـــة     نـــل أ  النـــوع الث

مويـــو    الممـــة   فكيقمـــا يتحهـــو العمـــص املطلـــو  نســـب املوايـــقات فهـــو بـــرأت ذمـــة األاـــ ر ج 

 قهوا  أهليت  .كما أن  ال ييطص مبومح    وال ب  2خاياج كا  أو لاماج ي

 

 

 أحكام اإلجارة الواردة على الذمة : 

ـــمل  حنـــاوع مجـــ  تـــتامح  بهـــور   اإلمكـــا  لادــــل بـــمكر بعـــني  مل يقوـــص القهيـــاء   هـــما النـــوع   ول

مــا لهــو مــن اإلاــار  للــ  منقعــة   الممــة    نوــوا القهيــاء   يهــوع اإلمــام العمــراأ الشــافعي : ج و 

  مثص : أ  يهوع : اسـتأارمح  للـ  محعجيـص خياطـة  ...............فيجو  أ  محكو  املنقعة نالاة   

                                                 

 ي 174-5/173ي  املوور السابو ج1ج

 ي 5/174ي املوادر السابهة   ويراا  : الروضة ج2ج



يهوع : استأارمح  لل  بوـيص خياطـة هـما مثص أ  هما الثو  ناالج   وجيو  أ  محكو  املنقعة مؤالة 

الثـــو     أوع تـــير كـــما   أل  املنقعـــة   الممـــة كاملســـلا  فيـــ    واملســـلا  فيـــ  يوـــ  أ  يكـــو  نـــاالج 

 ومؤاالج   و   أطلو ذل  اقتض  احللوع   كما قلنا   السل   ذا مل يمكره مؤاالج . 

ليــ  دينــاراج   ذمــرب   أو هــما الــوينار مبنقعــة ومحنعهــو هــمه اإلاــار  بلقــ  الســلا    فيهــوع : أســلمت    

ــرأ   ر ْيــاا  مــن يــقت  كــما وكــما   ألركيــ     بلــو كــما وكــما  ومحنعهــو بلقــ  اإلاــار    أب  يهــوع : أاا

 ايراج من يقت  كما وكما   ألركي     موض  كما .

وكـما   ألركيـ  وسئص الشيخ أبو نامو لمان قاع : استأارت من  ايراج   ذمتـ    مـن يـقت  كـما   

تــيراج   أمحســلام     أوع الشــير القــالأ مــ ر متوـــص لالعهــو ؟ فتوقــ    وقــاع : أد أن ــر فيــ    فهـــاع 

بعـني أيــحاب  : لنــوا أنــ  جيـو    أل  املنقعــة   هــمه اإلاــار  يوـ  أ  محهــوار لاملــو  والعمــص   فلمــا 

أ  األاــر  هاهنــا مؤالــة   لـــ : جكــو  لالعمــص   اــا  أ  محتهــور لاملــو    وال جيــو  أ  مح اــا  أ  محتهــور

ج الكالئر لالكالئن ي : هو بي  النسيئة لالنسيئة   للي  وسل  هن  لن الكالئ لالكالئي والنيب يل  هللا 

وأل  هــمه اإلاــار    معــو املســل  فيــ    ورأن مــاع الســل  ال يوــ  أ  يكــو  مــؤاالج   وهــص يشــنط 

فــن  لاهـوا اإلاـار  بلقــ  السـل  ... اتــنط ؟ ين ـر فيـ  : هاهنـا قـيني األاــر    ااجملـس قيـص أ  يتقرقــا 

 قيني األار  قيص أ  يتقرقا   كما قلنا   السل  .

 و   لهو بلق  اإلاار  .. في  وايا  :

 أنويا : ال يشنط قيض    ااجملس قيص التقر  التياراج لاللق  .



  التيـــاراج لاملعـــو   ومثـــص هـــمين والثـــاأ : يشـــنط قيضـــ  قيـــص التقـــر    وهـــو اختيـــار الشـــيخ أيب اســـحا

الوايل الوايا    قيني رأن ماع السل    ااجملس  ذا لهـو السـل  بلقـ  الييـ    وقـو مضـ  ذكريـا 

 . 1ي

ويهـوع ابــن قوامــة : ج وال جيــب محســلي  أاــر  العمــص   الممــة نــك يتســلم   ذا اســتؤار للــ  لمــص ي   

يضـاج   ولكـن ال يسـتحو محسـلميا  الا بقـرا  العمـص   وااء   االنوا  النص للـ  أهنـا متلـ  لالعهـو أ

 .2ومحسليم  ملالك  لل  الوحي  من املمهب   وللي  مجاه ر األيحا 

لــ  : ج واإلاــار  أقســام : ...  اــار  لــل مويــوفة   الممــة فيشــنط يــقات الســل    وقــاع ابــن مق 

..... ولهـو للـ  منقعـة    ومك مويت أو محلقت أو محعيت ل م  بوهلا   فن  محعمر فللمشنا القسخ

 . 3الممة   تيء معل   أو مويو  كبياطة   ويشنط ضيط  مبا ال خيتل  .... ي

وقو فوص املنيااي األسيوطي الشافعي محقويالج ايواج   ورمحب ل  يور  لهو نسب ما كا  الشـاـ    

كتسـلي  رأن مـاع السـل    لوره   فهاع : ج ويشنط   اإلاار    الممة محسلي  األار    ااجملـس    

 . 4  ااجملس   و   اار  العل ال يشنط   وجيو    األار  التعجيص والتأايص    كانت   الممة ي

واألنوثة   ومحييـل قـور السـ ر ال بوا من ذكر اانس والنوع   والمكور  وقاع : ج و  اإلاار    الممة   

بــة ويــقتيا      كانــت اإلاــار    الممــة    الا  ذا    كــص يــوم ........ وال يشــنط معرفــة اــنس الوا
                                                 

 ي 335-7/334ي  الييا    ممهب اإلمام الشافعي ط. دار املنياج جبو  ج1ج

 ي   14/508جي الشرح الكي ر املطيوع م  املهن  واالنوا  بتحهيو أ.د. ليوهللا بن ليواحملسن النكي 2ج

 ي331-4/330ي القروع ط. دار الكتب العلمية / ب روت ج3ج

 ي 1/209ج  1996ي اواهر العهود ومعل الهضاء واملوقعل والشيود ط. دار الكتب العلمية بي روت4ج



كــا  احملمــوع  اااــاج وحنــوه   وال جيــو  االســتئجار للعيــادات الــرب ال محنعهــو  الا لالنيــة   ويســتثو احلــج 

 . 1ومحقرقة ال كا    وكما ااياد   وجيو  لتجيي  امليت ودفن    ومحعلي  الهرل  ي

  اار  الممة ال محنقسخ لالتل    وال يثيت فييا ابخيار لالعيب اايو  فهاع : ج و   ذكر التقاييص   

 . 2  ولكن لل  املكرا االبواع ...... ي

 صورة اإلجارة املوصوفة يف الذمة : 

ويـور  االاـار  الـوارد   ج  ذكر يـور  اإلاـار  الـوارد  للـ  الممـة بتأايـص املنقعـة ومحعجيـص األاـر  :   

يـــص االاـــر : اســـتأار فـــال  مـــن فال .فـــأاره نقســـ  للـــ  أ   مـــص للـــ  الممـــة بتأايـــص املنقعـــة ومحعج

ويو  ما  مل  هلما  -املستأار املمكور و وات  فالنة    وج لاير لجمي مليو مغط  بثو  اوخ 

من اال اع واحلواـج خاده واملواهي وال وامص  وما فييا من الهمـا  واالاثث والـ اد واملـاء  ويضـيط كـص 

مكر ابخيمة وللة الطيخ والكراري   والوست والوامر   واملنوـب احلويـو والتعـاليو  تئ منيا لالو    وي

وما فييا من االدها .وقما  اليو   وما يهييما من احلر وال د. ويستو  الكالم   ذكر ما  تاج  لي  

  مـو      يهوع: من موينـة كـما     موينـة كـما       مكـة املشـرفة       لرفـات      -احلاج 

   مكة املشرفة       املوينة الشريقة النيوية  للـ  احلـاع هبـا أفضـص الوـال  والسـالم       الينيـوع  

     العهيــــة       الهــــاهر  احملروســــة  للــــ  مجــــاع يهيميــــا مــــن مالــــ  ويــــلب نالــــ   يــــحية الركــــب 

ذهـالا و ملا  وللـ  أ   -و الغـ اوا أو املورا  أو احللـيب  أو الكـو   أ -الشري  السلطاأ الشامي 

                                                 

 ي 1/211ي املوور السابو ج1ج

 ي 1/212ي  املوور السابو ج2ج



 مص ل    الراعة مـن التمـر وااـو  والشاتـات  واال ر الييـارم  واالنطـاع واالـود الطـاـقي ومـ ر ذلـ  

 اار  يحيحة تـرلية  -ويضيط كص نوع منيا بتهوير و   معلوم  -من أنواع اهلوية املعتاد  كما وكما 

ا املســـتأار املـــمكور    املـــؤار املـــمكور حبضـــر  تـــيوده. أباـــر  ميلغيـــا كـــما للـــ  نكـــ  احللـــوع  دفعيـــ

فهيضيا من  قيضا ترليا. وهمه االار  جيو  محعجيليا واايليا. وال بو فييا من الـنا  املـؤار مبعرفـة 

مــا لاقـــو لليــ  املعرفـــة الشـــرلية النافيــة للجيالـــة.   يهـــوع: ولليــ  الشـــروع   الســـقر مــن اســـتهياع كـــما 

 . 1ملشار  لي  موحولا لالسالمة.ويكمص لل  حنو ما سيوييحية الركب الشري  ا

ويهوع األسيوطي : ج اإلاار  الوارد  لل  الممة ال جيو  فييا اايص األار    وال االستيواع لنيـا     

وال احلوالــة هبـــا   وال احلوالـــة للييـــا   وال االبـــراء   بــص جيـــب التســـلي    ااجملـــس ...   واألو  أ  يـــورد 

لــ  الممــة   الينــاء وابخياطــة   ومحعلــي  ابخــط والهــراء  واحلــج   ويكتــب : الــ م فــال  ذمتــ  أ  اإلاــار  ل

 . 2خييط لقال  كما .... ي

 

 شروط اإلجارة املوصوفة يف الذمة : 

 لاالضافة    الشروط العامة لإلاار    هناإل تروط لإلاار  املويوفة   الممة   وهي: 

 

                                                 

 ي 221-1/220ج 1996د ط. دار الكتب العلمية بي روتي  اواهر العهود ومعل الهضاو واملوقعل والشيو 1ج

 ي 1/234ي  املوور السابو ج2ج



املنقعـــة   وبعيـــار  القهيـــاء اســـتيقاء يـــقات الســـل  حبيـــث ذكـــر األويـــا  الـــرب يـــت  هبـــا ضـــيط  -1

 ينتق  معيا الغرر واايالة .

أ  يت  محسلي  األار    ااجملـس    ن العهـو بلقـ  السـل    أمـا  ذا ن بلقـ  اإلاـار  أو حنوهـا  -2

وقــو ذكــرد مــا نــص العمــراأ    2للحنابلــة واــ  رااــ    و  1فــال يشــنط للــ  واــ  للشــافعية

ج ويشـنط    اـار  الممـة محسـلي  للنـووا : مـ  تـرح احمللـ  اـاء   املنيـاج   و  الشافعي للي 

األار    ااجملس كرأن ماع السل    ألهنا سل    املنـاف  .....   وجيـو    اإلاـار  التعجيـص 

نيـــث يقيـــ  مـــن هـــما الـــنص أ  اإلاـــار     كانـــت بلقـــ   3والتأايـــص    كانـــت   الممـــة ي

  جملــس العهــو   و   كانــت بلقــ  اإلاــار  فــال جيــب ذلــ     الســل  فيجــب محعجيــص الــثمن

ــــ  اــــوه   املــــمهب احلنيلــــي   نيــــث اــــاء   تــــرح منتيــــ  االرادات : جوتــــرط  ومثــــص ذل

ات ... و   ة   الختال  األمرا  لاخـتال  الوـقمميقات السل    مويوفة باستهواء 

  منقعـة ليـو يـقت  كـما  لممة بلق  " سل  كأسلمت  هما الـوينارارت  اار  مويوفة   ا

وكما ليناء نـاـط مـثالج وقيـص املـؤار التـ  قـيني أاـر  مبجلـس لهـو لـئال يوـ ر بيـ  ديـن بـوين 

والت  اايص نق     أاص معلوم كالسل    فوع لل  أ  السـل  يكـو    املنـاف  كاألليـا    

   تــــرطا واــــاء   الكــــا  : ج و  4فــــن  مل محكــــن بلقــــ  ســــل  وال ســــل  مل يعتــــ  ذلــــ  ...ي
                                                 

 ي 5/174ي  روضة الطاليل ج1ج

 ي 2/321ي الكا  ج2ج

 ي 3/68ي  املنياج وترح احملل  م  ناتيرب قليويب ولم ر  ج3ج

 ي 2/252ي  ترح منتي  االرادات ط. لامل الكتب بي روت ج4ج



اايليا ـ أا األار  ـ اا   الا أ  يكو  العهو لل  منقعة   الممة   فقيـ  وايـا  : أنـويا 

جيو  ألن  لو    اإلاار    فجا  اايل    كما لو كا  لل  لل ....   والثاأ : ال جيو  

 .  1  ألن  لهو لل  ما   الممة فل  جي  اايص لوض  كالسل  ي

راد محهـــوديا    الطـــر  اآلخـــر مبـــو  معلومـــة مثـــص الشـــير   أو الســـنة   أو أ  بـــود املنقعـــة املـــ -3

 .2ثالثل يوماج 

والضـر  ج: هــي   اإلاـار  املويـوفة   الممـة   فهـاع 929كي جتومن احلنابلة فوـص الشـوي

 : لهو لل  منقعة   الممة :  الثاأ

 مضيوطة مبا ال خيتل    كسالا  . .1

 ال يكو  األا ر فييا  الا لدمياج   ويسم  مشنكاج .العهو   و  ويل م  الشروع لهب .2

 . 3وال يو  مجع  بل لمص ومو    كهول  : استأارمح  اليوم لعمص معلوم ي .3

وقاع : ج ومن استؤار لعمص تيء   الممة   ومل محشنط للي  مياتر  بنقس    فمر    أقي  مهام  / 

  كنســخ وحنــوه فــال   و   كانــت اإلاــار  للــ   مــن يعملــ    واألاــر  لليــ     الا مــا خيتلــ  فيــ  الهوــو

لين    مو  أو م رها   او ترط للي  مياترمح  في  بنقس    مل يه  م ره مهامـ    و   واـو العـل معييـة 

  أو نوث هبا ليب ي ير ب  محقاوت األار    فل  القسـخ    مل يـ ع بـال ضـرر يلحهـ  واالمضـاء جمـادج 

                                                 

 ي 2/311ط. املكتب االسالمي بي روت جي الكا  البن قوامة 1ج

 ي  املوادر القهيية السابهة 2ج

 ي 741-2/740هـ ج 1419ي التوضي    اام  بل املهن  والتنهي    بتحهيو دير بن ليوهللا امليما  ط.املكتية املكية 3ج



ـــذا    مويـــو    وقـــاع أيضـــاج : ج و   لهـــو للـــ  ي ر نولـــ  وكـــ ه ويـــغره ي   وقـــاع : ج وجتـــب أاـــر  كا

بــنقس لهــو   ســواء كانــت  اــار  لــل او ذمــة   وســتحتو كاملــة بتســلي  لــل ملســتأار أو بــمهلا لــ    

وبقرا  لمص بيو مستأار   وبوفع   لي  بعـو لملـ    ومحسـتهر مبضـي املـو  وبقـرا  العمـص    الا أ  يتقهـا 

 . 1لل  اخ ر محسليميا ي

 

 أتجْي املنفعة املؤجرة إ  الغْي بعد رسلمها : 

ولل  الرم  من أ  اإلاار  املويوفة   الممة ال محنقسخ بتل  العل املـؤار  املسـلمة    املسـتأار     

اا لـ    يهـوع اإلمــام فـن  املسـتأار  ـو لــ  ااـ ر العـل املسـلمة  ليــ  بنـاءج للـ  ثيـوت ملكيــة االختوـ

و   واـو هبـا لييـاج مل  مل ينقسـخ العهـو ومحلقـت دابـة اإلاـار  للـ  الممـة   وسـل  ج و   كانـتالنـووا : 

املسـلمة لـن اإلاـار    الممـة و   مل  يكن ل  ابخيار   فسخ العهو ولكن لل  املـؤار  بـواهلا   الوابـة

ار االختوـاا نـك جيـو  لـ   اارلـا ولـو أراد املـؤ  ينقسخ العهو بتلقيا فنن  ثيت للمسـتأار فييـا نـو

وايا  أيحيما لنو ااميور املن  ملا فييا من نو املسـتأار   بواهلا فيص ل  ذل  دو   ذ  املستأار

جيـ   يـقتيا كـما مل دابـة أب  قـاع أارمحـ  واختـاره الغـ ايل    التمـو لاللقـ  الوابـة والثاأ قال  أبو لمو

ويتقـرع للـ  الـوايل مـا  ذا  .اـا  يـقتيا كـما دابـة اإلبـواع و   مل يعتمـوها بـص قـاع الت مـت  ركابـ 

يتهــوم املســتأار مبنقعتيــا للــ  الغرمــاء وقــو ذكــرده    أفلــس املــؤار بعــو محعيــل لــن  اــار  الممــة هــص

 ولـو أراد املسـتأار أ  يعتـا  لـن نهـ     اـار  الممـة فـن  كـا  قيـص أ  .التقلـيس واأليـ  التهـوم
                                                 

 ي 748   747   745/ 2ي املوور السابو ج1ج



  بعو التسلي  اا  أل  هـما االلتيـا  لـن نـو التيا  لن املسل  في  و   كا مل جي  ألن  دابة يتسل 

وفيــ  دليــص للــ  أ  الهــيني يقيــو محعلــو نــو املســتأار لالعــل   فيمتنــ   .قالــ  األـمــة   لــل هكــما

 . 1االبواع دو  رضاه ي

 

 الفروق اجلوهرية بي اإلجارة املعينة يف املنافع ، واملوصوفة يف الذمة : 

 لنـا القـرو  اآلمحيـة بـل اإلاـار  املعينـة   واإلاـار  املويـوفة   من خالع النووا الرب ذكردهـا يتيـل  

 الممة : 

   اإلاار  املويوفة محه  لل  منقعـة جخومـةي مويـوفة   الممـة دو  بويـو الشـبص الـما  -1

 يهوميا بعين      نل أ  اإلاار  املعينة محه  لل  منقعة لود  لشبص معل .

ار  املعينـة محنقسـخ مطلهـاج سـواء كـا  بعـو االنتقـاع بـيعني  ذا مات األا ر الطييعي   فن  اإلاـ -2

خومامح  أم قيل    وأما اإلاار  املويوفة   الممة فال محنقسخ مبومح    بص لل  املؤار أ  يهـوم 

  ابخومة املويوفة من خالع تبص لخر .

ع   و ذا محعيب األا ر فن  للمستأار احلو   فسخ العهو   اإلاار  املعينة   ونـو االسـتيوا

 اإلاار  املويوفة   الممة .

و ذا كا  األا ر تبواج معنومج مثص املستشق    أو ااامعة   أو الط را    فن  احلك  السابو 

 املقوص يطيو للي    نالة اهلالإل   او لوم الهور    و  نالة التعيب والنهص .
                                                 

 ي 224-5/223ي روضة الطاليل ج1ج



املويــــوفة   الممــــة أل      خيــــار العيــــب اثبــــت   اإلاــــار  املعينــــة   ومــــ ر وارد   اإلاــــار  -3

 املنقعة محستيوع لنو العيب   ألهنا ليست معينة .

