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١١فقهمقدمة في
الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف اإلأنبياء والمر�سلين نبينا 

محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين، اأما بعد: 

 فبين يديك ــ اأخي الطالب ـــ )كتاب فقه ١( للطالب؛ المقرر العام، للنظام 
الثانوي بخطته الجديدة، وهو كتاب يقرب اإليك اإلأحكام ال�سرعية المتعلقة بفقه  
اإلأ�سرة، والمعامالت ال�سرعية، والجنايات في ال�سريعة اإلإ�سالمية، مع مقدمة في 

معنى الفقه واأهميته والموقف من خالف العلماء رحمهم اهلل تعالى.

اأراد  بــاإذن اهلل تعالى ممن  التي تدر�سها؛ تكون  باإلأحكام  وبقدر علمك وعملك 
يرد  »مــن  اأن:  الكريم    ر�سولنا  اأخبرنا  الــداريــن؛ حيث  و�سعادة  الخير  بهم  اهلل 
ر من بّلغ �سريعته، ودعا له   باأن يرزقه  اهلل به خيرا يفقهه في الدين«)١(، وب�سَّ
: »ن�سر اهلل امرًءا �سمع مقالتي فوعاها، ثم اأداها اإلى من لم  اهلل البهجة بقوله

ي�سمعها، فرب حامل فقه إل فقه له، ورب حامل فقه اإلى من هو اأفقه منه«)٢ (.

وقد ي�سر اهلل تعالى �سياغة مو�سوعات هذا المقرر بطريقة تتيح لك اأن تكون 
لما  متوثبة، مطبقاً  وروح  بفاعلية  الدر�س  في  ت�سارك  ال�سف؛  داخل  ن�سطاً  طالباً 
يمكن تطبيقه داخل ال�سف اأو المدر�سة، وت�سارك في حل الن�ساطات والتمارين التي 
تزيدك علماً وفهماً وا�ستيعاباً للدر�س، وتنمي لديك المهارات المتنوعة؛ كما تعينك 
�سياغة المقرر الجديدة على البحث عن المعلومة بنف�سك؛ مع م�ساعدتك في 
البحث عنها من خالل بع�س الموجهات اأو اإر�ساد معلمك المبارك؛كما تعينك على 
التعاون مع زمالئك في اإثراء المادة ونفع اإلآخرين، وقبل ذلك وبعده تعينك -اإن 
�ساء اهلل تعالى- في تمثل اإلأحكام ال�سرعية في حياتك، وتقربك اإلى ربك وخالقك؛ 

مما يقودك باإذن اهلل ل�سعادة الدنيا ونعيم اإلآخرة.

)1( رواه البخاري برقم )٧1(، وم�شلم برقم )1٠3٧(.
)2( الحديث �شحيح، مروي عن جمع من ال�شحابة  . 



وقد راعينا في هذا الموؤلف الجديد ما ياأتي:

اأوإًل: تنوع العر�س للمادة الدرا�سية؛ لي�سهل عليك فهمها، وتتمكن من ا�ستيعابها 
بي�سر و�سهولة.

ثانًيا: الحر�س على م�ساركتك في الدر�س؛ تعلًما وتطبيًقا وكتابة، وبحًثا عن المعلومة، 
وا�ستنباًطا لها؛ من خالل اأن�سطة تعليمية وفراغات داخل المحتوى تركت 
لتكتبها باأ�سلوبك، وت�سرب عليها اأمثلة من واقع حياتك ومعاي�ستك، ومن 

ثمَّ تعر�سها على معلمك للتاأكد من مدى �سحة ما تو�سلت اإليه.
للتفكير  م�ساحات  خالل  من  لديك؛  التي  والتفكير  التعلم  مهارات  تنمية  ثالًثا: 
مع  الفاعلة،  والم�ساركة  اإلأمثلة  و�سرب  اإل�ستنباط  على  التمرن  لك  تتيح 

توجيه معلمك، وعنايته بك.
الم�ستركة؛مع  والتمرينات  اإلأن�سطة  خــالل  مــن  الــتــعــاون؛  مــهــارة  تنمية  رابــًعــا: 
باإل�ستراك  المعلومة  اإلى  ذلك  للتو�سل من خالل  اأو مجموعتك؛  زميلك 

مع زمالئك في ال�سف.

وقد ُر�سم لكل وحدة في الكتاب اأهداف و�سعت في مدخل الوحدة؛ من اأجل اأن 
تتاأملها وت�سعى لتحقيقها، فبقدر قربك من تحقيق اإلأهداف تكون ا�ستفادتك من 

الكتاب كبيرة، ومثمرة.

والهداية،  العلم  مــدارج  في  لك لالرتقاء  دافعاً  الكتاب  يكون  اأن  نوؤمله  والــذي 
وانطالقة لخير عظيم ترى اأثره في حياتك ومجتمعك واأمتك.

نفع اهلل بك، وجعلك قرة عين لوالديك، ونافًعا لدينك ووطنك، وحفظك من كل مكروه.
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الوحدة
األأولى

الفقهمقدمة في

1. تعرف الفقه ا�صطالحا.
من  وغ��ي��ره  الفقه  بين  ت��ف��رق   .2

العلوم.
3. تذكر نبذة مخت�صرة عن ن�صاأة 
الفقه في حدود ع�صرة اأ�صطر.
4. تذكر م�صدر الفقه وا�صتمداده.

المدار�س  اأ�صباب ظهور  تف�صر   .5
الفقهية.

6. تعلل كثرة اعتماد اأهل المدينة 
على األآثار بعك�س اأهل  العراق.
اأ���ص��ب��اب ال��خ��الف بين  ت����درك   .٧

العلماء.
٨. تذكر اأربعة من اأ�صباب الخالف 

بين العلماء بالتف�صيل.

 اأخي الطالب/ اأختي الطالبة: يتوقع منك بعد درا�صتك لهذه الوحدة اأن:

ال�صائغ  األخ��ت��الف  بين  تفرق   .٩
وغير ال�صائغ.

تجاه  اإيجابيا  اتجاها  تكون   .1٠
اإذا  األأخ�������رى؛  األج���ت���ه���ادات 
ك���ان���ت م�����ص��ت��ن��دة ع��ل��ى دل��ي��ل 

�صرعي.
اإي��ج��اب��ي��ا ت��ج��اه  ت���ك���ون ات��ج��اه��ا   .11
وحديثا  قديما  األ���ص��الم  علماء 

بتقديرهم واحترامهم.  
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يمكنك من خالل ما تقدم)2( التعرف على معنى الفقه في اللغة العربية، فما هو؟

..........................................................................................

اأما المراد بالفقه في ا�صطالح الفقهاء فيمكنك معرفته بترتيب الكلمات اآلآتية:

من       اآلأحكام       التف�صيلية       معرفة       ال�صرعية       اأدلتها       العملية

..........................................................................................

قال اهلل تعالى:                                                                                  )1(، 

ويقول النا�س: فالن آل يفقه �صيئا.

)1( �صورة الن�صاء اآلآية 78.
)2(  ويمكن الرجوع اإلى معاجم اللغة ومنها: القامو�س المحيط للفيروز اآبادي، ول�صان العرب آلبن منظور.

تعريف الفقه ون�صاأته  تعريف الفقه ون�صاأته  
ومدار�صهومدار�صه

تعريف الفقه ون�س�أته  ومدار�سه الدر�س
1

تعريف الفقه 
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العملية

المتعلقة باأفعال الجوارح، 
والح��ج،      ال�ص��الة،  مث��ل: 
و......................
و....................... 

و.......................

اآلأح��كام اآلعتقادي��ة مث��ل م��ا يتعل��ق باأ�ص��ماء اهلل و�صفات���ه 
و...........................و......................... 

و........................

اأدلتها التف�صيلية

اأدلة كل م�صاألة بعينها، مثل: 
اآية الو�صوء تدل على فرو�س 
الو�صوء، ومثل:.............
............................
............................
............................

..........................

يخرج به اأمران: 
اآلأول: العل��م الماأخ��وذ عن غير اآلأدل��ة كعلم المقلد 

فهو لي�س بفقيه.
 والثان��ي: اآلأدل��ة اآلإجمالي��ة ه��ي: الق��راآن وال�ص��نة 
واآلإجم��اع والقي�����ا�س، وحجيته��ا وط��رق دآللتها على 
اآلأحكام ال�صرعية آل تدر�س في علم الفقه اإنما تدر�س 

في علم اأ�صول الفقه المتعلق باآلأدلة اآلإجمالية.

ما يخرج ب�صببهامعناهاالعبارة من التعريف

اآلأحكام الم�صتفادة اآلأحكام ال�صرعية
من ال�صرع آل من العقل 

والتجربة ونحوهما

تعرف على معنى التعريف ومحترزاته، واأكمل الجدول ح�صب فهمك:

العق��ل  م��ن  الم�ص��تفادة  كاآلأح��كام  ال�ص��رعية  غي��ر  اآلأح��كام 
اأوالتجربة  مثل علم اللغة، والطب واله�ند�ص�ة 

و..........................و.......................... 

و..............................

معنى التعريف 
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ا�صتخرج مما م�صى الم�صادر التي كان يعتمدها ال�صحابة  في التعرف على األأحكام ال�صرعية، 
وهي م�صادر الفقه لمن بعدهم.

................................................................................................./1

................................................................................................./2

................................................................................................./3

................................................................................................./4

اأو مما يذكره لهم النبي  من  اإما من القراآن  كان ال�صحابة  يتلقون الفقه من النبي  مبا�صرة، 
اآلأحاديث، وكانوا اإذا لم يعرفوا حكم م�صاألة معينة �صاألوا عنها النبي  فيخبرهم النبي  بحكمها.