واـــو  محهـــول املنقعـــة ج ابخومـــةي املويـــوفة   الممـــة لالشـــكص الـــما يـــتمكن املســـتأ ر مـــن  -4

االســـتقاد  منيـــا   وهـــما يســـتل م محهـــول التوابــــ  الضـــرورية   واحلاايـــة الـــرب ال دكـــن االنتقــــاع 

     نل أ  اإلاار  املعينة ال محستولي ذل   الا  ذا اتنط .لاملنقعة  الا بعو بههيا 

   اإلاار  املويوفة   الممة جيو  فييا اايليا    املستهيص وهـو الغالـب ج أا اإلضـافة     -5

املســــتهيص ي   نــــل أ  اإلاــــار  املعينــــة ال جتــــو  فييــــا االضــــافة    املســــتهيص   وهــــما لنــــو 

 ا وها .الشافعية   أما م ره  فهو أا

ال يشــنط   اإلاــار  املويــوفة   الممــة واــو ابخومــة املويــوفة   الممــة وقــت العهــو   وال  -6

واود الشبص املهوم للبومة   نيث محستطي  املؤسسة املالية محهيوميا نسب املوايقات   

 . 1  نل أ  اإلاار  املعينة ال بوا من واود الشبص الما يهوم ابخومة أثناء العهو 

  

 

سيم الثالـث بعتبـار صـيغتها : حيـث رقسـم اإلجـارة عـذا اإعتبـار إ  إجـارة مناـةة ، وإجـارة التق

 مضافة إ  زمن مستقبل ، وإضافة معلقة :

                                                 

 وادر القهيية السابهة الرب ذكرد نووييا ي  امل1ج



هي الرب يع  فييا بويغة دالة للـ   اـا  العهـو دو  محعليـو وال اقيـت  النوع األوع : اإلاار  املنج   :

 كما   نيث محيوأ اإلاار  من وقت العهو .  مثص أ  يهوع : أارمح  ملو  لام مبيلغ  

وهــما هــو األيــص    ذا مل يواــو   العهــو مــا يوــر  الوــيغة لــن التنجيــ    أو مل يــنص للــ  بوايــة   

 . 1العهو   فن  اإلاار  محكو  منج     فتيوأ من وقت العهو

بـوءاج مـن تـير كـما    مثص أ  يهوع : أارمح  ملو  لـام النوع الثاأ : اإلاار  املضافة     من مستهيص

  أو أارمحـــ  مـــن يـــوم كـــما    كـــما   وذلـــ  أب  يـــت  التعاقـــو   ولكـــن يـــؤخر اليـــوء لاإلاـــار      مـــن 

 النو   وهكما .

واإلضافة   اإلاار  يحيحة لاالمجاع   اإلاار  الوارد    الممة   أما الوارد  للـ  األليـا  املعينـة   

   مســـتهيص   وخـــالقي  أكثريـــة الشـــافعية   الا   بعـــني  فجمـــاه ر القهيـــاء للـــ  يـــحة اإلضـــافة فييـــا

   2يور مستثنا  أاا وا فييا اإلضافة مثص أ  محكو  املو  يس ر    أو االستعواد قاـمـاج   أو حنـو ذلـ 

لكــن الشــيبل ج الرافعــي والنــووا ي قــاال : ا  التقرقــة بــل  اــار  الممــة   و اــار  العــل لق يــة   هــما 

 . 3ا وارد  لل  العل أا لل  منقعتياالنطا  أل  كلتييم

                                                 

ي وتــــرح احمللــــ  مــــ  ناتــــية الهليــــويب ولمــــ ر  5/26ي وهنايــــة احملتــــاج ج4/30ي والشــــرح الوــــغ ر ج4/410ي القتــــاوى اهلنويــــة ج1ج

 ي 4/3ي وكشا  الهناع ج3/71ج

 ي 5/261ي وهناية احملتاج ج3/71ي ترح احملل  ج2ج

 ي 3/68تية الهليويب لل  ترح احملل  لل  املنياج جي ونا 184- 5/182ي روضة الطاليل ج3ج



وذهب لمو بن احلسن الشيياأ    نوى الـروايتل لنـ     أ  اإلاـار   ذا أضـيقت     مـن  الـت   

 . 1لنيا يقة الل وم   وأييحت م ر ال مة حبيث جيو  ألنو الطرفل فسبيا قيص نلوع بوء مولا

  نيــــث محــــرا  اليبــــارا لالاج هلــــما  ــــاه : لا   ذا والــــراا  اــــوا   ضــــافة اإلاــــار     املســــتهيص     

استأار أا راج ليعمص ل  بعو ثالثة أمم   أو بعو تـير   أو بعـو سـنة اـا    ويـا للـ  تـرطيما الـما 

اتــنطاه  ذا اــاء األاــص     أورد نــويث لاـشــة رضــي هللا لنيــا قالــت : جواســتأار رســوع هللا يــل  

ين الـــوايص هـــادمج خريتـــاج وهـــو للـــ  ديـــن كقـــار قـــريش   فـــوفعا  لـــ  هللا لليـــ  وســـل  وأبـــوبكر راـــالج مـــن بـــ

قــاع احلــاف  ابــن  2رانلتييمــا   وولــواه مــار ثــور بعــو ثــالث ليــاع   فأ هــا برانلتييمــا يــي  ثــالثي

نجر : جوالما محرا  ب  هو ااهر الهوة   ومن قاع بيطال  اإلاار   ذا مل يشـرع   العمـص مـن نـل 

دليـص .....واسـتنيط مـن هـمه الهوـة اـوا   اـار  الـوار مـو  معلومـة قيـص جمـيء اإلاار  هو احملتـاج    

 .3أوع املو ي

أمــا محعليــو اإلاــار  للــ  نــووث أمــر   املســتهيص فلــ  جيــ ه ااميــور لكــن احلنقيــة واحلنابلــة   روايــة  

و مـواج أاا وا ما هو لل  يور  التعليو مثص لـو قـاع بخيـاط : ج   خطـت هـما الثـو  اليـوم فيـوره    أ

 .  4فينو  دره ي

                                                 

 ي 4/410ي القتاوى اهلنوية ج1ج

 ي4/443ي يحي  اليبارا م  القت  ـ كتا  اإلاار  ط. السلقية ج2ج

 ي4/443ي فت  اليارا ج3ج

 ي5/2586ي وبواـ  الوناي  ج3/259ي ومطالب أويل الني  ج2/292ي يراا  : الكا  ج4ج



. لص العهو أو املعهود للي  هو األاـر  واملنقعـة   ولـيس أيـص العـل   وقـو أو  العلمـاء لنايـة كيـ ر  4

 بييا  أنكام األار    واملنقعة   نمكر أييا  جيا  .

 

  يهـوع :  ذا قوو لالتعليو محعليو لهو اإلاار  لل  بهو تيء مثص أ النوع الثالث : محعليو اإلاار  :

  وذلـ  ألنـ   1   اـاء فـال  فهـو أارمحـ    فيـما التعليـو مـ ر اـاـ    لهـو اإلاـار  لامحقـا  القهيـاء

يؤدا    واود انتماع ومرر   بهو العهو نقس    وهما مـ ر اـاـ    اإلاـار  قياسـاج للـ  الييـ     

الـــة مـــن العلمـــاء    كوهنمـــا مـــن لهـــود املعاوضـــات الال مـــة   وأهنمـــا مـــن لهـــود التمليكـــات   بـــص مج

 ادخاع اإلاار    اليي    ألهنا   نهيهتيا بي  منقعة.

وأمــا  ذا كــا  التعليــو ال يــؤثر   العهــو مــن نيــث االنتمــاع و  ــا االنتمــاع يكــو    بويــو الــ من   

والــثمن   أب  يهــوع :    خطــت هــما الثــو  اليــوم فيــوره    أو مــواج فينوــ  درهــ    فيــما ااـ لنــو 

  أل  همه الويغة محوع لل   نشاء العهو وبهيه    وليس فييـا داللـة للـ  انتماليـة  2القهياءمجيور 

العهو من نيث هو   و  ا االنتماع   الثمن واملـو     ضـافة    أ  مثـص هـما قـو اـرى بـ  العـر    

 وليس في  ايالة مؤثر    لمل  فال نرج في  . 

 

 :  أركا  لهو اإلاار  لل  األتباا وتروطيا

                                                 

  ي املوادر السابهة1ج

 ي 6/256ي واملغين م  الشرح الكي ر ج5/259ي وهناية احملتاج ج2/135ي وبواية ااجمتيو ج7/210ي نتاـج األفكار ج2ج



أركــا  لهــو اإلاــار  للــ  األتــباا هــي العاقــوا    ـ أا : األاــ ر واملســتأار   والوــيغة   أا :   

االجيا  والهيوع   واملعهود للي  وهو األار   والعمص أا املنقعة ـ وحنن هنا نـمكر هـمه األركـا  بشـيء 

 من الشرح والتقويص   وخباية فيما يتعلو لاملعهود للي  :

وقـو  1  وقو يكو  كـص وانـو منيمـا فـرداج   أو مجالـة عاقوا  ويا : األا ر واملستأارالركن األوع : ال

 يكو  تبواج طييعياج   أو تبواج معنومج ـ كما سيو ـ   تروطيما : 

أ ـ العهــص : يشـــنط   األاــ ر واملســـتأار أ  يكــود لـــاقلل   فــال محوـــ  لهــود ااجمنـــو    والوــيب مـــ ر 

لقــن  قوــ ر  مــا دام العهــو جيــرا   هــمه القــن    وقــو اــرى خــال     املميــ    ومــن  اع لهلــ  ولــو

 . 2لهود السكرا    والراا  ال اهر هو أهنا  ذا كانت   نالة السكر التام فنهنا م ر يحيحة

وكــمل  جيــب أ  محكــو   راد  العاقــوين ال يشــوهبا ليــب مــن ليوهبــا مــن االكــراه   والتــوليس   والغلــط  

 . 3لل  محقويص

لتميي  : واكتق  مجيـور القهيـاء احلنقيـة   واملالكيـة   واحلنابلـة   أبهليـة األداء الناقوـة   ولالتـايل   ـ ا

أاــا وا  اــار  الوــيب املميــ  نقســ     كــا  مــأذودج مــن وليــ    و   مل يكــن مــأذودج فيوــ  العهــو موقوفــاج 

  نـل ذهـب املالكيـة   الهـوع  لل  اإلاا   لنو احلنقية   والراا  لنو املالكيـة   وأ ـو   روايـة  

                                                 

 من جملة األنكام العولية لل  اوا  أ  يكو  العاقو جممولة من النان  570ي وقو نوت املاد  1ج

 ي وموادره املعتمو  374ـ  1/342العهود ج ي يراا  مل يو من التقويص : د.للي الهره دامي : ميوأ الرضا  2ج

 ي وموادره املعتمو  822-1/409ي املرا  السابو ج3ج



املراــوح   وأ ــو   روايــة    لــوم يــحة العهــو وانعهــاده   أل  الواليــة تــرط لنــوه  لوــحة العهــو   

 .   1وهما يوخص   موضوع لهود القضويل

 .2وذهب الشافعية وال اهرية    لوم يحة لهود الويب ولو كا  ممي اج 

 

 موى بهاء العهو ال ماج  ؟ 

ا  اا ر الويب املمي  نقس  لص خال  بل القهياء فنهن  امحقهوا لل  اوا  قيام ولي  بتـأا ره و ذا ك  

   كانــت فيــ  موــلحة   ومل محواــو مقســو    ولكــني  اختلقــوا   لــ وم هــما العهــو  ذا بلــغ الوــيب قيــص 

 انتياء مو  العهو ؟

ول ومــ     هنايتــ    ولالتــايل فــال فــمهب الشــافعية   قــوع   واحلنابلــة للــ  املــمهب    بهــاء العهــو   

 .  3يكو    راج   القسخ ولوم    أل  العهو ن  راد  ترلية يحيحة   فتيه  لل  نالتيا

وذهــب احلنقيــة   واملالكيــة   والشــافعية   قــوع   واحلنابلــة   روايــة    أ  العهــو يوــي  مــ ر ال م     

اء العهـو  ضـراراج بـ    ألنـ  بعـو اليلـو  محلحهـ  األنقـة مـن ويكو  الوـيب بعـو بلومـ   ـ راج   أل    اسـتيه

خومة النان   وأل  املناف  بوث تيئاج فشيئاج   ولهو اإلاار  وارد للـ  هـمه املنـاف  املتجـود  احلادثـة 

 .  4فكا  ل  خيار القسخ
                                                 

 ي واملغين 4/81ي والشرح الكي ر م  الوسوقي ج411-4/410ي والقتاوى اهلنوية ج177 – 4/176ي يراا  : اليواـ  ج1ج

 ي 3/173ي روضة الطاليل ج2ج

 ي 3/68ي واحملل  م  ناتية الهليويب ولم ر  ج1/407ي وامليم  ج5/250ي روضة الطاليل ج3ج

 ي 6/45ي واملغين ج4/181ي والشرح الوغ ر ج4/178ي بوائع الوناـ  ج4ج



ها الـويل وكـا  وذهب الشافعية لل  الهوع األي    واحلنابلة   رواية اثلثة    التقرقة بل مو  نـود  

يعر  أن  ييلغ قيص انتياـيا   نيث يكو  للويب اليالغ ابخيار   وبل مو  مل يكن متوقعاج بلوم  فييا   

 . 1ولكن  بلغ   ونينئم ي ص العهو ال ماج    هناية املو 

مـاج وقو أوض  النووا ممهب الشافعي   فهاع : ج للويل  اار  الطقص ومالـ    ألا كـا  أو ويـياج أو قيا  

   ذا رأى املولحة فييا   لكن ال جياو  مو  بلوم  لالسن   فلو أاره مـو  ييلـغ   اثناـيـا   أب  كـا  

ابـن سـي  ســنل   فـأاره لشـر ســنل   فطريهـا    قـاع ااميــور : ييطـص فيمـا ي يــو للـ  مـو  اليلــو    

  وهــو األيــ  لنــو اليغــوا  وفيمــا ال ي يــو قــوالج محقريــو الوــقهة   والثــاأ : الهطــ  لالــيطال    ااميــ 

      قلت : واختاره أيضاج ابن الويا  وهللا ألل  ...

وجيــو  أ  يــؤاره مــو  ال ييلــغ فييــا لالســن وا  انتمــص بلومــ  لاالنــتالم   أل  األيــص بهــاء الوــياا     

ر  فلو امحقو االنتالم   أثناـيا   فوايا    أيحيما لنو يانب ج امليم  ي والرومأ : بهاء اإلاا

  وأيحيما لنو اإلمام واملتويل : ال محيه  ... قلت : يح  الرافعي   ج احملرر ي الثاأ .. وهللا ألل  

 . 2ي

وي ير راحا  الهوع األخ ر   ألن  ألوع اآلراء   وذل  أل  بويص العهـو الـال م    لهـو مـ ر ال م   

لعهــو ن  راد  الــويلا الـما لــ  الواليــة لاالطـال  الــما قالــ  أيـحا  الهــوع الثــاأ لـيس لــ  مــا يـ ره   فا

                                                 

 ي 3/475ي كشا  الهناع ج1ج

 ي 5/250ي روضة الطاليل ج 2ج



الشــرلية   كمــا أ  األيــص   العهــود الال مــة بهالهــا للــ  نالتيــا   ألنــ  قــو ينمحــب للــ   لطــاء احلــو 

 للويب اليالغ  ضرار لالطر  اآلخر .

ومــن نانــب لخــر فــن  بهــاء الهعــو ال مــاج ملــو  طويلــة قــو يريــوها الــويل ينمحــب لليــ   ضــرار لالوــيب     

 فيكو  األقر     الهسط والعوالة   والتوا   هو الرأا الثالث . لمل 

 

 احملجور للي  لسق  أو دين :

وامحقو القهياء لل  أ  احلجر لسق    أو لوين ال دن  الشبص من اا ر نقسـ  لغـ ره  اـار  خايـة   

    بـص        او مشنكة   أل    ذل  مولحة   وال محنمحب مقسو  لالواـن أو أبمواع األاـ ر نقسـ

 . 1اا ر نقس  منقعة مادية للواـن أيضاج   نيث دكن  دف  ا ء من الوين من األار 

وأمــا  ذا قــام احملجــور لليــ  بســيب الــوين بتــأا ر أاــ ر بخومتــ  فيــما دنــ  منــ   الا حلالــة الضــرور    أو   

مـ  لالتـأا ر للبياطـة والوـنالة احلااة الرب محن ع من لـة الضـرور    أل    ذلـ   ضـراراج لالـواـن   أمـا قيا

 فيبض  الذ  الهاضي    الا   األمور اليسيطة الرب يهتضييا العر  .

وأمــا احملجــور لليــ  لســق  فيجــو  ااــ ر خــادم لـــ   ذ  وليــ   ذا كــا  لــ  مــاع   كمــا أ  لــ  احلـــو     

 التأا ر فيما  تاج من خياطة وينالة وحنويا .

 

  اار  املرأ  : 

                                                 

 ي 3/459لهناع جي وكشا  ا5/250ي والروضة ج4/21ي والشرح الكي ر ـ م  الوسوقي ـ ج4/189ي يراا  : بواـ  الوناـ  ج1ج



ل القهيــاء   اــوا  أ  محكــو  املــرأ  مســتأار    كمــا ال خــال    كوهنــا أاــ ر    مــن ال خــال  بــ  

نيــث امليــوأ   وا  كــا  هنــاإل خــال    بعــني التقايــيص والضــوابط ـ كمــا ســيأ  ـ ويــوع للــ  اــوا  

التــأا ر ـ مــن نيــث امليــوأ ـ اآلمت الــرب محــوع للــ  اســتئجار املــرأ  للرضــالة ـ كمــا ســيو ـ واألناديــث 

 ة لل  لمص املرأ  . الوال

 

  اار  م ر املسل  للمسل  ولالعكس : 

أمجــ  القهيــاء للــ  اــوا  أ  يســتأار املســل  مــ ر املســل    نيــث اســتأار الرســوع يــل  هللا لليــ     

 وسل  مشركاج ليكو  دليالج ل    اهلجر  ـ كما سيو ـ  

خايـاج أو مشـنكاج ي لغـ ر املسـل  مـا وأاا  مجيور القهياء أ  يؤار املسل  نقسـ  ج سـواء أكـا  أاـ راج   

دام العمص الما يهوم ب  ااـ اج   أما  ذا كا  العمص م ر ااـ  كعورابخمر   أو  ليا   ورلـي ابخنـا ير 

فيما م ر ااـ    وا  لهـو للـ  ذلـ  فـن  اإلاـار  محـرد ومحقسـخ  ذا كانـت قيـص العمـص   ولكـن ا  بـوأ 

الكــافر ويتوــو  هبــا   وال يســتحليا لنقســ   الا انــ  يعــمر لالعمــص   أو فــر  منــ  فــن  األاــر  محؤخــم مــن 

 . 1لاايص

 والشافعية واحلنابلة منعوا أ  يهوم املسل  خبومة الكافر ابخومة الشبوية   واحلنقية كرهوا ذل .  