واأما بعد وفاة النبي  فكان ال�صحابة  اإذا وردت عليهم م�صاألة ينظرون في القراآن الكريم وال�صنة النبوية؛ فاإن 
وجدوا حكم الم�صاألة فيهما اأو في اأحدهما حكموا به، ولم يلتفتوا اإلى غيره، وكان ي�صاأل  بع�صهم  بع�صا عن ال�صنة في ذلك، 
ا من ال�صنة ت�صاوروا في حكم الم�صاألة، واجتهدوا فيها بح�صب ما لديهم من اآلأ�صول ال�صرعية،  فاإن لم يجدوا عندهم ن�صًّ
وقد يقي�صونها على ن�س عندهم، وقد يجمعون على حكم الم�صاألة كاإجماعهم على قتال مانعي الزكاة، وقد يختلفون في حكم 

الم�صاألة كاختالفهم في ميراث الجد مع اآلإخوة )1(.

ن�صاأة علم الفقه

)1(  هذه الم�صاألة من م�صائل الفرائ�س؛ وهي: لو مات �صخ�س وترك جدًا واإخوه، فهل اآلإخوة مع وجود الجد يرثون اأو آل يرثون؟
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بعد وفاة النبي  اجتهد ال�صحابة  في ن�صر العلم، وتفقيه النا�س ودعوتهم، وانت�صروا 
في اأنحاء اآلأر�س يبلغون دين اهلل تعالى، فانت�ص��ر العلم في اآلأم�صار اآلإ�ص��المية، فكان للعلم 

حوا�صر كثيرة ينهل منها المتعلمون؛ من اأهمها:

1. المدين��ة النبوي��ة: وفيه��ا الخلف��اء اآلأربع��ة، وعائ�ص��ة وعبداهلل بن عم��ر وزيد بن ثابت 
. وغيرهم 

. 2. مكة المكرمة: وفيها عبداهلل بن عبا�س

. ثم انتقل اإليها علي ، 3. الك�وف�ة: وفيها عبداهلل بن م�صعود واأبو مو�صى و�صلمان  

. 4. الب�صرة: وفيها اأن�س وجابر

. 5. ال�صام: وفيها معاذ واأبو الدرداء ومعاوية  

. 6. م�صر: وفيها عمرو بن العا�س وابنه عبداهلل

مدار�س الفقه واأ�صباب ظهورها
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وف��ي اأواخ��ر الق��رن اآلأول الهجري وبداي��ة القرن الثاني، ب��داأت اآلآراء الفقهية تتج��ه نحو تكوين مدر�ص��تين كبيرتين؛ لكل 
منهما منهج تخت�س به عن اآلأخرى، وهاتان المدر�صتان هما:

اآلأث��ر  مدر�ص��ة  األأول��ى:  المدر�ص��ة 
بالحج��از  وه��ي  المدين��ة،  مدر�ص��ة  وت�ص��مى 
و�صبب هذه الت�صمية: اعتمادها على اآلأحاديث 
واآلآث��ار  غالبا؛ ب�ص��بب كثرته��ا عندهم، ولقلة 
الم�ص��ائل الحادث��ة ف��ي المجتم��ع الحج��ازي 
ذل��ك الوق��ت، واجتنابه��م الم�ص��ائل الفقهي��ة 
المفرو�ص��ة غي��ر الواقع��ة، ولي���س معنى ذلك 
اأنه��م آل ينظرون في الراأي؛ ولكن غلب عليهم 

النظر في اآلآثار.

ومن اأ�صهر علماء هذه المدر�صة: 
فقهاء المدينة ال�ص��بعة: �ص��عيد بن الم�ص��يب، 
وعبي��داهلل ب��ن عبد اهلل بن عتبة بن م�ص��عود، 
والقا�صم ب���ن محمد بن اأبي بكر، وخارجة بن 
زيد، واأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
ه�صام، و�صليمان بن ي�صار، وعروة بن الزبير.

المدر�ص��ة الثاني��ة: مدر�ص��ة ال��راأي 
وت�ص��مى مدر�ص��ة الكوفة  وهي بالعراق، و�ص��بب 
هذه الت�ص��مية: اأن اأهل العراق كثر عندهم ذلك 
الوق��ت اآلأخ��ذ بال��راأي وذل��ك لكث��رة الم�ص��ائل 
الحادث��ة عنده��م وقل��ة اآلأحاديث بالن�ص��بة لما 
عند اأهل الحجاز، فلذلك احتاجوا اإلى ا�صتنباط 
اآلأحكام من الن�صو���س القراآنية، واآلأحاديث 
الت��ي كانت عندهم بالنظر والتاأمل، حتى كثر 

ذلك عندهم ف�صموا اأهل الراأي.

ومن اأ�صهر علماء هذه المدر�صة: 
علقم��ة النخع��ي، وم�ص��روق الهْمدان��ي، و�ص��ريح 

القا�صي، واإبراهيم النخعي.

       بم تعلل كثرة األأحاديث  عند اأهل الحجاز في الزمن األأول، وقلتها عند اأهل العراق؟

....................................................................................................

....................................................................................................

......................................................................................................



15

قبل منت�صف القرن الثاني الهجري وما بعده اإلى منت�صف القرن الثالث، برز في الفقه عدد 
من العلماء الذين ا�صتفادوا ممن قبلهم، فالتف حولهم الطالب، ورجع النا�س اإليهم في الفتوى، 

وكان لهم تالميذ جمعوا اأقوالهم ودونوا مذاهبهم. 
يومنا  اإلى  الباقية  الم�صهورة  المذاهب  اإليهم  تن�صب  الذين  اآلأربعة  اآلأئمة  اأ�صهرهم:  وكان من 
هذا: اأبو حنيفة النعمان بن ثابت، ومالك بن اأن�س، ومحمد بن اإدري�س ال�صافعي، واأحمد بن حنبل 

-رحمهم اهلل-.

ظهور المذاهب المتبوعة

وهوؤألء األأئمة واإن اختلفوا في بع�س األأحكام ال�صرعية، اإأل اأنهم متفقون 
في اأ�صول الدين والحمد هلل. 
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قال تعالى في ق�صة حكم داود و�صليمان عليهما ال�صالم في الحرث عندما قال تعالى:

فالحق كان مع �صليمان، ومع ذلك قال اهلل عنهما:                                                          .        

كل واحد منا ألبد اأن يكون داعًيا اإلى اهلل تعالى، ومدافًعا عن �صريعته، فاإذا كنت يوما في حوار مع 
�صخ�س غير م�صلم، واأنت تدعوه اإلى اهلل جل وعال؛ فقال لك: اأنتم تزعمون اأن األأحكام ال�صرعية من 
عند اهلل تعالى، واأن القراآن وال�صنة محفوظان أل يتطرق اإليها التحريف، ومع هذا نجدكم تقولون اأخطاأ 

العالم الفالني، وتقولون:هذا القول �صعيف؛ مع اأنه موجود في كتبكم الفقهية.

)1(  �صورة اآلأنبياء اآلآيتان: 78- 79.
)2(   رواه البخاري برقم)73٥2(.

فالعلم��اء المجته��دون رحمه��م اهلل ل��م يتكلم��وا باله��وى، ب��ل كان��وا يجته��دون في بي��ان اأحكام 
ال�ص��ريعة بح�ص��ب ما بلغهم من اآلأدلة، وبح�ص��ب ما فهموه منها، وقد يتفقون فيما بينهم، وقد 

يختلفون في بع�س اآلأحيان.

 والخالف بين العلماء يعود اإلى اأ�صباب كثيرة كلها دائرة حول بحثهم عن الحق وتطلبهم بيان 
ال�ص��ريعة، ف��كل واح��د منهم اإم��ا اأن يكون م�صيبا محمودا فل��ه اأجران، اأو مخطًئ��ا معذوًرا فله 
: »اإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اأ�صاب فله اأجران، واإذا حكم  اأجر واحد،كما قال النبي 

فاجتهد ثم اأخطاأ فله اأجر« )2(.      

.
)1(

اأ�سب�ب خالف العلم�ء الدر�س
2

.
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................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

)1(   رواه م�صلم برقم)331(.
)2(   رواه اأبو داود برقم )3462(.

)3(   اْلِعيَنُة  هي: اأن يبيع �صلعًة بثمن موؤجل، ثم ي�صتريها من الذي اأخذها باأقلَّ من الثمن حاآًل.

 اأهم اأ�صباب خالف العلماء ما ياأتي:

ال�ص��بب األأول: كون العالم لم ي�ص��مع بهذا الدليل، مثال ذلك: بلغ عائ�ص��ة  اأن عبد اهلل 
ابن عمرو  ياأمر الن�صاء اإذا اغت�صلن اأن ينق�صن روؤو�صهن فقالت يا عجًبا 
آلبن عمرو هذا ياأمر الن�صاء اإذا اغت�صلن اأن ينق�صن روؤو�صهن، اأفال ياأمرهن 
اأن يحلقن روؤو�صهن؟ لقد كنت اأغت�صل اأنا ور�صول اهلل  من اإناء واحد، وآل 

اأزيد على اأن اأفرغ على راأ�صي ثالث اإفراغات. )1( 

ال�ص��بب الثان��ي: يبل��غ الحديث عالمين لكن��ه يكون �صحيًحا عند عال��م و �صعيفا عند العالم 
اآلآخ��ر حي��ث لم يبلغه ب�ص��ند �صحيح، مث��ال ذلك: حديث اْلِعيَن��ِة الذي رواه 
ابن عمر  قال: �صمعت ر�ص�����ول اهلل   يقول: »اإذا تبايعتم بالِعْيَنِة، 
واأخذت��م اأذن��اب البق��ر، ور�صيت��م بال��زرع، وتركت��م الجه��اد �ص��لط اهلل 
عليك��م ذأًل أل ينزع��ه حت��ى ترجع��وا اإل��ى دينك��م«)2(، ه��ذا الحدي��ث لم 
يعم��ل به ال�ص��افعي ل�صعف��ه عنده، وعمل ب��ه الجمهور؛ آلأن ل��ه طرقًا تقويه، 