                                                 

ي 1/395ي وامليــم  ج3/67ي وتــرح احمللـ  مـ  ناتــيرب الهليـويب ولمـ ر  ج20-7/19ي وتـرح ابخرتـي ج4/189ي اليـواـ  ج1ج

 ي 139ـ 6/138واملغين ج



 . 1واامي  منعوا ذل     كا    اإلاار   ذالع للمسل  أو استبوام    املعوية

 

وهي الوسيلة الرب يع  العاقـوا  هبـا لـن  رادلمـا ورضـايا  الجيا  والهيوع ي :الركن الثاأ : الويغة ج ا

  ولمل  ال بوا أ  محكو  ير ة واضحة بمالا   أو لالهراـن   الواللة لل  التعي ر لما هو مهوود   

تــار  وذلــ  يــت  لــن طريــو األلقــال الوالــة للــ  انشــاء العهــو وقيولــ    أو الكتابــة أو املعاطــا    أو اإل

املقيمـــة   أو الســـكوت   بعـــني العهـــود   وجيـــو  أ  يـــت  هـــما التعيـــ ر لـــن اإلراد  لـــن طريـــو الوســـاـص 

ي جبـوا  ااـراء العهـود لاآلت 3/6ج52وقـو يـور قـرار رقـ   2احلويثة كـالتليقو    واالنننيـت   وحنوهـا

 .3االمحواع احلويثة

 ويشنط   الويغة ج االجيا  والهيوع ي ما أي  : 

  الويغة أا أ  محكو  الويغة منج   وهما هو األيـص   ولكـن قـو جيـو  أ  محكـو  معلهـة   أو ـ محنج1

 مضافة نسب الضوابط السابهة .

يامحــ  أب  يهيــص مــا أوايــ  الطــر  األوع   و الا فــن  مــ ر فيعتــ  2 ـــ موافهــة الهيــوع لالجيــا    مجيــ  اـ 

: أارمح  تـيرمج أبلـ    فهـاع املسـتأار : قيلتـ  اجيالاج اويواج  تاج    قيوع اآلخر   فلو قاع األا ر 

خبمسماـة   مل ينعهو العهو  الا  ذا كا  داخالج   قول  وراضياج ب  بطريو أو    مثص أ  يهوع : أارمح  
                                                 

 ي املوادر السابهة 1ج

لقه  اإلسالا الوويل   ي يراا    محقويص ذل  :  حبثنا : نك   اراء العهود آبالت االمحواع احلويثة املنشور   جملة جمم  ا2ج

 ي 916 – 2/738ي   و ميوأ الرضا   العهود ج963-2/923ج 6العود 

  785ا  2اا ء  6ي يراا  : جملة جمم  القه  اإلسالا الوويل   العود 3ج



أبل  فهاع : قيلت أبل  و سماـة أو حنو ذل  فيما ااـ    أل  األل  داخص   األل  و سماـة 

 . 1  وألن  را  ب  بطريو أو 

ــ امحوــاع الهيــوع لاالجبــا    جملــس العهــو   ألنـ  اــام  املتقرلــات  ذا كــاد ناضــرين   أو   جملــس 3

 . 2العل     كاد ماـيل   وهناإل محقاييص نوع همه املسألة محمكر   ن رية العهو

عهـو واإلاار  محنعهو لالكتابة   و تـار  املعـمور كمـا محنعهـو لاللقـ  الـواع للـ  املطلـو    وكـمل  محن  

لاليمع واملعاطا  كالركو    لاخـر  املسـافرين   وسـيارات األاـر  دو  محلقـ  مـن أنـو العاقـوين   فـن   

 . 3كانت األار  معلومة ألطيت   و الا فأار  املثص

وكمل  محنعهو لالسكوت كأ  يهوع املـؤار : أارمحـ  دارا مباــة فسـكت املسـتأار سـكو ج يقيـ  منـ   

 . 4مانل ديناراج فسكت املؤار ن العهواملوافهة أو قاع : ال بص بث

 . 5ومحنعهو كمل   اار  القضويل لنو من جيي  لهوده موقوفة لل   اا   من بيوه نو التور   

 

  الركن الثالث : املعهود للي  :

                                                 

 ي 1095   1075   2/1021ي املوور السابو ج1ج

 ي 2/1076يميوأ الرضا   العهود ج2ج

 84نكام العولية ط. تعاركو ا من جملةاأل 437ي ان ر املاد  3ج

 ي وما بعوها 2/965من جملة األنكام العولية   ويراا  : ميوأ الرضا   العهود ج 438ي ان ر املاد  4ج

 ي1/152من من جملة األنكام العولية   ويراا  : ميوأ الرضا   العهود ج 461ي املاد  5ج



ورد لـــــن بعـــــني فهيـــــاء الشـــــافعية أ  لـــــص اإلاـــــار  : األليـــــا  املعينـــــة   أو املويـــــوفة   الممـــــة أو   

لييـــا  مراـــ  املنقعـــة و الا فـــن  اإلاـــار  ال محهـــ   الا للـــ  املنقعـــة   فيـــمه هـــوفيا    وذلـــ  1األتـــباا

األساسي ومهووها األيلي   ولكن مبا أ  همه املنقعـة ال بـوا هلـا مـن لـص يتعلـو بـ  مـن لـل معينـة   

أو مويـوفة   الممــة   أو الشــبص فهـو يعــ  لنيــا مبحليـا ومتعلهيــا   ولــمل  فمـا يهــاع مــن أ  لــص 

اــار  للــ  األتــباا العمــص ال يتعــار  مــ  مــا ذكــرد   أل  العمــص أيضــاج هــو املنقعــة واألثــر النــامحج اإل

لن الشبص   ومن هنا فاملنقعة واألار  يا طرفا املعهـود لليـ    اـاء   ناتـية الهليـويب محعليهـاج للـ  

د اإلاـار  املنقعـة قوع النووا : وارد  للـ  لـل : أا للـ  منقعـة متعلهـة بعـل   كمـا ذكـره بعـوه فمـور 

 .  2مطلهاج   وقيص : موردها   املعل : العل   قاع الشيبا  : ج وابخال  لق ي ...ي

 وحنن هنا نتحوث لاجيا  لما يتعلو لاألار  واملنقعة من نيث الشروط وم رها   ميحثل :

 

 امليحث األوع : األار  :

                                                 

ف    وهما قوع أكثر أهص العل  مني  : مال  أبو ننيقة   وأكثر أيحا  ي : ج    املعهود للي  املنا5/434ي قاع   املغين ج1ج

 الشافعي   وذكر بعضي  أ  املعهود للي  العل   ألهنا املواود  والعهو يضا   لييا فيهوع : أارمح  دارا كما يهوع بعتكيا ي .

 ي 3/68ي ناتية الهليويب لل  ترح احملل  لل  املنياج ج2ج



 1  الييـ  يـ  أ  يكـو  أاـر    اإلاـارات الهالو  العامة هنا هي : أ  كص ما يـ  أ  يكـو  َثنـاج  

ســـواء كـــا  نهـــواج جدراهـــ    وددنـــ ري   او لينـــاج   او منقعـــة   او خومـــة   ولـــمل  اتـــنط ااميـــور   

 . 2األار  ما اتنط   الثمن

قاع الرافعي والنووا :  ججيو  أ  محكو  األار  منقعة سواء امحقو اانس كمـا  ذا أاـر داراج مبنقعـة   او  

تل  أب  أارها مبنقعة تبص   وال رلا   املناف  أيالج نك لـو أارهـا مبنقعـة تـبص   وال رلا   اخ

املنـــاف  أيـــالج نـــك لـــو أاـــر داراج مبنقعـــة داريـــن   او أاـــر نلـــي بـــمهب اـــا    وال يشـــنط الهـــيني   

 .4  من  احلنقية أ  محكو  األار  مناف  3ااجملسي

 

 الشيء نقس  :  األار  جب ء تاـ  من اإلنتاج أو من

                                                 

ي واملغــــين البــــن قوامــــة 5/176ي والروضــــة ج5/376هــــمه الكليــــة وأســــنوها    األـمــــة دو  خــــال  جي الــــمخ ر  نيــــث ذكــــر 1ج

 ي 6/2606ي واليواـ  ج5/441ج

ي 4/412ي والقتـوى اهلنويـة ج7/494ي التاج واالكليص ملبتور خليـص هبـامش مواهـب االيـص ط.دار الكتـب العلميـة بيـ روت ج2ج

ي واملهن    والشرح الكي ر   واالنوا  441ـ  5/440ي واملغين البن قوامة ج5/322ج ي وهناية احملتاج6/2606وبواـ  الوناي  ج

 ي14/293ج

 ي5/176ي الروضة ج3ج

 ي 6/2608ي بواـ  الوناي  ج4ج



أ   1وقــو أاــا  املالكيــة   أنــو قــوليي    ومجيــور فهيــاء احلنابلــة   وبعــني مشــايخ بلــخ مــن احلنقيــة 

محكــو  األاــر  مــن نقــس الشــيء الــما يعمــص فيــ  األاــ ر مثــص أ  يســتأاره لطحــن  رد  بــوره  وققيــ  

وا  بي  نوقيا كـمل    من دقيه    ولعور  يتو  بنو  النامحج   ألهنما ال خيتلقا  بعو العور   وا

فن  كا  خيتل  امتن    قاع الهرا  : جومتتن  اإلاـار  للـ  سـلخ الشـا  بشـيء مـن حلميـا ألنـ  جميـوع 

قيــص الســلخ...ي ولــن أيب احلســن :  ذا دبــغ الــوداج بنوــقيا قيــص الــولا  للــ  أ  يــوفعيا كليــا   فــن  

ثــص   النوــ  اآلخــر حلوــوع العمــص   فامحــت لالــولا  فعلــ  الــولا  قيمتيــا يــوم قيضــيا   ولــ  أاــر  امل

و   دبغيا بنوقيا بعو الولا  فوبغت فيـي كليـا لرهبـا   لقسـاد العهـو بسـيب اايالـة حبـاع املـوبو    

 وللولا  أار  مثل  ....... .

وجيو  لل  قوع أتيب اإلاار  لل  المب    او السلخ برطص حل    ألن  جيو  بي  ذل  التماداج لل   

 .  2اانس

أاا  ال اهرية ذل  مطلهاج وأنسوه    ابن أيب ليلـ    واألو الـي والليـث   وابـن سـ رين   ولطـاء   و   

  وقاع ابن العريب : ج    معمر بن األتو أاا  االاـار  للـ  الغـن  لالثلـث   والربـ    وقـاع  3وال هرا

 .4ننيص ي ابن س رين وال هرا ولطاء وقتاد    نسيج الثو  بنويب من    وب  قاع أ و بن

                                                 

 ي 4/192ي وبواـ  الوناـ  ج2/355ي ترح منتي  االرادات ج5/376ي المخ ر  ج1ج

 ي 377ـ  5/376ي المخ ر  للهرا  ج2ج

  ي9/31ي احملل  ج3ج

 ي 3/1475ي انكام الهرل  ج4ج



وذهـب مجيــور فهيـاء احلنقيــة   والشـافعية   واملالكيــة   قــوهل  الثـاأ    لــوم يـحة هــمه اإلاــا       

 . 1لواود الغرر فييا   ألن  ال يعل  مهوار ابخارج   وال يقت 

 والراا  هو الهوع األوع أل  اايالة في  يس ر  ال محؤدا    ن اع   وذل  ألهنا محؤوع    العل  .  

 

 األار  بنسية من رأن املاع :

  وذلــ   %2وبنــاء للــ  الهــوع الســابو فــال مــان  مــن أ  محكــو  األاــر  نســية مــن رأن املــاع مثــص   

 بطريو أو    ألهنا معلومة وال ايالة فييا .

 

 استئجار األا ر بطعام  وكسومح  : 

 بطعامـ  وكســومح    وكــمل  أاـ  مجالــة مـن القهيــاء مــني  املالكيـة   وأ ــو   روايـة اســتئجار األاــ ر  

ال ئــر ـ املرضــعة ـ وذهــب أبــو ننيقــة وأ ــو   روايــة نوــر ذلــ    ال ئــر   نــل ذهــب الشــافعية   

 .  2والوانيا    وأ و   رواية    املن  مطلهاج 

 

 

 

                                                 

 ي   4/6ي وناتية  الوسوقي ج2/335ي ومغين احملتاج ج4/192ي بواـ  الوناـ  ج1ج

 ي 14/277ي املوادر السابهة   واملهن  الشرح الكي ر واالنوا  ج2ج



 أنواع األار  : 

وقـو محكـو  لينـاج  امحقو القهياء لل  أ  األار  قو محكو  نهواج   وميلغاج من النهـود مـن أا نهـو كـا     

مــن األليــا    وقــو محكــو  منقعــة مــن املنــاف    ولكــني  اختلقــوا   بعــني التقايــيص الــرب ال يســ  ااجمــاع 

ابخـو  فييـا   و  ـا نــمكر بعـني الهضـام   واملوــطلحات ااويـو    هـما ااجمــاع   وذلـ  مثـص  لطــاء 

ل    ومثص املنحة الرب محوـر   العامص نوة من األرلاح من خالع  لطاـ  رامحب تير أو تيرين بقي اج 

ل    مناسيات لو  ومثـص مكافـأ  االنتـاج محهـويراج لكقاءمحـ    أداــ  العمـص أو قورمحـ     مد  اإلنتـاج   

وكمل  ما يسـم  لالعمولـة الـرب محعطـ  للمنـووبل   واملمثلـل التجـاريل   وكـمل  العـالوات   واألاـر 

 . 1ار    القه  اإلسالمياالضا  واالكرامية   كص ذل  يعت  من األ

 

 محعليو اإلاار  لل  أنو األمرين   أو النسية :

وأاـــا  بعـــني احلنقيـــة بعـــني يـــورها مثـــص أ  يـــوف     احلاــــ  مـــ الج ينســـج  لالنوـــ  نيـــث أاـــا ه  

 . 4ومنع  الشافعية ومجيور احلنقية 3ومحوس  احلنابلة   ذل   ذا كا  جب ء تاـ  2مشايخ بلخ

كو  األار  مندد  بل أمـرين أب  يهـوع    خطتـ  اليـوم فيـوره    او مـواج فينوـ  ومن  املالكية أ  مح 

درهــ    أو خياطــة روميــة فيــوره    او لربيــة فينوــ  درهــ    ألنــ  كييعتــل   بيعــة   فــن  خــاط فلــ  
                                                 

 170ي د. تر  الشري  : املرا  السابو ا 1ج

 ي4/445ي القتاوى اهلنوية ج2ج

 ي5/442ياملغين البن قوامة ج3ج

 ي 4/445ي والقتاوى اهلنوية ج 5/176ي الروضة ج4ج



أاـــر  مثلـــ  لقســـاد العهـــو   وقيـــو بعضـــي  أب  ال مح يـــو للـــ  املســـم    ولـــن مالـــ    أاـــراء خييطـــو  

وف  ألنوه  الثو  لل     خاط  اليوم فل  بهية يوم    و الا فعليـ  متامـ    يـوم لخـر   وال مشاهر  في

 ســب لــ    الشــير : جيــو    اليســ ر الــما لــو ااتيــو فيــ  ألمتمــ    ودتنــ    الكثــ ر   ولــو اســتأاره 

ا   فكرهـــ    للـــ  محيليـــغ كتابـــ     بلـــوه   قـــاع بعـــو اإلاـــار  :    بلغتـــ    يـــوم كـــما فلـــ   مد  كـــم

واستحسن    ابخياطة بعو العهو   قاع ابن مسعو  : يـا سـواء   وقـو أاا يـا سـحنو  وكرهيمـا مـ ره 

. 

وأما احلنقية فلويي  خال  ومحقويص   همه املسألة   نيث ذهب أو ننيقـة ر ـ  هللا    أ  الشـرط  

درهـ    و   خاطـ  مـواج فلـ  مثـص  األوع جاليومي يحي    والثاأ جمواجي فاسو نك لو خاطـ  اليـوم فلـ 

 .     1أاره   وقاع أبو يوس  : الشرطا  ااـ ا    وقاع  فر : الشرطا  لاطال 

  ذ  فقي املسألة أربعة مماهب :

املمهب األوع / العهو فاسـو   والشـرط لاطـص وهـو رأا املالكيـة ـ للـ  التقوـيص السـابو ـ والشـافعية   

 . 2و فر

 . 3حي    والشرطا  يحيحا    وهو رأا الوانيل وأ و   روايةاملمهب الثاأ / العهو ي

                                                 

 ي 5/2584ي بواـ  الوناي  ج1ج

 ي5/2585ي واليواـ  ج5/175ي والروضة ج5/377ي المخ ر  ج2ج

 ي5/2585ي بواـ  الوناي  ج3ج



املـــمهب الثالـــث / الشـــرط األوع يـــحي    والثـــاأ فاســـو   ولـــ  أاـــر مثلـــ    وهـــو رأا أيب ننيقـــة   

 . 1ي اهر الرواية

املـمهب الرابــ  / مثــص الــرأا الثالــث   ولكــن   اليــوم الثــاأ لــ  أاــر مثلــ  ال يــ داد للــ  نوــ  درهــ    

 .2 نوى روايرب ابن  الة   نوادره   لن أيب يوس    وأيب ننيقة وهو

ونجة الهاـلل بقساد العهو محكمن   أ  ذل  يوخص   ااتمـاع تـرطل   العهـو   او يـقهتل    

 يقهة وانو    وهما منيي لن  .