وقد ع�صدته بع�س اآلآثار عن ال�صحابة   في تحريم اْلِعيَنِة.)3(

بالتعاون مع مجموعتك فكر في اإجابة �صديدة عن �صبهته؛ مدعما قولك بما يكون �صبًبا لرجوعه عن مقولته، 
واكتب ملخ�س ما تو�صلتم اإليه.
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ال�ص��بب الثالث: يبلغ الحديث العالم ويعلم اأنه �صحيح لكن يظنه من�ص��وخًا واآلآخر بخالف ذلك، مثال 
ذلك: اختلف العلماء في حكم الحجامة لل�صائم هل تفطر اأم آل؟ فمن قال: اإنها 
آل تفط��ر ا�ص��تدل بحدي��ث ابن عبا���س  ف��ي ال�صحي��ح اأن النب��ي   احتجم وهو 
مح��رم واحتج��م وهو �صائ��م، ومن ق��ال: اإنها تفطر ا�ص��تدل بحديث: اأفط��ر الحاجم 
والمحج��وم، وم��ن اآلأجوب��ة الت��ي اأجاب��وا بها ع��ن حديث ابن عبا���س   قال��وا: اإن 

الحديث من�صوخ، ولم ي�صلِّم لهم اآلآخرون باأن الحديث من�صوخ.

ال�ص��بب الراب��ع:   يبل��غ العالم الحديث ويعلم اأنه غير من�ص��وخ لكن يعتب��ره معار�صا بحديث اآخر، مثال 
ذلك: خالف العلماء في م�ص��األة ا�ص��تقبال القبلة وا�ص��تدبارها اأثن��اء ق�صاء الحاجة، 
فمنهم من قال: اإن اآل�ص��تدبار واآل�ص��تقبال منهي عنه مطلقًا، ومنهم من قال: منهي 
عن اآل�صتقبال دون اآل�صتدبار، ومنهم من قال: منهي عن اآل�صتدبار في الف�صاء دون 
البني��ان، و�ص��بب ذل��ك اأن النبي    قال: »اإذا اأتيتم الغائط فال ت�ص��تقبلوا القبلة وآل 
ت�ص��تدبروها ولكن �ص���رقوا اأو غ��رب���وا« )1(، وروى ابن عمر   اأنه رق�ى على بيت اأخت�ه 
حف�صة فوج����د النبي  جال�صًا لحاجته م�صتقبل ال�صام م�صتدبر القبلة )2(، فهذان 

الحديثان ظاهرهما التعار�س، ولهذا اختلف اأهل العلم في حكم هذه الم�صاألة. 

)1( رواه البخاري برقم )394(.
)2( رواه م�صلم برقم )266(.

 بالتعاون مع مجموعتك؛ فكر في اأكثر من طريقة تجمع فيها بين الحديثين في الم�صاألة ال�صابقة.

الطريقة األأولى للجمع بين الحديثين:
اأن يكون النهي عن اآل�صتقبال واآل�صتدبار في الف�صاء خارج البنيان، وحديث ابن عمر يدل 

على الجواز داخل البيوت.

الطريقة الثانية للجمع بين الحديثين:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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الطريقة الثالثة للجمع بين الحديثين:
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

اأو آلأي �صبب  اأو مجماًل  اللفظ م�صتركًا  ال�صبب الخام�س: اختالفهم في تف�صير لفظ الدليل، وذلك لكون 
اآخر، كاختالف الفقهاء في م�س المراأة هل ينق�س الو�صوء اأو آل ينق�س الو�صوء، ب�صبب 
اختالفهم في تف�صير قوله تعالى في اآية الو�صوء:                                          )1(، فمن 
اللم�س آل  قال:  بالجماع  ف�صرها  الو�صوء، ومن  ينق�س  قال: هو  اللم�س  ف�صرها بمجرد 

ينق�س الو�صوء.

ال�صبب ال�صاد�س: اختالفهم في قاعدة اأو م�صاألة اأ�صولية مما يوؤدي اإلى الخالف في بع�س اآلأحكام، وذلك 
كاختالف اأهل العلم في اآلحتجاج بقول ال�صحابي اأو فعله اإذا كان في م�صاألة آل يدخلها 

اآلجتهاد ولم يخالفه �صحابي اآخر هل هو حجة اأم آل؟

 مثال ذلك: فعل ابن عمر في رفع يديه في التكبيرات على الجنازة )2(، ولكن بع�س 
العلماء لم يختر هذا الحكم؛ آلأنه آل يعمل بهذا النوع من اآلأدلة.