 . 3ولكن التحهيو أ  املراد هبما هو  اتماع السل  م  اليي  أو اإلاار  

الهــاـلل لااــوا  هــو أ  هــما الشــرط   أو الشــرطل لــيس فيــ    او فييمــا  القــة لــنص مــن وأمــا نجــة  

الكتـــا  والســـنة   وال ملهتضـــ  العهـــو   وال يـــؤدا ذلـــ     مـــرر   وايالـــة محـــؤدا    نـــ اع   لـــمل  

 فاألرا  هو املمهب الثاأ   ملا ذكرد   وأل  األيص   الشروط الوحة  الا دع دليص لل  فسـادها  

وال دليص هنا لل  ذل    بص  هو مرضاج مشرولاج   وقو ذكر الكاساأ أ  العاقو  ـي   اليـوم األوع 

لمالج معلوماج   وبوالج معلوماج   وكمل    اليوم الثاأ   فـال معـو  ذ  لقسـاد الشـرط فضـالج لـن فسـاد 

                                                 

 ي واملغين البن قوامة .2/392ي والكا  البن قوامة ج5/2584ي اليواـ  ج1ج

 ي املوور السابو نقس  2ج

لـــام  8يرااـــ  للتقوـــيص   معـــاأ األناديـــث الـــوارد    هـــما ااجمـــاع حبثنـــا املنشـــور   جملـــة مركـــ  حبـــوث الســـنة والســـ ر  العـــود  ي3ج

 هـ بعنوا  : أناديث النيي لن يقهتل   يقهة وانو  فهييا وخترجييا .1415



 ضــافة    أ  التعجيــص   وألنــ   ــ  لكــص لمــص لوضــاج معلومــاج كمــا لــو قــاع كــص دلــو بثمــر    1العهــو

 . 2والتأخ ر مهوودا  فين ع من لة اختال  النولل

وأاـا  مالـ  أ  محكـو  األاـر  الكسـو  أب  يســتأاره للـ  أ  يكسـوه أاـالج معلومـاج   ولاملهايضــة أب   

يـــوف   ســـل الـــواج للـــ  أ  محـــوبغ  ســـل أخـــرى مـــثالج   ومل جييـــ وا الكـــراء مبثـــص مـــا يتكـــارى النـــان 

ال  كراء الوابـة بنوـ  الكـراء   و ذا لمـص فلـ  أاـر  مثلـ    وأاـ ه  ـىي بـن سـعيو وكـمل  للجيالة   و 

أاا  أ  يهوع : انتطب لل  الوابة   ويل نو  احلطـب   أويل نهلـة   ولـ  نهلـة جواألخـ ر  أاا هـا 

ااميــ  أل  مهــوار النهلــة معلــوم لــاد    ومهــوار احلطــب خيتلــ ي   واــو  ابــن الهاســ  : المــص للييــا 

اليوم يل   ومواج ل    وأاـا  أتـيب : ا ـص طعامـاج    موضـ  كـما ولـ  نوـق    وأاـا وا كـمل  أ  

ختتل  األار  من تير أو يـوم    لخـر أب  محكـو  أارمحـ    الشـير األوع  سـة   و  الثـاأ سـتة أو 

 . 3لالعكس

 

 لوم محسمية األار    الناضي   أو لوم بويو  ابخومة :

  وهــما ميــين  4وايــة البــن يــونس لنــ  لــوم ذكــر األاــر    العهــو      رضــاء األاــ رأاــا  مالــ    ر  

للــ  العـــر    وللــ  أ  األســـان هـــو الناضــي كمـــا اســـتنو للــ  قوـــة موســـ  نيــث مل بـــود ابخومـــة 
                                                 

 ي5/2585ي اليواـ  ج1ج

 ي7/131ي العناية ترح اهلواية ج2ج

 ي5/385ي المخ ر  ج3ج

 ي 3/1472ي وأنكام الهرل  البن العريب ج7/494ي ومواهب االيص ج5/387ي المخ ر  ج4ج



ي نيث قاع محعا  : قاع ابن العريب : قاع مالـ  : ج  نـ  ـ أا ذكـر ابخومـة ـ مطلهـاج  1يلالا  أاْ  ااْارراأن

و  بويوها ااـ    وبمص لل  العـر .... ودليلنـا أنـ  معلـوم   ألنـ  اسـتحها  ملنافعـ  فيمـا يوـر  د

في  مثل    والعر  يشيو لـمل  ويهضـي بـ    فيحمـص لليـ    ويعضـو هـما ب ـاهر قوـة موسـ    فننـ  

ن طريــو ذكــر  اــار  مطلهــة   للــ  أ  أهــص التقســ ر ذكــروا أنــ  لــلا لــ  رليــة الغــن    ومل يــرووا ذلــ  مــ

يــحيحة   ولكــن قــالوا :    يــاحل مــوين مل يكــن لــ  لمــص  الا رليــة الغــن    فكــا  مــا للــ  مــن نالــ  

قاـماج مهام محعيل ابخومة في    ولل  كال الوايل فن  املسالة لنـا   فـن  املبـال  يـرى أ  مـا للـ  مـن 

حلـاع   ومــا قـام مــن احلـاع ال يكقـي   نوــة اإلاـار  نـك يســم ... ولنـود أنــ  يكقـي مـا للــ  مـن ا

دليــص العــر    فــال  تــاج    التســمية   ابخومــة   والعــر  لنــود أيــص مــن أيــوع امللــة   ودليــص مــن 

مجلة األدلة   وقو ميوده قيص   و  موضع  من األيوع ........... وقاع : قـاع للمـالد :    كـا  

سـام :  مــا أ  محكـو  مطلهـة أو مســما  أاـره للـ  رلايـة الغــن  فاإلاـار  للـ  رلايـة الغــن  للـ  ثالثـة أق

بعو    أو معينة   فن  كانت مطلهـة اـا ت لنـو للمـالد   وقـاع أبـو ننيقـة والشـافعي :  هنـا ال جتـو  

 .  2ايالتيا   ولواع للمالد لل  العر    وأن  يعط  لل  قور ما بتمص قومح ي

 

 :3املرونة   بويو األار  

                                                 

 27ي  سور  الهوص / اآلية 1ج

 ي 3/1472ي  أنكام الهرل  ج2ج

 34ي د.ليوالستار أبو مو  : اإلاار     يوار دلة ال كة ا 3ج



ناإل مرونـة كيـ ر    بويـو األاـر  أكثـر مـن الـثمن   الييـ    نيـث وقو رأينا من خالع ما سيو أ  ه 

رأينــا اــوا  محعليــو األاــر  ومحرديــوها بــل أمــرين   ورأينــا   مــمهب مالــ  لــوم محســمية األاــر    العهــو 

ليكو  دفعيا خاضعاج للعر  وأار  املثص   و رضـاء األاـ ر   كمـا أ  األاـر  محـؤوع    أاـر  املثـص لنـو 

 . 1فساد العهو

وابخالية أ  الشرط األساسي   األار  هو أ  محكو  معلومة للمـاج يـورأ ايالـة مؤديـة    النـ اع مـن  

خــالع التعيــل   أو الويــ  بييــا  ااــنس   والنــوع والهــور   وذلــ  لألناديــث الــوارد    نقــي الغــرر 

وـــة موســـ  لليـــ  ولكـــن لا  اإلاـــار    هـــما ااجمـــاع أوســـ  بكثـــ ر مـــن لا  الييـــ    فقـــي ق 2واايالـــة

 السالم كانت األار  الت ويج   ومنال    وهي م ر لود    كما اهنا مل يقو  لنيا. 

 

 

 االلتماد لل  مؤتر معل   بويو األار  :

محعتمـــو املؤسســـات املاليـــة اليـــوم للـــ  لهـــود اإلاـــار    كثـــ ر مـــن أنشـــطتيا التجاريـــة والتمويليـــة   وقـــو  

  للـــ  نالتيـــا  ذا كانـــت اإلاـــار  طويلـــة األمـــو   نيـــث محتغـــ ر محعـــن  طريهيـــا مشـــكلة  بهـــاء األاـــر 

اإلاـــارات خـــالع فـــن  اإلاـــار    ولـــمل  يثـــور هـــما التســـالع نـــوع مـــوى اـــوا  االمحقـــا  بـــل املـــؤار 

                                                 

لل  احلهو  : د.للي الهره دامي   حبث منشـور   نوليـة   ي يراا  مل يو من التقويص   أار  املثص : ن رية لو  املثص وأثرها1ج

   439ـ  428هـ ا 1408كلية الشريعة والوراسات اإلسالمية جبامعة قطر   العو السادن 

 ي121ـ  6/120ي يراا  السنن الك ى لليييهي ج2ج



للمــاج أب  هــما املؤتــر  1يLIBORواملســتأار للــ  بويــو ميلــغ األاــر  مبؤتــر معــل مثــص جالييــور

  جميوع ؟ليس اثبتاج   و  ا هو متغ ر ولالتايل

 للجوا  لن ذل  أن  دكن نص ذل  من خالع احللوع اآلمحية :  

أوالج : االمحقا  لل  املو  املطلوبة جفلنقن  لشر سـنواتي دو  ذكـر األاـر    بوايـة العهـو   ومحكـو  

األاــر  نســيما يتقــو لليــ  الطرفــا    حبيــث بــود لنــو بوايــة كــص فــن    وهــما يــوخص فيمــا ذكــرده   

  روايــة البــن يــونس لنــ  نيــث أاــا  لــوم ذكــر األاــر    العهــو      رضــاء األاــ ر ـ   مــمهب مالــ 

 كما سيو ـ .

اثنياج : االلتماد لل  أار  املثص   والتماد ذل  املؤتر مبثابة أار املثص   وهما ال أرى في  مانعاج ترلياج 

 ملا أي  :

بســـعر مـــا يييعـــ  النـــان او نســـب ســـعر  .أ  بعـــني القهيـــاء مـــني  ابـــن محيميـــة أاـــا وا الييـــ  والتـــأا ر1

السو   أب  يتقو الطرفا  لل  التأا ر ملو  لود  وجيعال  األار نسب أاـر املثـص الـما  ـود فيمـا 

 بعو ولل  ضوء ذل  دكن التيار ذل  املؤتر أو حنوه مبثابة أار املثص.

  ذكر اإلاـار  أباـر  املثـص  يهوع تيخ اإلسالم ابن محيمية : جوقو محنا ع النان   اوا  اليي  لالسعري 

    قــاع : جوفيــ  قــوال    مــمهب أ ــو   واألايــر   الــوليص أ  هــما اــاـ    وانــ  لــيس فيــ  ن ــر   
                                                 

ي الما  The London Inter bank offen Rateي الييور: مؤتر يعتو  لل  سعر اإلقرا  بل الينوإل   لنو  ج1ج

ي وهناإل مؤتر ساييور أا سعر اإلقرا  بل السعودية   وكاييور وهو سعر اإلقرا  بل الينوإل   الهاهر   LIBORيلبص بـ ج

  يرااــ  : د. نســل تــحامحة : حنــو مؤتــر  ســالمي للمعــامالت املاليــة اآلالــة   حبــث منشــور   نوليــة ال كــة   العــود الرابــ  لــام 

 . 211هـ ا 1423



وال مور   ألن  لـو أبطـص مثـص هـما العهـو لـرددده     قيمـة املثـص فهيمـة املثـص الـرب محراضـوا هبـا أو  مـن 

ما العهــو أنــ  يــحي  ال م ....  ومــني  مــن قــاع :    قيمــة مثــص مل يناضــيا هبــا   والوــوا    مثــص هــ

 . 1ذل  جأا اليي  لالسعر   واإلاار  أبار  املثصي ال يل م   فنذا محراضيا ب  اا    وهللا ألل ي

ومن اانب لخر أ  االلتيار لاملؤتر و   كانت في  ايالة   اليواية   ولكن همه اايالة ممـا محنتيـي  

ايل فال محؤدا    الن اع الما جيعص العهـو فاسـواج   فاملؤتـر يعلـن لنـ    كـص لالعل  لنو احلااة   ولالت

يوم   وهـو معلـوم   يومـ  ال  يطـ  لـيس وال ممـو    وال يشـوب  مـرر وال ايالـة لنـوما يعلـن لنـ    

لمل  فااللتماد لل  الييور أو حنوه كمؤتـر فهـط والنتسـا  األاـر اـاـ  مـن نيـث امليـوأ     و  ـا 

  املعيــار نقســ    نيــث يتمــو املســل  أ  يكــو  للعهــود اإلســالمية   او الينــوإل واملؤسســات  االتــكاع

 املالية اإلسالمية مؤتر  سالمي معتمو للي  لل  األقص   العامل اإلسالمي .

 وهما ما نتمناه   بص بوأت ابخطوات التن  رية نك العملية ختطو حنو بهيو ذل   ذ  هللا محعا  .  

 الية نوع االلتماد لل  املؤتر :فتوى مج

وقــو لــر  املوضــوع الســابو للــ  نــوو  ال كــة احلاديــة لشــر  لالقتوــاد اإلســالمي فأيــورت القتــوى  

اآلمحيـة : جيتحهـو العلــ  لاألاـر    لهـو اإلاــار  الـوارد  للــ  األتـياء  ذا ن االمحقـا  للــ  مـو  معلومــة 

قــن  األو  والتمــاداج أاــر  املثــص لــن بهيــة القــنات مو لــة للــ  فــنات   مــ  بويــو مهــوار األاــر  لــن ال

بشرط أ  محكو  أاـر  املثـص منضـيطة أو مرمحيطـة مبعيـار معلـوم حبيـث ال جمـاع فيـ  للنـ اع   وذلـ  بهوـو 

 استقاد  املتعاقوين من محغ ر مستوى األار  م  استيهاء يقة الل وم لكامص مو  العهوي .

                                                 

  337ـ  336ي اام  املساـص البن محيمية   ااجممولة الرابعة   بهيو لمو ل ي  غس ط. دار لامل القواـو مبكة املكرمة ا 1ج



 

 محسع ر األار  : 

والما نرى راحان  أن   1العمص لالختال  الكي ر بل القهياء   أيص التسع رخيض  محسع ر أار     

جيــو  أ  محتــوخص الوولــة   محســع ر األاــور مبــا  هــو موــاحل ااجمتمــ  دو  أ  ينمحــب لليــ  الــ  ألنــو   

فهــو ذكــر ابــن الهــي  أ  الوولــة  ــو هلــا  ايــار النــان للــ  القالنــة   والنســااة   وســاـر الوـــنالات 

ولكن لل  الوولة أ  محعتمو   بويو األاور ومحسـع رها للـ  أهـص  2للمجتم  ... أبار املثص املطلوبة

ابخــ   واألمانــة   يهــوع ابــن لابــوين : ج ا  طريــو للــ  الهاضــي لالــ مد  : أ  جيتمــ  راــال  مــن أهــص 

 أ  وال مــان    لوــرد 3اليوــر واألمانــة فيؤخــم بهوهلمــا لنــو لمــو   ولنــويا قــوع الوانــو يكقــي ي

محشـــكص انـــة لتحويـــو األاـــور ومحســـع رها مـــن أهـــص ابخـــ     ومـــن دثـــص العمـــاع   وأرلا  العمـــص   وأ  

 .  4يالن    بويو العمص ـ كما يهوع تيبنا أبو  هر  ـ قيمة العمص   وكقاية العامص وأهل  لاملعرو 

 

  : امليحث الثاأ : املنقعة ج العمص ي

 محكو  لالج لإلاار  الشروط التالية :  ويشنط   املنقعة ج العمص ي الرب
                                                 

ي 6/44ي والشــرح الكيــ ر مــ  املغــين ج5/18واملنتهــ  تــرح املوطــأ ج 303ي يرااــ  للتســع ر : األنكــام الســلطانية اليب يعلــ  ا1ج

 ي 1/299  جي وامليم3/187وكشا  الهناع ج

 228ي الطر  احلكمية للسياسة الشرلية ا 2ج

 ي 4/404ي ناتية ابن لابوين ج3ج

 56ي كتا  التكافص ا 4ج



ـ أ  محكو  معلومة للماج ينقي اايالة املقضية    الن اع   ومحتحهو همه املعلومية  ما برلية لـص العهـو 1

أو محعيين  او اإلتار   لي    او حنو ذل  مما يعـو   العـر  محعيينـاج أو بيـادج لكيقيـة االسـتعماع   وكـمل  

 ذا كانــت اإلاــار  مــ ر مرمحيطــة  هنــاء العمــص   وبيــا  العمــص   اســتئجار الوــناع ال بــو مــن بيــا  املــو  

 .1والعماع

 فقي نطا   اار  األتباا يتحهو العل   نوى الطريهتل اآلمحيتل : 

 األو  : بيا  العمص ونول    وكيقيت    وذل    اإلاار  املشنكة .

بخايـة ج األاـ ر ابخـاا ي كاسـتئجار تـبص بخومتـ    الثانية : بيا  مو  اإلاـار    كمـا   اإلاـار  ا

أو لوايقة ملو  سنة   ونينئم  خيض  لتنقيم العمص لالمحقا    و الا فللعر    نيث    لـ  سـلطادج كيـ راج 

   هما ااجماع . 

 اام  بل الطريهتل : 

بينيمـــا   لهـــو   ذا كـــا  العلـــ    اإلاـــار  يتحهـــو  نـــوى الطـــريهتل الســـابهتل   فيـــص جيـــو  اامـــ  

 وانو ؟

   لـوم اـوا  ااميـ   2ذهب مجيور القهياء ج أبو ننيقة واملالكيـة   قـوع   والشـافعية واحلنابلـة ي  

بل ال من   واملو    وفساد العهو ب    وذل  أل  العهو لل  املو  م  واود العمص ي يوه ايالة ومرراج 

                                                 

 ي5/462ي واملغين ج5/188ي والروضة ج5/415ي والمخ ر  ج5/2596ي يراا  : بواـ  الوناي  ج1ج

ي واملغــين مــ  الشــرح الكيــ ر 5/301تــاج جي وناتــية الشــرواأ للــ  بقــة احمل4/11ي وناتــية الوســوقي ج16/44ي امليســوط ج2ج

 ي 9   6/8ج



عهود للي  جميوع   ألن  ذكر أمرين   كص وانو منيما   يهوع الكاساأ   محواي  هما الرأا : ج    امل

جيــو  أ  يكــو  معهــوداج لليــ  " ألــين العمــص واملــو  " وال دكــن اامــ  بينيمــا   كــو  كــص وانــو منيمــا 

معهــوداج لليــ    أل  نكميمــا  تلــ    أل  العهــو للــ  املــو  يهتضــي واــو  األاــر مــن مــ ر لمــص   

للــ  العمــص يهتضــي واــو  األاــر لالعمــص ألنــ  يوــ ر أاــ راج مشــنكاج ألنــ  يكــو  أاــ راج خالوــاج والعهــو 

فكا  املعهود للي  أنويا وليس أنويا أبو  من اآلخر فكا  جميـوالج   وايالـة املعهـود لليـ  محواـب 

فساد العهو خبال  محل  املسألة   أل  قول  لل  أ  يقر  من    يومي هما ليس اعـص الوقـت معهـوداج 

 .   1يقة العمص بوليص أن  لو مل يعمص   اليوم ولمص   الغو يستحو أار املثص ي للي  بص هو بيا 

وذهب    اوا ه ويحت  أبو يوس    ولمو يانيا أيب ننيقة   واملالكية   قـوع   والشـافعية     

معلـوم وا    وأ و   رواية   واستولوا أب  : ج املعهود للي  هـو العمـص   ألنـ  هـو املهوـود   والعمـص 

  فأمــا ذكــر املــو  فيــو للتعجيــص فلــ  محكــن املــو  معهــوداج للييــا فــمكرها ال دنــ  اــوا  العهــو و ذا وقعــت 

اإلاار  لل  العمص فـن  فـر  منـ  قيـص متـام املـو  أا اليـوم فلـ  كمـاع األاـر   و   مل يقـر  منـ    اليـوم 

طـ  قميوـاج للـ  أ  يقـر  منـ    يومـ  فعلي  أ  يعمل    الغو كما  ذا دف     خيـاط ثـولاج ليهطعـ  وخيي

هما أو اكنى من راص  بالج    مكة لل  أ  يوخل     لشرين ليلـة كـص ليلـة بعـ ر بعشـر  ددنـ ر مـثالج 

ومل يـ د للـ  هـما ا  اإلاــار  اـاـ        وىف لالشـرط أخــم املسـم    و   مل يـ  بــ  فلـ  أاـر مثلــ  ال 

 . 2ي اد لل  ما ترط ي

                                                 

 ي 4/33ي بواـ  الوناـ  ج1ج

 ي املرا  السابو نقس  2ج



هــو الهــوع الثــاأ   وذلــ  أل  اامــ  بــل ااــوا ين   ال ينيغــي أ  ينمحــب لليــ   والــذي نــرح رجحانــه  

لوم ااوا    أو القساد   بص ليس بينيما محعـار    أل  املهوـود بتحويـو العمـص هـو بهيـو الوـقات 

ا مــن األمـــرا  املطلوبــة الــرب يريـــوها املســتأار   وبتحويــو املـــو  القــرا  منـــ    الوقــت احملــود   وكاليـــ

 املهوود  احملههة ملواحل الطرفل .

 

 ما يتعلو لاملو  : 

 ذا واــوت املــو    العهــو فــال بــو أ  محكــو  معلومــة لــود    وذلــ  أل  املــو  هــي املعيــار األســان   

 لعهو اإلاار  لمل  بوث القهياء لن أربعة أمور : 

بويـوها لالسـالة   أو اليـوم   أو األسـيوع     نيـث قـالوا : دكـن  األمر األوع : كيفية حتديـد املـدة

أو الشير   أو السنة   أو حنوها واختلقوا   بويوها بـ من احلوـاد أو حنـو ذلـ  ممـا دكـن االخـتال  

 . 1للي  ؟

هو لوم ااـوا    كـص مـا يـؤدا    النـ اع   وأ  املعتمـو   التقسـ ر والييـا   والذي يظهر لنا رجحانه

 ما لو ربط مبثص همه األمور .هو العر  الساـو في

نيث ذهب مجيور القهياء ج احلنقية واملالكية   والشافعية لل  األي     األمر الثاين : طوع املدة ،

   اــوا  أ  محكــو  املــو  قوــ ر  أو طويلــة مــا دامــت لــود  اســتوالالج بهوــة موســ  لليــ   1واحلنابلــة ي

 محورث ن الاج   وهما هو الراا  . السالم   وأل  املو  الطويلة  ذا كانت لود  ال

                                                 

 ي 5/440ي املوادر السابهة   ومواهب االيص ج 1ج



وذهب الشافعية لل  الوحي     أ  املو  ال بوا أ  ال مح يو لن ثالثل سنة   وهـما جمـرد ااتيـاد     

 . 2وقورها بعضي  بسنة   وهما  ال  لهوة موس  للي  السالم

   أو للعمـــص   وذلـــ  أب  يهـــوع : أارمحـــ  بخـــومرب األمـــر الثالـــث : اإلجـــارة الـــا ة  ـــدد  ـــا  ايـــة

 القالأ   كص تير أبل  رمع مثالج .

 وهما النوع من العهو في  خال  بل القهياء لل  لو  لراء :

   يـحة هـما العهـو    3الرأا األوع : ـ ذهـب املالكيـة   وأ ـو   روايـة ابـن منوـور اختارهـا ابخرقـي

فــ  األاــر  نهــواج   ونينئــم يكــو  العهــو   قــاع املالكيــة أب  العهــو ال يلــ م  الا  ذا نهــو املســتأار أا د

ال مــاج بهــورها   فلــو أاــر نقســ  للــ  أ  يكــو  لــ    كــص تــير ألــ  رمع   ومل  ــود الــ من   ودفــ  

 املستأار لشر  لال  رمع   فيما يعين أ  العهو ال م ملو  لشر  أتير .

وع   أو الشــير األوع   وفيمــا وأمــا لنــو احلنابلــة   روايــة ابــن منوــور فيكــو  العهــو ال مــاج لليــوم األ  

لــواه يكــو  العهــو يــحيحاج   ولكنــ  جيــو  لكــص وانــو منيمــا نــو القســخ   اــاء   املهنــ  : ج وا  

أكراه كص تير بوره    أو كـص دلـو بتمـر    فاملنوـوا أنـ  يوـ    وكلمـا دخـص الشـير ل ميمـا نكـ  

لليـ  يـانب اإلنوـا  : ج اإلاار    ولكص وانو منيما نو القسخ لنـو محهضـي كـص تـير ي وللـو 

وهــو املــمهب   قــاع املوــن    والشــارح   والنــاا    فوــانب القــاـو ومــ ره  : يلــ م األوع لالعهــو   

                                                                                                                                                         

 ي 5/106ي املوادر السابهة   ومحيل احلهاـو ج1ج

 ي 5/302ي هناية احملتاج ج2ج

 ي305-14/304ي واملهن    والشرح الكي ر م  االنوا  ج41-4/40ي  ناتية الوسوقي لل  الشرح الكي ر ج3ج



وســاـره لالتلــيس بــ .... والوــحي  مــن املــمهب أ  القســخ ال يكــو   الا بعــو فــرا  الشــير... وا  محــرإل 

 . 1التليس ب  فسخ..... ي

 . 2ة وبعني احلنابلة    بطال  هما العهو للجيالةالرأا الثاأ : ـ ذهب مجيور الشافعي

 .3الرأا الثالث : ـ ذهب مجيور احلنقية    يحة العهو   الشير األوع وفساده فيما لواه

الــرأا الرابــ  : ـ ذهــب بعــني مشــايخ احلنقيــة    أ  العهــو يــحي    الشــير األوع والثــاأ والثالــث   

 . 4ارم  العر  بمل    وفساده فيمالواها

ـــه    ـــا رجحان وداخـــص الهـــوع األوع فاملبتـــار لنـــوا هـــو مـــمهب  5هـــو الهـــوع األوعوالـــذي يظهـــر لن

املالكية وهو ل وم العهو بهور مـا دفعـ    أل  دفـ  املسـتأار امليلـغ   وقيولـ  مـن قيـص األاـ ر دليـص للـ  

 يعـوع لنـ   الا رضايا لالوـقهة ول وميـا بهـور هـما الـوف    وأل  األيـص   لهـو اإلاـار  اللـ وم   فـال

 بسيب قوا   وييه  االختيار بعو ذل  بسيب لوم بويو املو .

                                                 

 ي  307-14/304ي  املهن    والشرح الكي ر   واالنوا  ج1ج

 ي 14/305ي واملهن  م  الشرح الكي ر واالنوا  ج3/72ي وناتية الهليويب ولم ر  لل  احملل  ج5/278ي هناية احملتاج ج2ج

 ي 5/2574ي بواـ  النواـ  ج3ج

 ي 123-5/122احلهاـو ج ي محييل4ج

 117-116ي د. تر  بن للي الشري  : املرا  السابو ا 5ج



ويوع لل  يحة هـما العهـو مـا ورد لـن سـيود للـي رضـي هللا لنـ  مـن أنـ  أاـر نقسـ  لييـوداا   ج    

كص دلو بتمر    فعوا ستة لشر دلواج أو سيعة لشر دلواج   وأخم األار  كاملـة   ومحكـرر مثـص ذلـ  مـن 

 .  1  فعل  هبما النيب يل  هللا للي  وسل  وأقريا لل  ذل  أنواراا 

  : وقت فسخ هما العهو الما مل بود ل  هناية

لنــو مــن قــالوا بوــحة هــما العهــو فــنهن   تلقــو    انتيــاء هــما العهــو فعلــ  ضــوء الــرأا الرابــ  ينتيــي   

ا املالكيـة يكـو  للعاقـوين نـو بعو األتير الثالثة   والـرأا الثالـث بعـو الشـير األوع  وللـ  ضـوء رأ

القسخ بعو انتياء املو  الرب دف  فييا األار  نهواج   ولل  ضوء املنوـوا لـن أ ـو هـو مـا ذكـرده   

 الرأا األوع .

ولكن مجيور القهياء متقهو  لل  أ  األا ر  ذا استمر   لمل    واملسـتأار اسـتمر أيضـاج   دفـ     

يــة احملــود  فـن  العهــو يســتمر استوــحالاج   أو استحســادج و  ــا ابخــال    أارمحـ  بعــو انتيــاء القــن  ال من

 من ابخيار لنو بوء املو  ااويو  كالشير   أو السنة مـثالج   فـمهب احلنابلـة    أ  هلمـا نـو القسـخ 

  أوع كص تير   احلاع   حبيث  ذا دخص الشير الثاأ ومل يقسخ العهو ل ميما نك  اإلاار    قاع 

رداوا : ج وكلما دخص تير ل ميما نك  اإلاار    وهو املمهب   واختار أبو ابخطا  واملون    امل

                                                 

ي و  ال واـو :    سناده ننش   وا   نسـل 2/818ي نويث للي رضي هللا لن  رواه ابن ماا    سنن    كتا  الرهو  ج1ج

ي 1/90ويث األوع أ ــو   مســنوه جي وروى احلــ2/818بــن قــيس   ضــعق  أ ــو ومــ ره   ورواه ابــن مااــ  بســنو لخــر موقــو  ج

 ي 5/313ويراا   رواء الغليص ج

ي و  ال واـــو :    ســناده ليــوهللا بــن ســعيو بــن كيســا    ضــعق  أ ــو وابــن معـــل 2/818ونــويث األنوــارا رواه ابــن مااــ  ج

 وم ريا . 



والشــارح   والقــت  محهــي الــوين : أ  القســخ يكــو  قيــص دخــوع الشــير الثــاأ  ويــرح بــ  ابــن ال امــوأ   

خ يهــوع : فهـاع : يلــ م بهيـة الشــيور  ذا تــرع   أوع ااـ ء مــن ذلــ  الشـير   فعلــ  هــما لـو أراد القســ

فسبت اإلاـار    الشـير املسـتهيص أو حنـو ذلـ    والوـحي  مـن املـمهب : أ  القسـخ ال يكـو   الا 

بعو فرا  الشير ... وقاع املون  : ل  القسخ بعو دخـوع الشـير الثـاأ   وقيلـ  أيضـاج   وقـاع أيضـاج : 

للـ  الوـحي  ....  محرإل التليس ب  فسخ .... فعل  املمهب يكو  القسخ   أوع كـص تـير   احلـاع

 . 1ي

 وللحنقية   همه املسألة ثالثة أقواع :

الهوع األوع : يل م العهو لاالستمرار   الشير الثاأ ولو سالة مـن الـ من   وهكـما   الشـير الثـاأ   

 والثالث   وهما رأا بعني مشاخيي  بناءج لل  الهيان .

ألروع مـــن كــص تــير   قـــاع يــانب الي ا يـــة : الهــوع الثــاأ : هـــو أ  وقــت القســخ هـــو األمم الثالثــة ا

 . 2وللي  القتوى

الهوع الثالث : هو أ  وقت القسخ هو اليوم األوع م  ليلت    كص تير ارم  العر  والعـاد    وهـما 

مــا اختــاره ابــن لابــوين والتــ ه مــن اــاهر الروايــة وأضــا  ابــن لابــوين    ذلــ  مســألة ميمــة وهــي ا  

                                                 

 118الشري  : املرا  السابو ا ي لاختوار   ويراا  د. تر  309-14/304ي  املهن    والشرح الكي ر   واالنوا  ج1ج

 ي 6/51ي ناتية ابن لابوين ط. موطق  احلليب ج2ج



األاـ ر ميلغـاج مـن املـاع واسـتلم  األاـ ر فلـيس ألنـويا نـو القسـخ نـك ينتيـي املستأار  ذا سلا     

   وهما هو رأا املالكية ـ كما سيو ـ وهو الرأا الما راحناه . 1امليلغ

 األمر الراب  : ابتواء املو  وانتيالها :

  وأمــا  ذا مل محــمكر  ذا امحقــو الطرفــا  للــ  بوايــة العهــو وهنايتــ  فيجــب للييمــا االلتــ ام هبــامحل املــومحل   

 هناية املو    فهو ذكرد لراء القهياء لنقاج .

 أما  ذا مل محمكر بواية العهو فهو اختل  القهياء لل  لو  لراء :

الرأا األوع : بطال  العهو   وهما هـو رأا بعـني الشـافعية وأ ـو   روايـة لواـود اايالـة املقضـية   

 . 2الن اع

و  ابتواله من نل العهو وهما رأا مجيـور القهيـاء احلنقيـة واملالكيـة   الرأا الثاأ : يحة العهو ويك

وهــما هــو الــراا  لهوــة موســ  لليــ  الســالم نيــث مل  3والــراا  لنــو الشــافعية   ومجيــور  احلنابلــة ي

  ود بواية املو  .

 

 واود مومحل   اإلاار  :

                                                 

 ي املوور السابو نقس  1ج

ي واملهنـــــــ  والشـــــــرح الكيـــــــ ر واالنوـــــــا  2/340ي ومغـــــــين احملتـــــــاج ج2/256ي وبوايـــــــة ااجمتيـــــــو ج5/572ي بـــــــواـ  الوـــــــناـ  ج2ج

 ي 14/308ج

 ي املوادر السابهة نقسيا 3ج



اآلخــر محطــوع   وهــما دليــص للــ  محضــمنت قوــة موســ  لليــ  الســالم واــود مــومحل  نــوايا التــ ام   و   

 .   1اوا  اام  بينيما ما دام ال من اآلخر ليس ال امياج 

 

 دور العر    كث ر من مساـص اإلاار  : 

 ذا كا  للعر  دور كيـ ر   كـص العهـود املاليـة فـن  دوره أكـ    لا  اإلاـار    وال سـيما   نطـا    

  اليبـارا : لا   ذا اسـتأار أاـ راج فيـل لـ  األاـص   ومل العمص والنهو الما ذكر   العهو   فهو محرا

  نيــث اســتوع بهوــة موســ  لليــ  الســالم   قولــ  محعــا  : ج أ أريــو أنكحــ   نــوى  2ييــل العمــص

ابنـــرب هـــامحل للـــ  أ  ااـــرأ َثـــاأ نجـــج فـــن  أمتمـــت لشـــراج فمـــن لنـــوإل ومـــا أريـــو أ  أتـــو لليـــ  

ــا األالــل قضــيت فــال لــووا  للــيا وهللا ســتجوأ    تــاء هللا مــن الوــاحلل قــاع ذلــ   بيــين وبينــ  أدا

  قاع احلـاف  ابـن نجـر : ج وقـو مـاع اليبـارا    ااـوا    ألنـ  انـتج لـمل   3لل  ما نهوع وكيصي

...وواـ  الواللــة منـ  ـ أا مـن قولــ  محعـا  الســابو ـ أنــ  مل يهـ    ســيا  الهوـة املــمكور  بيـا  العمــص   

 . 4ي  السالم أار نقس  من والو املرأمحليو  ا في  أ  موس  لل

 فالعر  الساـو   اليلو سواء كا  خاياج أم لاماج ول  التيار كي ر   بويو املراد واملطلو  .  

  اار  ااجميوع للحااة جأو اإلاار  لالنسية املئويةي
                                                 

 ي 3/1479بن العريب جي أنكام الهرل  ال1ج

 ي4/444ي  يحي  اليبارا م  فت  اليارا ج2ج

  28ي سور  الهوص / اآلية 3ج

 ي4/444ي يحي  اليبارا م  فت  اليارا ج4ج



ت مثـص أ  يعطـي ذكر ابن رتو أ  طاـقة من السـل    وأهـص ال ـاهر ذهيـوا    اـوا   اـار  ااجميـوال 

  وهـما مـمهب أ ـو وابـن سـ رين    1دابت  ملن يسهي للييا بنو  ما يعود للي  قياساج لل  املضاربة

 . 2و لي  ماع اليبارا

 . 3ويهان لل  ذل  اا ر الشبص بطعام    ومليس    بص قاع ب  مجالة من القهياء

العــر    فــال محوــ   اــار  التافــ  ـــ أ  محكــو  املنقعــة متهومــة أا ا  محكــو  هلــا قيمــة مهوــود  نســب 2

 . 4احله ر الما ال يهابص لاملاع   وذكر بعني القهياء من أمثلتيا استئجار محقانة للش 

و  لا   اــــار  األتــــباا ال بــــوا أ  محكــــو  للعمــــص الــــما يهومــــ  األاــــ ر قيمــــة   لــــمل  ال جيــــو    

 . 5ر استئجار اليياع للتلق  بكلمة وانو  مثالج  الا  ذا ذكرها أكثر من م

ـ أ  محكو  ميانة االستيقاء   فال محكو  معوية ممنولة مثص االستئجار لل  رقص املرأ  أمـام الراـاع 3

  أو لليغاء   أو لسهي ابخمـر   وحنوهـا مـن احملرمـات   وكـمل  جيـب أ  ال محكـو  طالـة واايـة واـولاج 

 . 6لينياج   وهما الشرط في  محقويص وخال 

                                                 

 ي2/371ي بواية ااجمتيو ج1ج

 ي 4/451ي ويحي  اليبارا م  القت  ج5/446ي املغين البن قوامة ج2ج

 ي 14/277هيو د. ليوهللا النكي ط. اهلجر جي املهن  م  الشرح الكي ر م  االنوا    ب3ج

 ي 5/433ي واملغين البن قوامة ج5/177ي والروضة ج5/400ي والمخ ر  ج4/411ي يراا  : القتاوى العنوية ج4ج

 ي 5/178ي الروضة ج5ج

املغـين ي و 5/184ي وروضـة الطـاليل ج5/396ي والـمخ ر  ج7/548ي ومواهـب االيـص ج5/2561ي يراا  : بـوائع الوـناـ  ج6ج

 ي 5/549ج



 بشيء من االجيا  : وحنن هنا نمكر أه  همه املساـص

ي 1ج الهرلات يهوو هبا العيادات ـ مبعناها ابخاا املشـيور أ ي االستئجار لل  أداء الشعاـر والعيادات

هي أداء الشعاـر التعيوية من النطو لالشيادمحل   والوـال  وال كـا  واحلـج  والعمـر   واألذا  واالقامـة   

 حنوها.واالمامة  ومحعلي  الهرل   والعلوم الشرلية   و 

 والسؤاع الوارد هنا : هص جيو  التأا ر للييا ؟

 للجوا  لن ذل  نهوع :    العيادات نولا  : فرو  لل   وفرو  كقاية..

فقر  العل ال جيو  االستئجار للي  لاالمجاع مـا دام املقـرو  لليـ  قـادراج   أمـا  ذا مل يكـن قـادراج أو   

اله مـن تـبص لخـر   ولالتـايل التـأا ر لليـ  ؟ فيـما لـص مات وللي  هما الوااب العيين فيص جيـو  أد

خال    والراا  اـوا  االسـتئجار   كـص مـا جيـو  فيـ  أداله مـن الغـ ر   مثـص احلـج والعمـر    نـالرب 

 املر    واملوت . 

وأمــا فــرو  الكقايــة أو ســننيا فمحــص خــال  بــل القهيــاء   وحنــن هنــا نــمكر هــمه املســاـص ابخالفيــة 

  جيا : 

تـــأا ر للـــ  فـــرو  الكقايـــة وســـننيا : كاايـــاد   واالمامـــة واالذا  ومحعلـــي  الهـــرل  وقراءمحـــ    وحنوهـــا ال

 نيث اثر ابخال    همه املساـص لل  رأيل :

الــرأا األوع : املنــ    نيــث ذهــب أبــو ننيقــة ولمــو   وأ ــو    لــوم اــوا  التــأا ر للييــا   وهــما 

 تولوا بعو  أناديث   منيا :  مروا لن لطاء   والضحاإل بن قيس وقو اس

                                                 

 ي العيادات مبعناها العام يهوو هبا كص لمص ياحل من محعم رالونيا واآلخر  يراد ب  وا  هللا محعا  1ج



  نويث لثما  بن أيب العـاا قـاع :    لخـر مـا ليـو    النـيب يـل  هللا لليـ  وسـل  أ  اختـم

لكن هما احلويث ال يوع لل  منـ  األاـر   أل  القعـص ال  1مؤذدج ال أيخم لل  أذان  أاراج ي

 دليص في  لل  القعص . 

  من أهص الوقة الهرل  والكتابة   فأهوى  يلا  نويث لياد  بن الوامت قاع : ج للامت دساج

راص مني  قوساج   قاع : قلت : قون   وليست مباع   أمحهلوها   سـييص هللا   فـمكرت ذلـ  

ـــراإلا أ  يهلـــوإل هللا قوســـاج مـــن در فاقيليـــا ي وهـــما   2لنـــيب يـــل  هللا لليـــ  وســـل  فهـــاع:ج    سا

 . 3احلويث ضعي  ال ينيني نجة

 يص األنوارا قاع :  عت رسوع هللا يـل  هللا لليـ  وسـل  يهـوع : ج نويث ليوالر ن بن ت

 .  4اقروا الهرل    وال محغلوا في    وال جتقوا لن    وال اكلوا ب    وال محستكثروا ب  ي

                                                 

ي قــاع النمـما : نسـن يــحي    1/4310ي رواه النمـما   سـنن  بتحهيـو الشــيخ أ ـو لمـو تــاكر ط. موـطق  احللـيب ج1ج

وأبــو داود  714يــحح  أ ــو تــاكر   ورواه ابــن مااــ    ســنن  احلــويث ي    وكــمل  1/199ويــحح  احلــاك    املســتورإل ج

 ي : يحي  5/216ي وقاع  األلياأ   االرواء ج217 4/21ي وأ و ج1/429ي واليييهي ج1/109والنساـي ج 531احلويث 

 يث كما سيأ  .ي وقو اختل    احلو6/125ي واليييهي ج2/729ي وابن ماا  ج3/276ي رواه أبو داود ـ م  العو  ـ ج2ج

ي أ  هما احلويث ال يعر   الا من طريو األسود بن ثعلية لن لياد    وهو جميوع   و ضافة    ذل  6/125ي ذكر اليييهي ج3ج

فنن  خيـال  احلـويث الوـحي  الـما رواه اليبـارا لـن طريـو ابـن لـابس وقـو روى نـويث لخـر لـن أيب بـن كعـب رواه ابـن مااـ  

 ي 134/2ي ولكن سنوه ضعي  كما قاع اليويورا ي126 6/125واليييهي ج 2158احلويث 

ي وقاع اهليثمي : رااع أ و ثهات 126-6/125ي وأبو يعل    والط اأ   املعج  الكي ر  واليييهي ج3/357ي رواه أ و ج4ج

 ي ط. موطق  لمو 2/64  وقاع ابن نجر   القت  : سنوه قوا   يراا  : فيني الهوير ج



واستولوا أب  همه األفعاع قرلات خيتص هبـا املسـل    ويتهـر  هبـا    هللا فـال جيـو  االسـتئجار للييـا   

. 