ال�صبب ال�صابع: اأن بع�س العلماء يفهم من الحديث �صيًئا، ويفهم غيره منه �صيئا اآخر، ومثاله حديث ذي 
اليدين اأن النبي  �صلى بهم اإحدى �صالتي الع�صي ف�صلم من ركعتين، فلما اأخبروه �صلى 

الركعتين الباقيتين، ثم �صلم ثم �صجد �صجدتين بعد ال�صالم. )3(
في  نق�س  من  �صلم  اإذا  ال�صالم  بعد  يكون  ال�صهو  �صجود  اأن  العلماء  بع�س  منه  فاأخذ 
�صالته، فاإنه يتمها ثم ي�صجد لل�صهو بعد ال�صالم، وفهم منه اآخرون اأن �صجود ال�صهو  يكون 
ال�صالة على  الحديث زاد  اإذا زاد في �صالته �صهوا وذلك آلأنه في هذا  ال�صالم  بعد 

النبي  وال�صالم من ال�صالة، فقالوا:كل زيادة �صهوا فال�صجود لها بعد ال�صالم.

ال�صبب الثامن:   اأن آل يكون  في الم�صاألة  ن�س، فيجتهد العلماء في ا�صتنباط حكمها من بع�س الن�صو�س 
حكم  في  المعا�صرين  العلماء  اختالف  ذلك  ومن  اجتهادهم،  فيختلف  ال�صرعية؛  والقواعد 

اآلإجارة المنتهية بالتمليك؛ بناًء على خالفهم في تنزيلها على الن�صو�س والقواعد ال�صرعية.

)1( �صورة المائدة اآلآية: 6.
)2( رواه ابن اأبي �صيبة في الم�صنف برقم )1138٠( ب�صند �صحيح.

)3( رواه البخاري )482(.
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ال�سنف األأول:...........
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ال�سنف الث�ني:..........

..............................
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ال�سنف الث�لث:..........
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اأ�صباب الخالف ال�صابقة يمكن ت�صنيفها اإلى نوعين اأو ثالثة، اجتهد في و�صع ت�صنيف منا�صب لها، و�صع كل 
�صبب منها �صمن ال�صنف الذي ينا�صبه في الجدول األآتي:
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الخالف في بع�س الم�صائل من طبيعة الب�صر آلختالفهم في الفهم والعلم، وقد �صبق لك درا�صة بع�س اأ�صباب الخالف 
بين العلماء، ولكن ما موقفنا من هذا الخالف؟

اأوأًل: يج��ب احت��رام العلم��اء واإجاللهم؛المخطئ منهم والم�صيب، وآل يبيح خطاأ بع���س العلماء المجتهدين التعدي 
عليه��م والطع��ن فيهم وانتقا�صهم، فهذا ما اأدى اإليه اجتهاده، وهو معذور في ذلك ماأجور، فعن عمرو بن العا�س  
 اأن��ه �ص��مع ر�ص��ول اهلل  يقول: »اإذا حكم الحاك��م فاجتهد ثم اأ�صاب فله اأج��ران، واإذا حكم فاجتهد 
ثم اأخطاأ فله اأجر«)1(، وقد �ص��بق لك درا�ص��ة اأ�ص��باب الخالف بين العلماء وهي اأعذار، كما اأن بع�س اآلأحكام 

التي ترى هذا العالم قد اأخطاأ فيها قد تكون �صوابًا في حقيقة اآلأمر، والخطاأ هو ما عندك.

ثاني��اً: العلم��اء المجته��دون متفق��ون ف��ي اأ�صول ال�ص��ريعة، واإنما خالفهم ف��ي فروعها؛ كما وقع في بع�س الم�ص��ائل 
المتعلقة بال�صالة والحج والبيع ونحوها.

ثالثاً: وقوع الخطاأ من بع�س العلماء يدل على اأن التعظيم يكون للن�صو�س ال�صرعية آل لالأ�صخا�س، فكل  يوؤخذ من 
. قوله ويرد اإآل محمدًا 

رابعاً: آل يجوز لنا التع�صب لقول اأحد من العلماء ونحن نعلم اأن الحق مع العالم اآلآخر، فالعالم الذي اأخطاأ معذور 
ماأجور، ولكن آل يعني ذلك اأن نتابعه على خطئه اأو نتع�صب له، ونلوي الن�صو�س من اأجل ت�صحيح قوله.

)1(  تقدم تخريجه �س 18.

الموقف من خالف العلماء

1/ بالتعاون مع مجموعتك بين الفوائد التي ن�صتفيدها من معرفة اأ�صباب الخالف بين العلماء.
.............................................................................................................
.............................................................................................................

2/ بالتعاون مع مجموعتك اأوجد اأ�صباًبا اأخرى للخالف بين العلماء م�صت�صحًبا اأن خالفهم لم يكن ناتجا 
عن هوى مذموم، اأو ألأمور �صخ�صية؛ اإنما هو خالف ب�صبب النظر في األأدلة وألأجل الو�صول اإلى الحق.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

3/ ا�صتخل�س مما �صبق اأهم اأ�صباب خالف العلماء ممثاًل بمثال واحد على كل �صبب.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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11  عّرف الفقه ا�صطالًحا.