: ااوا    وهما رأا مال    والشافعي   وأ و   رواية   وب  قاع أبو قالبة   وأبو ثور    الرأا الثاأ

  وهما رأا متأخرا احلنقية نيث خـالقوا املتهـومل مـني    فأاـا وا اإلاـار  للـ  محعلـي   1وابن املنمر

وا : ج أمــــا   وقــــاع الوــــا 2الهــــرل    وللــــ   قامــــة الشــــعاـر كاالمامــــة   واالذا  استحســــادج للحااــــة

 .  3اإلاار  لل  أيص الهراء  فجاـ ي

وكـــمل  أاــــا وا للمقــــرب أخــــم األاــــر    مل يكــــن لــــ  ر     وقــــالوا : جتــــو  اإلاــــار  للــــ  املنــــوولات   

 . 4وفرو  الكقامت

 وقو استوع هؤالء لل  اوا  االستئجار هلمه الهرلات ويحت  أبناديث يحيح  منيا : 

أاراج كتا  هللا ي نويث يحي  رواه اليبارا كما سيو كمـا أنـ   نويث : ج    أنو ما أخمن للي 

يــري    الواللــة للــ  ااــوا    وقــو رأينــا األناديــث الــرب اســتوع هبــا املــانعو  ال دكنيــا معارضــة هــما 

 احلويث الوحي  الوري    ولمل  فالراا  هو الرأا الثاأ . 

   ي اإلاار  لل  املعايي : 
                                                 

ي واملوسولة القهيية 138-6/134ي واملغين البن قوامة م  الشرح الكي ر  ج5/289ي وهناية احملتاج ج4/34 ر جي الشرح الوغ1ج

 ي 1/291الكويتية ج

 ي 35 5/34ي ناتية ابن لابوين ج2ج

 ي 4/34ي ناتية الواوا لل  الشرح الوغ ر ج3ج

 ي املوادر السابهة 4ج



لــة للــ  نرمــة اإلاــار  للــ  املنــاف  احملرمــة كــال أ   والناــوح   وا  العهــو للييــا امحقــو القهيــاء   اام  

لاطص ال يستحو ب  أار    واختلقوا   بعني التقاييص   مثص استئجار كامحب ليكتب ل  مناءج لرماج   

أو نونـاج نيــث ذهــب ااميــور    نرمتـ  وبطالنــ    وذهــب أبــو ننيقـة    يــحت    وروى لــن أ ــو 

اع : فيمن  ص خن يـراج أو  ـراج لنوـراأ : اأ أكـره أكـص كراــ    ولكـن يهضـي للحمـاع لالكـراء   أن  ق

 . 1ولكن املمهب لل  خال  همه الرواية

 وقو استوع ااميور لل  نرمة االستئجار لل  احملرمات أمج كا    لالكتا    والسنة   واملعهوع :   

ان واالتـذْهواى واال محـاعااوانروا لالا  اأْلن ْن وااْلعرْوواا ن واامحـذهروا اَّللذا  ن ذ أما الكتا  فهول  محعا  : ج وامحـاعاا    وانروا لالا  اْل ن

ي ــونيور اْلعنهاــا ن واــ  االســتوالع بــ  هــو أ  هللا محعــا  هنــي لــن أا محعــاو  للــ  اال  والعــووا     2اَّللذا تا

 أو حنــوه محعــاو  لتحهيــو هــما احملــرم   واال    وأنــ  ممــا ال تــ  فيــ  أ  االســتئجار للــ  احملرمــات  ــالج 

 .3ومن املعلوم   أيوع القه  أ  النيي يهتضي احلرمة   والقساد لل  محقويص في  

وأمـــا الســـنة فمنيـــا أ  الرســـوع يـــل  هللا لليـــ  وســـل  لعـــن نامـــص ابخمـــر   واحملمـــوع لليـــ      لـــو    

 ابخمـر   تـارهبا   وسـاقييا   وميتاليـا   ولاـعيـا   روامت منيا قول  يل  هللا للي  وسل  : ج لعن هللا

 . 4ولايرها   ومعتورها   ونامليا   واحملمولة للي  ي
                                                 

ي واملغين 1/194ي وامليم  ج4/10ي والشرح الوغ ر ج2/157حلهاـو جي وكش  ا191 4/184ي يراا  : بواـ  الوناـ  ج1ج

 ي 6/134م  الشرح الكي ر ج

 2ي  سور  املاـو  / اآلية 2ج

 ي 171-1/162ي يراا  مل يو من اليحث   ميوأ الرضا   العهود ج3ج

 ي ويحح  4/145واحلاك  ج 3380وابن ماا   3674ي رواه أبو داود   احلويث 4ج



واستولوا لاملعهوع   وذل  أل  العهص يهتضي أن   ذا هن  الشارع لن تيء ونرم  أ  يسو لليـ  مجيـ  

 أبواب    و الا فيكو  النيي دو  اووى . 

  نيــث منعــ  الشــافعية مطلهــاج ســواج للــمراـ    واحلنقيــة قــالوا  بخومــة الراــص جي اســتئجار املــرأ  األانييــة

بكراهت  لألل     واوا ه بوو  ابخلو  للمت وج الما مع  أهل    ووافهي  املالكية وأضـافوا تـرطاج لخـر 

   1وهـــو كونـــ  مـــأمودج     نـــل أاـــا ه احلنابلـــة مطلهـــاج بشـــرطل يـــا لـــوم ابخلـــو  ولـــوم الن ـــر  لييـــا

الراا  هو قوع املالكية   أل  األل   ال يؤمن من الوقوع   لرم   وأ  اتـناط كـو  املتـ وج مـأمودج و 

 ترط ايو يورأ القساد .

  نيـــث منعـــ  احلنقيـــة ألنـــ  يتنـــاىف مـــ  بـــرا الوالـــوين ومحع يميمـــا د ي اســـتئجار الوالـــوين بخومـــة الولـــو 

 . 2كراهةواالنسا   لييما   وأاا ه الشافعية واحلنابلة م  ال

 

وال   3ـــ أ  محكــو  مهــوور  االســتيقاء نهيهــة وتــرلاج   فــال محوــ   اــار  املغوــو  مــن مــ ر الغايــب4

يو  كمل  اا ر ااهص لتوريس للوم الشرع   أو الطب أو حنويا مما جييلـ    ومثـص ااـ ر األلمـ  

لهلـــ  ســـن  للحراســـة لاليوـــر ويـــوخص   مـــ ر املهـــوور  تـــرلاج ااـــ ر تـــبص لهتـــص معوـــوم الـــوم   أو

 . 4يحيحة   أو قط  يو بوو  وا  نو  
                                                 

 ي 3/548ي وكشا  الهناع ج3/72ي وترح األنوار ج5/393ي ومواهب االيص ج1/556ام جي درر احلك1ج

 ي املوادر السابهة 2ج

 ي املوادر السابهة نقسيا 3ج

 ي املوادر السابهة 4ج



: أ  ال محســـــــتيل  العـــــــل املـــــــؤار  لاإلاـــــــار    مثـــــــص الطعـــــــام   نيـــــــث ال دكـــــــن االنتقـــــــاع بـــــــ   الا 5

 .1لاستيالك 

: أ  يتحهو االنتقاع لالعل املأاور  نهيهة   مثص اا ر مسكن ياحل لالنتقاع ب    او نكماج مثـص 6

هبـا مـن نيـث هـي   و   مل محكـن يـاحلة  الا لالقعـص   ومـن هنـا فـال جيـو  اا ر أر  يـاحلة لالنتقـاع 

اا ر ا ء ال ينتق  ب  من نيث هو   مثص قط  ميار السـيارات   أو الطـاـرات أو حنوهـا   أل  ذلـ  

 يتناىف م  ترط بهو املنقعة .

 ابل  األار  .و  جماع  اار  األتباا جيب أ  يكو  العمص لههاج منقعة للمستأار   ألن  محه  

 بطال  لهو اإلاار  وفساده : 

مـن املعلــوم فهيـاج أ  احلنقيــة فرقــوا بـل الياطــص والقاســو   فهـالوا : الياطــص : مــا كـا  ابخلــص   أيــل  ج   

أا ركن  ي والقاسو : ما كا  ابخلص   ويق  ج أا ترط  ي لكن ااميور مل يقرقوا بينيما فنذا اختلت 

 . 2كاليا فن  اإلاار  محوي  لاطلة أو فاسو األركا  أو الشروط   أو  

 

 ابخيارات   لهو اإلاار  : 

                                                 

 ي 5/552ي واملغين البن قوامة ج5/184ي والروضة ج7/448ي ومواهب االيص ج4/411ي القتاوى اهلنوية ج1ج

ي 177-1/155التقوـــيص : ميـــوأ الرضـــا   العهـــود ـ دراســـة مهارنـــة ـ أ.د. للـــي لـــىي الـــوين الهـــره دامـــي ج ي يرااـــ  مل يـــو مـــن2ج

 وموادره املعتمو  



مبا أ  لهو اإلاارات من املعاوضات املالية املل مة للطـرفل فـا راندر للييـا لـود مـن ابخيـارات مثـص خيـار   

 . 1ااجملس لنو الشافعية واحلنابلة خالفاج للحنقية واملالكية

فيــ  القهيــاء بــل لــود بثالثــة أمم   أو تــيرين   أو أكثــر حبيــث  ومنيــا خيــار الشــرط لــ من اختلــ   

يكو  للشارط نو ابخيار   املو  املتقو للييا ويكـو  العهـو مـ ر ملـ م لالنسـية لـ  خـالع محلـ  املـو    

 .2   ذا مل يقسخ العهو يوي  العهو لا ج مل ماج 

واــو   املــأاور أو   املعمــوع لييــاج ومنيــا خيــار العيــب   نيــث يكــو  للعاقــو احلــو   القســخ  ذا   

 .3محنتهص ب  املنقعة املهوود    اإلاار  

ومن  خيار الرلية   وهو يثيت ملن مل ير الشيء املعهود للي  لنو من يهوع ب  ج و ه  مجيور القهيـاء   

 . 4ي ولنو بعضي   ذا ويق  لاوياف    واو للييا فال خيار ل 

 

 ايالة مو  ابخيار : 

                                                 

 ي 3/563ي واملغين ج9/184ي وااجمموع ج4/109ي وترح ابخرتي ج5/81ي يراا  : فت  الهوير ج1ج

 ي4/520ي واملغين ج9/225ي وااجمموع ج4/109ي وترح ابخرتي ج5/110ي يراا  :  فت  الهوير ج2ج

ي 2/175ي وبوايـــة احملتيـــو ج13/105ي وامليســـوط ج12/175ي ومحكملـــة ااجممـــوع ج73-3/72ي يرااـــ  : القتـــاوى اهلنويـــة ج3ج

  ويرااـ  : جملـة األنكـام العوليـة    192ويراا  للتقويص : ابخيار وأثره   العهود   د. ليوالستار أبو مـو  ط. دلـة ال كـة ا 

   506 -497موادها :  

ي ود. ليوالستار أبو مو  3/494ي واملغين ج9/330ي وااجمموع ج3/27ي وناتية الوسوقي ج5/137ي يراا  : فت  الهوير ج4ج

 493: املرا  السابو ا 



 لهــو اإلاــار  وامحقهــا للــ  تــرط ابخيــار ملــو  جميولــة مثــص قــووم فــال    أو نــ وع املطــر   فهــو   ذا ن  

 اختل  القهياء   همه املسألة لل  أربعة لراء  :

بنـــاءج  1أ  ابخيــار يـــحي  وأنـــ  يراـــ    بويـــوه    الســلطا  ج الهضـــاء ي وهـــما رأا املالكيـــة .1

 لل  أن  املرا  لنو ابخال  .

     أ  يتحهــــو الشــــرط   وهــــما رأا ابــــن تــــ مة   والثــــورا   وأنــــو الهــــولل أ  ابخيــــار اــــاـ .2

 . 3لتجل بهوع النيب يل  هللا للي  وسل  ج املسلمو  لنو تروطي ي 2للحنابلة

 4أ  ابخيــار لاطــص وأ  العهــو أيضــاج لاطــص   وهــما رأا الشــافعية   وهــو املــمهب لنــو احلنابلــة .3

   فيجعل  لاطالج .وذل  أل  الغرر مؤثر   لهو اإلاار 

أ  العهو فاسو   ولكن    أاي  من ل  ابخيـار خـالع ثالثـة أمم يتحـوع يـحيحاج   وهـما رأا  .4

أيب ننيقــة   قــاع ابــن لابــوين : ج ألنــ  قــو  اع املقســو قيــص محهــرره ....   فــنذا أســهط  بهــو 

 . 5 واع املعين املقسو قيص جميئ    فييه  العهو يحيحاج ي

  

                                                 

 ي 2/235ي بواية ااجمتيو ج1ج

 ي 4/66ي  الشرح الكي ر م  املغين ج2ج

ي ورواه أبو داود م  لو  املعيود 4/451ليارا   كتا  االاار  جي احلويث رواه اليبارا محعليهاج بويغة اا م م  القت  ا3ج

 ي 4/584ي ورواه النمما بلق  ج املسلمو  لل  تروطي  ....ي وقاع : نسن يحي    بقة األنوذا ج9/516ج

 ي4/66ي والشرح الكي ر م  املغين ج2/47ي  مغين احملتاج ج 4ج

 ي569-4/568ي ناتية ابن لابوين ج5ج



 ي مو  ابخيار :نك  العهو بعو مض

 ذا نـــودت مـــو  خيـــار الشـــرط ومضـــت ومل يتعـــر  مـــن لـــ  ابخيـــار    القســـخ واإلاـــا    فـــمهب    

   أ  العهـــو يوـــي  ال مـــاج   أل  العهـــو ال م   وأثـــر فيـــ   1ااميـــور ج احلنقيـــة والشـــافعية   واحلنابلـــة ي

لـ  املالكيـة نيـث ذهيـوا    أ  الشرط للقن  احملـود    وبعـوها يعـود العهـو    ل ومـ    وخـالقي    ذ

 .  2العهو ال يل م  الا لالتوري  لالقسخ   أو اإلاا  

 

 اام  بل اإلاار  ولهود أخرى : 

محضـــمنت قوـــة موســـ  لليـــ  الســـالم مـــ  يـــاحل مـــوين للـــ  اامـــ  بـــل النكـــاح واإلاـــار    يـــقهة   

و اختل  للمالد   ذل  لل  وانو    يهوع الهاضي ابن العريب : ج هما ااتماع  اار  ونكاح   وق

 أربعة  أقواع : 

 األوع ـ قاع   َثانية أيب  يو : يكره ابتواء   فن  وق  مض   

 والثاأ ـ قاع مال  وابن الهاس    املشيور : ال جيو    ويقسخ قيص الوخوع   وبعوه  

 والثالث ـ أاا ه أتيب وأييغ 

  بعو امليي    يعين من الهيمة   رب  دينار يهابص اليض  الراب  ـ قاع لمو : قاع ابن املااشو  : ا  به

 اا  النكاح   و الا مل جي  .

                                                 

 ي 4/69ي والشرح الكي ر م  املغين ج48-2/47ي ومغين احملتاج ج4/577ن لابوين جي ناتية اب1ج

  131ي ويراا  د.تر  الشري  : املرا  السابو ا 1/251ي االترا  لل  مساـص ابخال  ج2ج



وقـــو بينـــا محواييـــات هـــمه األقـــواع   كتـــب املســـاـص   والوـــحي  اـــوا ه   ولليـــ  محـــوع اآليـــة   وقـــاع   

وهـو  مال  : النكاح أتي  تيء لالييوع فأاا فر  بل أ  جيم  بل بي  و اار    أو بل بي  ونكاح  

تــيي   الا مــن ايــة الــرالل جيمعــا  ســلعتيما   و ذا كانــت لراــص وانــو اــا    والعاقــو هنــا وانــو   

 .  1وهو الويلا ي

و ذا كا  فهياء املالكية قو اختلقوا   همه املسـألة فـن  مجيـور فهيـاء املسـلمل أيضـاج قـو اختلقـوا     

ـــص اإلاـــار  والييـــ  ـ   يـــقهة وانـــ و    والـــما انتيينـــا  ليـــ    حبـــث خـــاا اامـــ  بـــل لهـــوين ـ مث

لاملوضوع هو أ  املمنـوع هـو اامـ  بـل لهـو معاوضـة مثـص الييـ  واإلاـار  مـ  لهـو سـل  كـالهر    

 .  2والسل    أما اام  بل اليي  واإلاار    أو اإلاار  والنكاح فيما مشروع

 

 ضما  األا ر ابخاا واملشنإل : 

 متييو : 

للــــ  أ  األاــــ ر ج ســــواء كــــا  خايــــاج أم لامــــاج ومشــــنكاج ي يضــــمن   نــــاالت امحقــــو القهيــــاء         

التعــوا والتهوــ ر و القــة الشــروط   وامحقهــوا كــمل  للــ  أ  األاــ ر ابخــاا أمــل   وا  يــوه يــو أمانــة 

                                                 

 ي3/1476ي انكام الهرل  ج1ج

يـقهة وانـو    دراسـة نويثيـة مهارنـة   ي يرااـ  مل يـو مـن التقوـيص واليحـث : حبثنـا بعنـوا  : أناديـث النيـي لـن يـقهتل   2ج

 386 -343املنشور   : حبوث   فه  املعامالت املالية املعاير  ط. دار اليشاـر اإلسالمية بي روت ا 



فال يضمن  الا   احلاالت السابهة   وهما هو املي ا  الشرلي العام الما  هو العوالة للطـرفل   و  ـا 

 لقوا   األا ر املشنإل  ذا محل  الشيء امللك  بونع    أو لمل  لل  ثالثة أقواع :اخت

الهــــوع األوع : أليب ننيقـــــة   و فــــر واحلســـــن بــــن  مد والشـــــافعية للــــ  الوـــــحي  واحلنابلــــة   الروايـــــة 

 1املنوــوا للييــا   وبــ  قــاع لطــاء وطــاوون   ويــرو  لــوم ضــمان   الا   احلــاالت الــثالث الســابهة

ا ميـين للــ  األيـص العــام الـما ذكــرده وللـ  قياسـ  للــ  الوكيـص   واملضــار  والعامـص   املســاقا  وهـم

 وامل ارلة .

 . 2الهوع الثاأ : أن  يضمن  الا  ذا ثيت أن  مل يتعو ومل يقرط

ا الهوع الثالث : أليب يوس  ولمو   واحلنابلة   رواية والشـافعية   الـمين يـرو  أنـ  ا  كـا  اهلـالإل مبـ

يستطي  دفع  فن  األا ر يضمن نك يثيت لوم محعوي  ومحهو ره   وا  كا  م ر قادر لل  الـوف  مثـص 

 . 3الغر  العام   واحلريو العام فال يضمن

 هو الهوع الثالث   ألن  ألوع األقواع وأوسطيا . والذي نرح رجحانه

 

 لاثر العهو والت امامح  :

                                                 

ي واملغـين 2/351ي ومغين احملتـاج ج4/23ي وناتية الوسوقي ج5/124ي ومحييل احلهاـو ج4/210ي  يراا  : بواـ  الوناـ  ج1ج

 وما بعوها  254ي ويراا  : د.تر  الشري  : املرا  السابو ا 6/115جم  الشرح الكي ر 

 ي  املوادر السابهة 2ج

 ي املوادر السابهة 3ج



ــــاف  األتــــباا لاثر    ــــوـل لالت امــــات لعهــــو اإلاــــار  للــــ  من والت امــــات نــــمكرها بوــــور  مــــوا   ميت

 املستأار   الت امات األا ر .