22   يمكننا التمييز بين الفقه وغيره من العلوم اآلأخرى ال�صرعية وغيرها، كيف يتحقق لنا

            ذلك من خالل درا�صتنا للتعريف اآل�صطالحي للفقه و�صرحه؟

٣٣   كيف تجيب من �صاألك عن مبررات ن�صوء المدار�س الفقهية واختالفها؟

٤٤   اإذا وقعت لك م�صاألة آل تعرف حكمها فمن ت�صاأل؟ ولماذا؟

٥٥   هل يت�صور وقوع الخطاأ من الفقيه؟ ولماذا؟

٦٦      هل ترى اأن آلختالف الفقهاء في اآلأحكام ال�صرعية مبرًرا؟ و�صح ما تقول باآلأمثلة.
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�أحكــــــــام 

�لنكــــاح

تــتــحــدث عـــن �أهـــمـــيـــة تــكــويــن   .1
�ألأ�سرة للفرد و�لمجتمع.

ــن عــنــايــة  ــ ــــب مـ ــو�نـ ــ تـــــــدرك جـ  .2
�ألإ�سالم باألأ�سرة.

ــزو�ج للفرد  ــ ــ �ل �أهــمــيــة  تــــدرك   .3
و�لمجتمع.

تفرق بين �لحال �لتي ي�ستحب   .4
فيها �لنكاح �أو يجب �أو يباح.

ــاح  ــكـ ــنـ ــيــــن �أركـــــــــــان �لـ ــز بــ ــيـ ــمـ تـ  .5
و�سروطه.

ــا �لـــمـــر�أة  ــسـ تـــــدرك �أهـــمـــيـــة ر�ـ  .6
بالزو�ج.

تـــعـــرف مــعــنــى عــ�ــســل �لــنــ�ــســاء   .7
و�آثاره �ل�سيئة.

�لدينية  �لكفاءة  �أهمية  تقدر   .8
بين �لزوجين.

ومكانته  �لــولــي  �أهمية  تــدرك   .9
وم�سوؤوليته في تزويج �لمر�أة.

ــات  ــرمـ ــحـ ــمـ �لـ بـــيـــن  تــــفــــرق   .10
�لحرمة �ألأبدية و�لموؤقتة.

11. تــقــارن بــيــن �ــســروط �لــنــكــاح 
و�ل�سروط في �لنكاح.

12. تميز �ل�سروط �ل�سحيحة في 
�لنكاح من �لفا�سدة.

�لــجــائــزة من  �ألأنــكــحــة  13. تميز 
�لمحرمة.

 �أخي �لطالب/ �أختي �لطالبة: يتوقع منك بعد در��ستك لهذه �لوحدة �أن:

14. تفرق بين ما يحل ويحرم في 
فترة �لخطبة.

15. تعرف �أهم �أحكام �لِخطبة.

16. تعرف �أهم �أحكام �ل�سد�ق.
17. تدرك فو�ئد تخفيف �ل�سد�ق 

وتي�سير �لزو�ج.
18. تبدي ر�أيك في عالج م�سكلة 

غالء �لمهور.
19. تــعــرف ُحــكــم ولــيــمــة �لــنــكــاح 

و�إجابتها.
ــور�ت  ـــظــ ــحـ مــ مــــــن  تـــــحـــــذر   .20

�لوألئم.
�لن�سل  تــحــديــد  بــيــن  تــفــرق   .21

وتنظيم �لحمل.
22. تبدي ر�أيـــك فــي طــرق عالج 

�لم�سكالت �لزوجية.
�ل�سرعية  �لِحكم  �أهم  تو�سح   .23

�لمتعلقة بالوحدة.

�لوحدة
�لثانية
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يراد بفقه األأ�س��رة األأحكام المتعلقة بكيفية بناء األأ�س��رة عن طريق عقد النكاح، والتعامل 
بي��ن الزوجي��ن، وكيفي��ة انته��اء هذا العق��د عن طريق الطالق اأو الف�س��خ، وم��ا يتعلق بذلك من 

اأحكام؛ كالنفقة والعدة. 

األإن�س��ان مدن��ي بطبع��ه، وأل ب��د له من مجتمع يعي���ش فيه، يحق��ق له احتياجات��ه المادية 
والنف�س��ية، وقد اعتنى األإ�س��الم ب�س��ائر موؤ�س�س��ات المجتمع، �س��واء اأكان ذلك على م�س��توى 
المجتم��ع عام��ة، اأم كان ذل��ك باهتمام��ه بن��واة المجتمع، وهي األأ�س��رة، فقد اأولى األإ�س��الم 
األأ�س��رة عناي��ة فائق��ة، وح��ث على بنائه��ا؛ ألأن األأ�س��رة تحق��ق كثيرًا م��ن الرغبات النف�س��ية 

والمادية للفرد والمجتمع.

بالتعاون مع مجموعتك �ذكر �أربًعا من مظاهر عناية �ألإ�سالم باألأ�سرة.