 

 الت امات املستأار :

 جيب لل  املستأار ما أي  :  

  أو بعو فرا  العمص كما أمر الرسوع يل  هللا للي  وسل  فهـاع :  أوإ  ـ دفع األجرة حسب اإرفاق

 وهو نويث يحي  كما سيو . ج ألطوا األا ر أاره قيص أ  جي  لرق  ي

 

 وقت دف  األار  : 

امحقــو القهيــاء للــ  أ  للعاقــوين احلــو   بويــو طريهــة الــوف  محعجــيالج   أو ااــيالج أو         

 مهسطاج   لكن هناإل بعني احلاالت يرى بعني القهياء واو  محعجيليا منيا :

ـــ  اـــار  الممـــة   نيـــث ذهـــب الشـــافعية    أ  أارلـــا جيـــب أ  محســـل 1   جملـــس العهـــو   واملالكيـــة  ـ

  وذهـــب احلنقيـــة    لـــوم واـــو  1خـــالع ثالثـــة أمم مـــن نيـــث امليـــوأ   و الا يوـــي  العهـــو لاطـــالج 

 .  2محعجيليا     نل ذهب احلنابلة    أهنا    كانت بلق  السل  فيجب محعجيليا   و الا فال

                                                 

 ي 5/262ي وهناية احملتاج ج5/395ي ومواهب االيص ج2/267ي بلغة السال  ج1ج

 ي 6/16ي واملغين م  الشرح الكي ر ج4/201ي بواـ  الوناـ  ج2ج



ل  الـما ورد فيـ  نـص   فـال والما نرى راحان  هو لـوم واـو  التعجيـص   أل  ذلـ  خـاا لالسـ  

 محهان اإلاار  للي  .

ــ  ذا كانــت األاــر  أليــادج مثــص أ  محكــو  األاــر  ســيار  أو منــ الج   نيــث اتــنط املالكيــة والشــافعية 2 ـ

 . 1محعجيليا خوفاج من التل  والتغ ر   وخالقي  اآلخرو 

 

 دف  األار  لنو االطال  : 

الطال  محـوف  لنـو انتيـاء العمـص   اإلاـار  ذهب مجيور القهياء    أ  األار  لنو ا  

املشــنكة   ولنــو هنايــة املــو    اإلاــار  املهيــو  لالــ من  الا  ذا كــا  العــر  يهضــي دفعيــا مشــاهر    أو 

 . 2مساهنة أو حنو ذل  فحينئم يكو  العر  هو احلك 

 

 : وقت متل  األار  

نابلــة    أ  األاــر  متلــ  اختلــ  القهيــاء   وقــت متلــ  األاــر  فــمهب الشــافعية واحل  

لالعهـــو ملكـــاج مرالـــ  فيـــ  الـــ من حبيـــث كلمـــا مضـــ   مـــن اســـتهر امللـــ  بهـــوره   واهنـــا محســـتهر   ذمـــة 

ًا للــ  املنقعــة وذهــب احلنقيــة واملالكيــة    أ   3املســتأار لنــو هنايــة املــو    او محســل  العمــص   قياســاج

                                                 

 سابهة ي املوادر القهيية ال1ج

 ي املوادر القهيية السابهة 2ج

 ي 6/14ي واملغين م  الشرح الكي ر ج5/263ي هناية احملتاج ج3ج



يــث اســتولوا لاآلمت واألناديــث الــرب ربطــت بــل األاــر  ال متلــ  لالعهــو   و  ــا لاســتيقاء املنــاف    ن

وقياسـاج للـ  الــثمن  1دفـ  األاـر  واالسـتيقاء مثـص قولـ  محعـا  : ج فـاننْ  أاْرضاـْعنا لاكرـْ  فـاومحروهرنذ أرارـوراهرنذ ي

 .  2  اليي 

   أ  األار  محثيت لالعهو   ولكن امللكية فييا مـ ر مسـتهر     أ  محسـتوىف والذي يظهر يل رجحانه  

 وذل  أل  أدلة الهوع الثاأ محتحوث لن الوفاء وال محتحوث لن امللكية .

 

 ضمادت الوفاء لاألار  ج لاثر لوم الوف  ي :

 ذا مل يهـــ  املســـتأار بـــوف  األاـــر  املســـتحهة فـــن  لألاـــ ر احلـــو   نـــيس العـــل املوـــنولة    

 .    3من   اإلاار  احملود  لال مناإلاار  الهاـمة لل  العمص   أو االمتناع من استكماع بهية ال  

  فـن  كـا  أاـ راج مشـنكاج يهـوم  ليـ  الشـيء الـما يـراد يـنع     اثنيا  ـ رةويد األجْي مبستلةمات عمله

و   كا  أا راج خاياج ييـل لـ  املطلـو  منـ  خـالع القـن  املتقـو للييـا   وهكـما   و ذا مل يهـ  مبـا سـيو 

لـ  نيسـ  نقسـ  لوـاحل  نـك ولـو مل يعمـص   وا  األاـ ر املشـنإل فن  األا ر ابخاا يستحو األار ل

 يكو  م ر مل م  اا  لمل    القن  املتقو للييا .

                                                 

 6ي  سور  الطال  / اآلية 1ج

 ي4/4ي والوسوقي ج2/477ي بقة القهياء ج2ج

ي واملغين 5/295ي وهناية احملتاج ج7/42ي وترح ابخرتي ج6/34ي وناتية ابن لابوين ج1/396ي يراا  : كش  احلهاـو ج 3ج

 ي 6/136م  الشرح الكي ر ج



ويــوخص كــمل  ضــمن هــما االلتــ ام محرمحيــب مكــا  العمــص   ومســتل مات املكتــب وليئــة وســاـص النهــص   

 ي ذل  .للعماع   ووساـص الوقاية من أخطار العمص وحنوها ا  كا  العمص يهتض

 اثلثا  ـ التةامات أخالقية :

أواـب اإلســالم جممولـة مــن الهــي  األخالقيـة الراـــو  للتعامــص مـ  النــان   وخــص منيـا العامــص بكثــ ر   

 منيا   وهي :

ـ الن ر     العامص واألا ر ن ر  قاـمة لل  املساوا  واالخو  دو   نسان لالتعايل واالهانة   نيـث 1

  وبــل أ  ااميــ  مــن لدم   ولدم مــن محــرا    وا  القضــص لالتهــوى فهــاع  أيــص اإلســالم هــما ااانــب

ا النذانر  ندذ خالاْهنااكرْ  منْن ذاكار  واأرنـْثا  واااعاْلنااكرْ  ترـعرولاج واقـايااــنصا لنتـاعاـارافروا  ن ذ أاْكـراماكرْ  لنْنـوا  محعا  : ج ما أايُـّيا

ل  هللا للي  وسل  : ج  خوانك  خولك  اعليـ  هللا بـت أيـويك    وقاع الرسوع ي 1اَّللذن أامحْـهااكرْ  ...ي

فمــن كــا  اخــوه بــت يــوه فليطعمــ  ممــا أيكــص   وليليســ  ممــا يلــيس   وال محكلقــوه  مــا يغلــيي    فــن   

أا ا  هؤالء الما خيومونك  اخوانك    الوين      كانوا مسـلمل   أو    2كلقتموه  فألينوه  ي

 . 3م ر مسلمل   ويهوع محعا  : ج  ن ذاا اْلمرْؤمننرو ا  نْخوا  ياإلنسانية    كانوا 

                                                 

 13ي سور  احلجرات / اآلية 1ج

 ي 1/84ي احلويث رواه اليبارا ـ م  القت  ـ كتا  االدا  ج 2ج

 10ي  سور  احلجرات / اآلية 3ج



ــ املعاملــة الطييــة احلســنة الالـهــة لاإلنســا    مجيــ  األنــواع لالهــوع   والقعــص   والن ــر    والســماح 2 ـ

ــــــاانمنلا اْلغاــــــْي ا وااْلعاــــــافنلا لاــــــنن النذــــــانن وا  ــــــبُّ واملغقــــــر  لنــــــو وقــــــوع ابخطــــــأ   قــــــاع محعــــــا  : ج وااْلكا اَّللذر  رن

ننلاي  . 1اْلمرْحسن

ـ لوم محكلي  العامـص واألاـ ر مبـا ال يطيهـ    نيـث ورد بـمل  لمت وأناديـث يـحيحة منيـا قـوع 3

وقولــ  يــل  هللا لليــ  وســل  : ج املســل   2النــيب يــل  هللا لليــ  وســل  : ج  المحكلقــوه  مــاال يطيهــو  ي

 . 3. يأخو املسل  ال ي لم    وال خيمل    وال  هره..

 رابعا  ـ التةامات قانونية : 

 محل م قواينن العمص   لورد احلاضر أرلا  العمص جممولة من االاراءات مثص :

 من  االاا ات االسيولية   والسنوية   واالاا ات املرضية . .1

محـــوف ر وســـاـص االســـعافات الطييـــة والعالايـــة   بـــص انـــ    بعـــني األنيـــا   ذا  اد لـــود العمـــاع  .2

 و  واود طييب أو مستشق  هل  .يواب الهان

 واود لواـ  محن يمية وا اـية . .3

فيمه األمور  ذا يور هبا قرار من السلطة الشرلية يوي  مل ماج   أل  قرارالا   داـر  املوـاحل مل مـة   

 ترلاج .

                                                 

 134ي  سور  لع لمرا  / اآلية 1ج

 ي 7/3ي نيص األوطار ج2ج

 ي 2/382ي يحي  مسل  ج3ج



 محوف ر ابخومات االاتمالية . .4

 محرمحيب التأمل الوحي   والتأمل حلاالت االيابة   والعج  واهلالإل . .5

وهـــما  ذا كـــا  لـــن طريـــو التـــأمل التكـــافلي اإلســـالمي فيـــو نـــالع   و الا فـــال جيـــو   الا   نـــاالت   

الضرور  أو واود قانو  مل م   وذل  لنمحيب محعويني مناسب للعامص   همه احلاالت  ما لنقس    أو 

 . 1ألهل 

  نيـث ذهـب املالكيـة    وقو محطر  فهيالد    نالة ضما  األا ر لنـو هالكـ   ذا كـا  يـغ راج     

أ  يانب العمص  ذا استأاره دو   ذ  وليـ  فيلـ  أثنـاء املـو  فننـ  يضـمن   ذا كـا  لملـ  ممـا يعطـب 

  أما  ذا مل يكن العمص مما يؤدا    هالإل مثل  فنن  ال يضـمن      نـل ذهـب مجيـوره  ـ   2  مثل 

لــغ دو   ذ  وليــ  فيلــ    ذلــ  العمــص كمــا قــاع احلــاف  ابــن نجــر ـ    أ  مــن اســتعا  بوــيب مل يي

 . 3فيو ضامن   ومحكو  ديت  لل  لاقلت 

 . 4وأما الكي ر فنذا أياب  تيء فن ا يضمن املستأار  ذا كا  بسيب محعوي    أو محهو ره

وقو اختار الشيخ وهي  ال نيلي : ج أ  احملك    تأ   يالات العمـاع فهييـاج هـو الهوالـو العامـة     

 . 5سأع املياتر للضرر و   مل يتعو   أو التهو ر ولوم التحر    اإلضرار واإلياع يالضما    في
                                                 

 ص : أ.د. للي الهره دامي : التأمل اإلسالمي   دراسة مهارنة ط. دار اليشاـر اإلسالمية بي روت ي يراا  مل يو من التقوي1ج

 ي 2/350ي محيور  احلكام ج2ج

 ي 12/253ي فت  اليارا ج3ج

 ي 12/352ي وفت  اليارا ج9/570ي املغين والشرح الكي ر ج4ج

 258-257هـ ا 1389ي د. وهي  ال نيلي : ن رية الضما  ط. دار القكر 5ج



واليوم وم  واود التأمل التكافلي أيي  العماع   مأمن بقضص هللا محعا    مجي  احلـاالت   وهـما   

 أمر يتقو م  مهايو الشريعة الغراء .

 الت امات األا ر : 

 للي  أدالها وهي :  هناإل الت امات لل  األا ر جيب

أوالج ـ ااا  العمص لل  الوا  املطلو  املتقو للي    اإلاار  املشـنكة ومحسـليم   ليـ    أو محسـلي  نقسـ  

   ال من احملود   اإلاار  ابخاية .

اثنياج ـ قيام  بنقس  ا  كانت اإلاار  خاية   أو مشنكة   ما دامت لل  م رما   الممة ـ كما سيو ـ 

 أليص   اإلاار  املعينة أ  يهوم الشبص بنقس  لالعمص  الا  ذا كا  االمحقا  جيي  النيابة .وذل  ا

 والتحهيو أ  هناإل ثالث ناالت لإلاار  املعينة ابخاية :

 احلالة األو  : النص لل  أ  يهوم األا ر بنقس    ونينئم ال جيو  ا  ينيب م ره في  .

اــ ر أب  يهــوم بنقســ  أو بغــ ره فقــي هــمه احلالــة جتــو  االدبــة بــال احلالــة الثانيــة : الــنص للــ  اإلذ  لأل

 ت  أل  املؤمنل لنو تروطي  .

احلالة الثالثة : االطال    فقي همه احلالة األيص أ  يهوم األا ر بنقس    أل  ذامح  قـو محكـو  مطلوبـة 

املنــا  لنــ  أنســن  لــوى املســتأار   ولــمل  اختــاره   ولكــن بعــني احلنقيــة أاــا وا االســتنابة  ذا كــا 

 . 1من 

                                                 

ي وتـــــرح منتيـــــ  االرادات 2/439ي ومغـــــين احملتـــــاج ج5/395ي ويرااـــــ  : مواهـــــب االيـــــص ج6/18ي ناتـــــية ابـــــن لابـــــوين ج1ج

  238ي ود. تر  الشري  ا 6/34ي واملغين م  الشرح الكي ر ج2/375ج



وأما اإلاار  ابخاية الوارد  لل  ما   الممة فـال يشـنط فييـا أ  يهـوم العاقـو األاـ ر لالعمـص بنقسـ    

ــــو الــــموات  ــــم يكــــو  املطلــــو  بهيــــو األويــــا  ولــــيس بهي   ألهنــــا وارد  للــــ  مــــا   الممــــة ونينئ

 واألتباا .

مــا   الممــة فــال خــال    لــوم اتــناط قيــام األاــ ر وأمــا اإلاــار  املشــنكة فــن  كانــت وارد  للــ    

 املشنإل لالعمص بنقس    ألهنا وارد  لل  لمص مويو    الممة .

وأمــا اإلاــار  املشــنكة الــوارد  للــ  مــ ر مــا   الممــة فهــو اختلــ  فييــا القهيــاء فــمهب مجيــوره      

 . 1أ  يعمص بيوهاوا  أ  يعمص بنقس    أو أاراـ   ذا مل يشنط للي    العهو 

 اثلثاج ـ لوم الغيا  لن العمص أثناء فن  العمص   اإلاار  ابخاية : 

   األاـ ر ابخــاا مـرمحيط لالــ من لالوراـة األو    لالقتــ  لاملسـتأار   ولــمل  ال جيـو  لــ  أ  يغيــب  

ور    و الا فــن  لــن العمــص  الا  ذ  ر ا العمــص   او للضــرور    أو احلااــة امللحــة الــرب محنــ ع من لــة الضــر 

مـا  ومحرمحـب للـ  ميابــ  ضـرر فننـ  جيـب لليــ  محعويضـ    وأ  املسـتأار لـ  احلــو نينئـم أ  يراـ  لليــ  

 . 2بهيمة ما فوات للي    مجي  األنواع   وهما هو الرأا املعتمو لنو احلنابلة

 . 3وذهب احلنقية    أن  ينهص من أار األا ر بهور محهو ره   لمل   

                                                 

 ي 4/228ي املوادر السابهة   وبواـ  الوناـ  ج1ج

 ي 6/37ي املغين و الشرح الكي ر ج2ج

 ي 6/70ابن لابوين ج ي ناتية3ج



يـــة    أ  األاـــ ر  ذا قـــام بعمـــص أباـــر  كانـــت محلـــ  األاـــر  لســـمتأاره األوع   وخـــ را وذهـــب املالك  

يانب العمص   املوونة بل أار  األا ر الرب نوص للييا من املستأار الثاأ   وبل اسـهاط نوـة 

مــو  ميابــ  مــن أارمحــ  لنــوه   أمــا    لمــص لااجمــا  فيســهط مــن أارمحــ  بهــور مــا فــوات للــ  يــانب 

 .  1العمص

وقو نرا العلماء لل  همه املسألة نرياج تويواج   نك  هن  اختلقـوا   وقـت األكـص والنافلـة هـص   

 ســـب مـــن  مـــن العمـــص أم ال ؟   قايـــوين بـــمل  التشـــود والتحـــوط   ضـــرور  انـــنام  مـــن اإلاـــار  

ادثـة فلننهص بعني النووا  هبـما الوـود   نيـث اـاء   املغـين : جولـيس لـ  ـ أا األاـ ر ابخـاا ـ ل

م ره نالة النسخ ـ أا نسخ كتـا  لاألاـر  ـ وال التشـامص مبـا يشـغص سـره   ويواـب ملطـ    وال لغـ ره 

واــــاء   ناتــــية  2بويثــــ    وتــــغل    وكــــمل  كــــص األلمــــاع الــــرب ختــــص بشــــغص الســــر والهلــــب ... ي

الوـال  الشرقاوا : ج ولـو يـل      قـاع : كنـت لـواثج مكـن مـن االلـاد    وسـهط مـن األاـر بهـور 

 . 3الثانية ي

ونـود القهيــاء  مــن فعــص املكتــولات والنوافــص أبقــص  مـن ممكــن   نيــث اــاء   ناتــية اامــص للــ     

تــرح املــنيج : ج ويســتثو مــن  مــن اإلاــار  فعــص املكتوبــة   ولــو مجعــة مل خيــش فوالــا...   وطيارلــا   

 . 4 من  تاج  لي  فييما ي ورامحيتيا   و من األكص   وقضاء احلااة   وااهر أ  املراد أقص
                                                 

 ي 4/21ي والوسوقي لل  الشرح الكي ر ج5/426ي مواهب االيص ج1ج

 ي 6/37ي املغين والشرح الكي ر ج2ج

 ي 2/58ي ناتية الشرقاوا ج3ج

 ي بتور  بسيط3/54ي  ناتية اامص لل  ترح املنيج ج4ج



وابخالية ا  الوقت الما نود   العهو لالنسية لألا ر ابخاا يهتضي أ  ينشغص لالعمص املطلو    

منـــ  دو  محضـــييع    وال التقـــريط فيـــ   الا مـــا هـــو مســـتثو حلـــو هللا محعـــا  كالعيـــادات   أو للضـــرورمت 

ر  لاملعــرو    أو النهــاذ لخــر كمــا   نالــة واحلاايــات الــرب ال مــو لإلنســا  لنيــا مثــص األكــص والشــ

 الغر  واحلر  .

واملعيــار   العمــص هــو بــمع الراــص املعتــاد املتوســط   فــن  قــومت  ليــ  فــأا ه   اليــوم   وبهــي مــن    

الوقــت فـــن  نـــو املســـتأار ال يســـهط   بهيـــة الـــ من   نيـــث جيـــب لليـــ  االلتـــ ام لالوقـــت   فـــاملوا  

ــ جيـب لليـ  احلقـال للـ  اليهـاء الما نود ل  وقت من السال ة الثامنـة يـياناج  ع الثانيـة ايـراج ـ مـثال ج

طواع هما الوقت م  العمص    واو   وأ  ال يشغص نقسـ   الا مبوـلحة لملـ  طـواع هـمه القـن  سـوى 

االســـتثناءات ايل ذكردهـــا ونـــك   هـــمه االســـتثناءات جيـــب مرالـــا  ااا هـــا بشـــرلة   بـــص    القهيـــاء 

لـو كـا  املسـجو بعيـواج يسـتغر  ذهابـ   ليـ  وقتـاج طـويالج   وذهـب  ليـ  العامـص فننـ  يـنهص مـن يهولـو  : 

  أل  األار    مهابص املنقعة فتو ع للييا   أو يهوم األا ر ـ املوا   1أارمح  مبهوار مياب  لن العمص

 ـ بتعويني الوقت الما فات .

دوات ومعــوات وألمــاع   فيــما مــا محهتضــي  رابعــاج ـ واــو  احلقــال للــ  مــا بــت رلايتــ  مــن لالت وأ

 األمانة والهوالو العامة   اإلسالم .

خامســاج ـ محنقيــم أوامــر ر ا العمــص لالهــور الــما خيــص العمــص   أو الوقــت احملــود لاملعــرو    فــن  كــا  

 العمص مقوالج   العهو فاملرا  هو العهو   و الا فحسب العر  .

                                                 

 ي 6/37ي  املغين والشرح الكي ر ج1ج



لتـــ ام بلـــواـ  وقـــوانل العمـــص   واالاـــراءات التن يميـــة ممـــا يـــوخص   سادســـاج ـ الت امـــات قانونيـــة مثـــص اال

 السياسة الشرلية الهاـمة لل  املواحل املرسلة .

سـابعاج ـ الت امــات أخالقيـة محقرضــيا األخالقيــات اإلسـالمية مــن األمانــة والوـو    ولــوم الغــش   ومــن 

املــ  والنوــ  واالرتــاد والييــا    الســعي احلثيــث لالمحهــا    واالبــواع ونســن الســلوإل واألخــال    محع

 وحنو ذل  .

ومــن أهــ  هــمه االلت امــات األخالقيــة أيضــاج لــوم قيــام األاــ ر  فشــاء أســرار العمــص ور ا العمــص   أو   

أهلــ    أو كــص مــا يطلــ  لليــ  حبكــ  كونــ  أاــ راج أو لــامالج أو مواقــاج   فــال جيــو  لــ   فشــاء كــص مــا فيــ  

ار العمص والونعة   واألتياء ابخاية بوانب العمـص   نيـث محـوع  ضرار مبولحة ر ا العمص من أسر 

 .  1النووا الكث ر  لل  من  أسرار اآلخرين

 

 الشروط املهننة لاإلاار  لل  األتباا : 

ال خيتل  نكـ  الشـروط املهننـة لاإلاـار  بوـور  لامـة لـن الشـروط املهننـة لالييـ    ولـمل  قسـميا   

    قسمل : القهياء ـ من نيث ااملة ـ 

: وقو اختل  فييا القهياء بل موس    ومتوسـط   ومضـيو   والـما  الهس  األوع : تروط يحيحة

نـــرى راحانـــ  هــــو أ  األيـــص فييـــا االلانــــة   ولالتـــايل فكـــص تــــرط   لهـــو اإلاـــار  يــــحي   الا  ذا 

                                                 

ومنيا قول  يل  هللا للي  وسل  : ج ... ومن سن  230   109ة املعار  لاملغر  ا ي يراا  : رم  الواحلل ط. مكتي1ج

 . 2699مسلماج سنه هللا   الونيا واآلخر  ي رواه مسل  احلويث 



لليــ  األدلــة محعـار  مــ  نــص مــن الكتــا  أو الســنة   أو االمجــاع   أو مهتضــ  العهــو   وهــما مــا محــوع 

 .  1املعت  

 2: وهي الشروط الرب محعارضت م  النصا   أو مـ  مهتضـ  العهـو الهس  الثاأ : تروط م ر يحيحة

. 

     هـــمه الشـــروط نولـــا  : نـــوع يـــؤثر   العهـــو فيجعلـــ  لاطـــالج وهـــي الشـــروط الـــرب محـــؤثر   العلـــ    

 لاملعهود للي  فتجعل  جميوالج أو مرراج .

 ذا نا االمحقــا  للــ    التــ  ـ للــ  محقوــيص ـ  فــن  العهــو يوــي  يــحيحاج لنــو بعــني ونــوع مــن الشــروط 

 .3القهياء

 

 فسخ اإلاار  : 

 ينقسخ لهو اإلاار  بعو  أتياء منيا : 

 االقالة :  ي1

                                                 

ي يراا    محقويص واييص همه املسألة وأقواع القهياء فييا   وبيا  التحهيو   نسيتيا  ليي  : ميوأ الرضا   العهود 1ج

 ي  1195-2/1148ج

 ي 6/118ي واملغين م  الشرح الكي ر ج4/28ي وناتية الوسوقي ج5/137ي محييل احلهاـو ج2ج

 ي املوادر السابهة 3ج



 ذا كانــت اإلاــار  للــ  لمــص  أو كانــت لــود  فــال  ــو ألنــويا ونــوه القســخ  الا 

هياء   وأما المين يهولو  أبهنا مـ ر مل مـة فيحـو ألا برضا اآلخر   ألهنا مل مة لنو مجيور الق

 وانو منيما القسخ  الا  ذا محرمحب لل  ضرر ـ كما سيو ـ 

وأما اإلاار  م ر لود  املو  فهو سـيو ابخـال  والتقوـيص فييـا  والـما رأينـا راحانـ  هـو أهنـا 

 مل مة بهور ما دف  .

لقسخ   أا وقت تاء   أو خالع فن  و  مجي  احلاالت فنذا اتنط أنويا   العهو نو ا

 منيــة مثــص تــيرين   فيــما الشــرط يــحي  كمــا هــو احلــاع اليــوم   مع ــ  لهــود العمــص نيــث 

 محعط  .

نووث ليب مـؤثر   األاـ ر ابخـاا   أا مقـوت للمنـاف  املهوـود  مثـص فهـوا  اليوـر   أو  ي2

 تأار . نيث يعط  نو ابخيار للمس 1مر  ال دكن  مع  الهيام مبا الت م ب 

ة   نيث ذهب الكرخي    فسبيا لالعمر الطار  لل  األاـ ر واملسـتأار  ي3 واود ألمار طاـر

  نــل ذهــب احلنقيــة وابــن نــ م    أ  اإلاــار  محقســخ لالعــمر الطــار  للــ  املســتأار فهــط 

مثص أ  يستأار أنواج لتسي ر سقينة     أي  ناك  دن  السقر هبـا  وخـالقي  ااميـور نيـث 

 .  3وقو قيولا بعني القتاوى املعاير  لاأللمار الهيرية  2: ال محقسخ لالعمر الطار قالوا 
                                                 

 ي 1/412ي وامليم  ج6/30ي واملغين م  الشرح الكي ر ج6/77ي ناتية ابن لابوين ج1ج

ي وكشا  الهناع 3/383تية اليج رمي جي ونا1/412ي وامليم  ج2/260ي وبواية ااجمتيو ج5/145ي محييل احلهاـو ج2ج

 ي 4/23ج

 ي 9/9  وفتوى اهليئة الشرلية املونو  لل كة ج 253   233ي  فتوى بيت التمويص الكويرب رق  3ج



لوم قيام أنو الطرفل لالت امامح  جتاه اآلخـر الـرب نـص للييـا الشـرع أو العهـو   أو هـي معروفـة  ي4

 لالعر    ويوخص في  التواء أنويا لل  اآلخر .  

ملشــنإل الــما اتــنط أ  يهــوم هــو بنقســ  نــيس مــ ر املســتأار لألاــ ر ابخــاا   أو األاــ ر ا ي5

 . 1لالعمص

 بلو  الويب ـ لل  التقويص السابو ـ  ي6

 خيانة األا ر ج العامص ي أو سرقت  . ي7

 محغ ر لمص العامص من قيص املستأار . ي8

 . 2وقو أوضحت قوانل العمص جممولة من الضوابط لقسخ العهو  

ذكردهـــا   ولنـــو االخـــتال  يراـــ  األمـــر    والقســـخ يتحهـــو  راد  الطـــرفل   هـــمه احلـــاالت الـــرب   

 .. 3الهاضي لل  محقويص ليس هما لل 

 

 انتياء لهو اإلاار  لل  األتباا بنقسيا :

خيتلــ  لهــو اإلاــار  الــوارد  للــ  املعــل لــن اإلاــار  الــوارد  للــ  الممــة   ولــمل  نــمكر نكــ  كــص   

 وانو منيما : 

                                                 

 ي 381-3/380ي ناتية اليج رمي لل  ترح املنيج ط. دار القكر ج1ج

 وما بعوها  352ي يراا  : د. تر  الشري  : املرا  السابو ا 2ج

 ي 4/459ي والقتوى اهلنوية ج4/20اـ  الوناـ  جي بو3ج



 يي مبا أي  : أوالج ـ انتياء اإلاار  املعينة   نيث محنت

 انتياء املو    أو العمص ـ نسب التقويص السابو ـ  .1

ــــو    وأمــــا مــــوت  .2 ــــة األداء لالكامــــص مثــــص اان ــــ  أهلي مــــوت األاــــ ر ابخــــاا املعــــل   أو فهوان

 1املستأار   اإلاار  ابخاية فال يؤثر   العهو لنو مجيور القهياء خالفاج للحنقية وال اهرية

. 

الــوارد  للــ  الممــة   نيــث محنتيــي أبداء مــا التــ م بــ    وال محنتيــي مبــوت األاــ ر    اثنيـاج ـ انتيــاء اإلاــار 

 وهص محنتيي مبوت املستأار ج يانب العمص ي ؟ .

 .  2ذهب ااميور    لوم انتياـيا مبومح      نل ذهب احلنقية وال اهرية    انتياـيا مبومح   

  الت امامحــ  الســابهة   وأ  األاــر  ستوــي  دينــاج  والــراا  هــو قــوع ااميــور   أل  مومحــ  ال اثــ ر لــ   

 ولالتايل جيب أدالها من مال  كما هو احلاع   َثن اليي    نالة موت املشنا قيص دف  الثمن .

ـــره إلدار  مورســـة معينـــة فاهنـــومت   أو ســـحب  ـــا أو تـــرلاج   كـــأ  أاا اثلثـــاج ـ فـــوات لـــص املنقعـــة نسا

 . 3أ  بخومة مسجو ملو  سيعة أمم فحاضت من بوايتيا أو نقستمحرخيويا هناـياج   وكأ  أاار امر 

 

 نك  اإلاار  م ر الوحيحة : 
                                                 

ي واملغين م  الشرح الكي ر 3/381ي وناتية اليج رمي ج2/173ي وبواية ااجمتيو ج6/79ي يراا  : ناتية ابن لابوين ج1ج

 ي 6   519ي واحملل  ج6/50ج

 ي املوادر السابهة 2ج

 ي 380-3/379ي ناتية اليج رمي لل  ترح املنيج ج3ج



اإلاار  م ر الوحيحة محهس  لنو احلنقية     اار  لاطلـة   و اـار  فاسـو    فاإلاـار  الياطلـة هـي    

ابخلـص   تـروط  ما كا  ابخلص   أركان  وتروط    أو   أركان  فهط   واإلاار  القاسو  هي مـا كـا  

 .  1فهط   وأما ااميور فل  يقرقوا بينيما

فاإلاار  الياطلة مثص أ  يكـو  أنـو العاقـوين لـيس لـ  أهليـة األداء مطلهـاج   ومثـص أ  يكـو  املعهـود   

 . 2للي  ج املنقعة ي لرماج نيث نك  ابن رتو االمجاع لل  بطال  ذل 

ة   أو اتــنط تــرط  ــال  ملهتضــ  العهــو   اــاء   واإلاــار  القاســو  مثــص أ  محكــو  هنــاإل ايالــ   

محييـــل احلهـــاـو : ج  ذا كـــا  مـــا وقـــ  لليـــ  لهـــو اإلاـــار  جميـــوالج   نقســـ    أو   أاـــر    أو   مـــو  

 .  3اإلاار    أو   العمص املستأار للي    فاإلاار  فاسو  ...ي

يحة   وأن   ذا قـام األاـ ر مبـا لليـ  واإلاار  القاسو  لنو احلنقية  ذا أ يص سيب فسادها محوي  يح  

فننــ  يســتحو األاــر   اإلاــار  القاســو  لامحقــا  القهيــاء   ولكــني  اختلقــوا   وقــت االســتحها  و  

 مهوار األار  .

   أ  األار  جتب لالـتمكن مـن  4فمهب مجيور القهياء ج املالكية   والشافعية واحلنابلة   رواية ي  

مل ينتقــ    أل  األاــ ر قــو نــيس نقســ  ومكــن املســتأار مــن االنتقــاع بــ  طــواع اســتيقاء املنقعــة   وا  

 املو  فيستحو أار املثص لالغاج ما بلغ .
                                                 

 ي 172 - 1/151لتقويص والتأييص   همه املسألة : ميوا الرضا   العهود جي يراا  ل1ج

 ي 5/250ي بواية ااجمتيو ج2ج

 ي م  ناتية الشليب 5/121ي محييل احلهاـو ج3ج

 ي 2/381ي وترح منتي  االرادات ج3/13ي ناتية الوسوقي ج4ج



وذهــب احلنقيــة    أ  األاــ ر ال يســتحو األاــر  الا بتحهــو اســتيقاء املنقعــة   أل  العهــو فاســو فــال   

أارمح  نينئم ا  للمـت فـال محـ اد للـ   يستحو األار   الا بتحهيو العمص كما   النكاح القاسو   وأ 

 .  1املسم  أا يكو  ل  األقص من أار املثص   ومن املسم    و   مل محعل  فيكو  ل  أار املثص

 

 الضما    اإلاار  م ر الوحيحة  :

الضــما    العهــود مــ ر الوــحيحة  بعــة أليــص العهــو   ولالتــايل فيكــو  نكــ  ضــما  األاــ ر فييــا   

 وء التقويص السابو .نك  ضمان  لل  ض

 

 

 

 

 

 

 

 التطبيقات املعاصرة : 

 

                                                 

 ي 6/46ي ناتية ابن لابوين ج1ج



ة   واملنقعـة " ابخومـة " ناـيـا ولييـا : املنقعـة " ابخومـة " املعا محهوم املؤسسات املالية املنـاف  " ابخـومات " بن

عـــات   أو املعاهـــو   أو حنويـــا   ومثـــص ابخـــومات ماالممـــة   وذلـــ  مثـــص الوراســـة   اااملويـــوفة   

الج   والعمليات اارانية الرب محهـوميا املستشـقيات   أو األطيـاء   أو خـومات النهـص الوحية من الع

ل  الط را    أو السقن   أو السيارات   فيمه ابخومات    ن العهو فييا لل  محعيل ااية املهومـة " 

للـــ  ســـواء أكانـــت تبوـــية معنويـــة   أم تبوـــاج طييعيـــاج " ومحعيـــل ابخومـــة احملـــود  فيـــي  اـــار  وارد  

 منقعة معينة .

فيـي  اـار  مويـوفة   أما  ذا ن التعاقو فييا لل  خومة مويوفة   الممة دو  بويو من يهـوميا   

 .ملي  هو خومة مويوفة   الممة ـ ـ و   االممة 

فاملعيار   اإلاار  املويـوفة   الممـة هـو بهيـو املوايـقات املطلوبـة دو  الن ـر    الشـبص الـما   

عينــ      نــل أ  املعيــار   اإلاــار  املعينــة هــو الشــبص الــما يهــوم ابخومــة   فالشــبص يهــوميا ب

 األا ر بعين  مطلو   هنا   وليس مطلولاج   املويوفة   الممة .

 هنا  اذج من العهود املطيهة   املؤسسات املالية االسالمية بنولييا السابهل : ونمكر   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ر   الوارد  لل  تبص معل : ا وذج من لهو اإلاا -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا وذج من لهو اإلاار  املويوفة   الممة :  -2

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 اخلطوات التنفيذية : 

هــمه األلمــاع وابخــومات   نهيهتيــا هــي محــوخص ضــمن املراحبــة   املنــاف    ولــمل  نطيــو للييــا 

 ل  ضوء ما أي  :  اراءات املراحبة لآلمر لالشراء ل

 

بشـــراـيا واا رهـــا ... وبعيـــار   1واـــود ولـــو ملـــ م مـــن الطـــر  الطالـــب لاملنقعـــة " ابخومـــة " ي1

أخرى : التوقي  لل  امحقاقية محقاه  مشنإل   محمكر فييا ابخطوات وااللت امـات املتيادلـة   وبيـا  

 ابخومة املطلوبة سواء كانت معينة أم مويوفة   الممة .

                                                 

 هود املستبومة    اار  املناف  وابخومات : ي ترح املوطلحات املستعملة   الع1ج

  مهوم ابخومة  : هو ااامعة   أو املعيو   خومة التعلي    واملستشق    خومة الوحة   وهكما 

  طالب ابخومة : هو مستبوم ابخومة واملستقيو منيا   وهو لميص الين    وهو اآلمر بشراء املنقعة أو ابخومة 

 نسب العهو للعميص مياتر    أل  الين  يهوم لالتعاقو م  مهوم ابخومة لنقسـ      يهـوميا   أو  الين  : الما يهوم ابخومة

 يييعيا أو يؤارها اا راج من الياطن للعميص   اإلاار  املعينة .



يــة يــانية ابخومــة للــ  الشــروط واملوايــقات املطلوبــة مــن قيــص ااالمحقــا  مــ  قيــام املؤسســة لا ي2

 طالب ابخومة .

بــة     قيــام املؤسســة لالتوقيــ  مــ  طالــب التمويــص " العميــص " بعــو بويــو مــود األقســاط املطلو  ي3

 والضمادت املطلوبة للسواد .

تــر  لاالمحقــا  والتوقيــ  للــ  وجيــو    اإلاــار  املويــوفة   الممــة أ  محهــوم املؤسســة املاليــة ميا

العهــو مــ  طالــب ابخومــة " العميــص " أل  لــص العهــو يتعلــو لالممــة   وال يشــنط واــوده وقــت 

 العهو   و  ا لنو وقت محسلي  ابخومة .

   بعو االمحقا  م  العميص محوق  املؤسسة لل  العهو م  ااية املهومة للبومة .

   

االسالمية محسـتبوم لهـو اإلاـار  أوالج مـ  املؤسسـة     محعيـو  فن  املؤسسات املاليةذل  فعل  ضوء   

  وبعيــار  أخــرى محســتبوم لهــو مــ  العميــص   أا التــأا ر مــن اليــاطن   نالــة اإلاــار  املعينــة اا رهــا 

 .اإلاار    املناف    م  لهو اإلاار  املوا ا

يا م  يانب ابخومة   وبل لهو ولكن جيب لوم الربط بل اإلاار  املويوفة   الممة الرب ن  برام 

اإلاار  م  العميص املسـتقيو مـن ابخومـة نـك ييتعـو متامـاج لـن الوـورية   وبعـني احمل ـورات الشـرلية   

 املعامالت .

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رّب العاملي

 وصلى هللا على عبده ورسوله املبعوث رمحة للعاملي



 وعلى آله وصحبه أمجعي

 