1/ حث األإ�س��الم على ح�س��ن اختيار الزوجة، واأن اأهم ما يحر�ش عليه فيها اأن تكون ذات 
دين؛ ألأنها اأ�سا�ش في تكوين األأ�سرة.

......................................................................................../2

......................................................................................../3

......................................................................................../4

األأ�ســــــــرة �لدر�س
3

�لمر�د بفقه �ألأ�سرة

عناية �ألإ�سالم باألأ�سرة
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بالن�سبة للمجتمعبالن�سبة للفرد

�ســرع �هلل �لــزو�ج ورغــب فيــه لحكــم عديــدة؛ بالتعاون مع مجموعتك �ذكــر �أهم هذه �لحكم بالن�ســبة للفرد 
و�لمجتمع:

�لحكمة من م�سروعية �لزو�ج
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النكاح م�سروع بالكتاب وال�سنة واإجماع الم�سلمين، واألأ�سل في النكاح اأنه �سنة موؤكدة للن�سو�ش 
األآمرة به، كما قال تعالى:                                                                   )1(.

: »يا مع�سر �ل�سباب من ��ستطاع منكم �لباءة فليتزوج؛ فاإنه �أغ�س للب�سر   وقول النبي 
و�أح�سن للفرج، ومن لم ي�ستطع فعليه بال�سوم فاإنه له وجاء« )2(.

وهو �سنة المر�سلين كما قال اهلل تعالى:                                                                                                                                           

.)3(                                                                                                                            

يكون  اأن  الرجل:  في  الموانع  �ل�سرعية:من  �لمو�نع  من  �لخاليان  �لزوجان   -1
متزوجًا باأربع ن�سوة، اأو اأن يكون غير م�سلم والمراأة م�سلمة، ومن الموانع في المراأة: اأن 

تكون من محارمه، اأو تكون في ذمة زوج اآخر، وغير ذلك.

)1( �سورة الن�ساء األآية 3.    )4( متفق عليه
)2( رواه البخاري برقم )٥066( .    )٥(  اأخرجه الترمذي )1084(.

)3( �سورة الرعد األآية 38.

عقد النكاح   �لدر�س
4

حكم �لنكاح

�أركان �لنكاح

اهتم الدين األإ�سالمي ببناء الحياة الزوجية بناًء �سليمًا منذ بدايتها، وحث اأن يكون اختيار الزوج 
لزوجته، والزوجة لزوجها اختيارًا �سليمًا، واأر�سد اإلى مجموعة معايير يح�ُسن مراعاتها عند اختيار 
الزوج اأو الزوجة، وياأتي في مقدمة هذه المعايير: الدين وح�سن الخلق، قال   في حق الزوجة:  
»فاظفر بذ�ت �لدين تربت يد�ك« )4(، وقال في حق الزوج:  »�إَِذ� َخَطَب �إَِلْيُكْم َمْن َتْر�َسْوَن ِديَنُه 

ُجوُه«)٥(.   َوُخُلَقُه َفَزوِّ

�إ�ساءة
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اأو نائبه، وي�سح بكل لفظ يفهم منه  وهو لفظ التزويج ال�سادر من ولي المراأة  2- �ألإيجاب: 
المق�سود من النكاح، كاأن يقول الولي للزوج: زوجتك اأو اأنكحتك، اأو يكتب ذلك.

3- �لقبول: وهو لفظ قبول الزواج ال�سادر من الزوج اأو نائبه، وي�سح بكل لفظ يفهم منه 
القبول بالزواج؛ كاأن يقول الزوج للولي: قبلت هذا الزواج، اأو اأنا موافق، اأو يكتب 

موافقته في ورقة. وتقوم اإ�سارة األأخر�ش المفهومة اأو كتابته مقام نطقه.

بّين حكم �لنكاح في �ل�سور �ألآتية مع ذكر �ل�سبب:

�لتعليل�لحكم�ل�سورة
اإذا قال الولي زوجتك وقال الزوج 

ر�سيت هذا الزواج

اإذا قال الولي زوجتك و�سكت 
الزوج

اإذا كتب الولي التزويج وقبله 
الزوج كالًما

اإذا تكلم الولي وكتب الزوج 
الموافقة
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�ل�سرط �ألأول:تعيين �لزوجين: فال ي�سح اأن يقول: زوجتك اإحدى بناتي، اأو زوجت 
اأحد اأبنائك بنتي، بل أل بد من تحديد الزوجين في عقد النكاح تحديدًا ينفي الجهالة، كاأن 

يقول: زوجتك بنتي فالنة.

�ل�ســرط �لثاني:ر�ســا �لزوجيــن: ف��ال يج��وز اإجب��ار اأح��د الزوجي��ن � اإذا كان عاقاًل � 
عل��ى ن��كاح م��ن أل يريده،ويكون ر�س��ا المراأة بنطقها ال�سريح، اأو ب�س��كوتها ال��دال على الر�سا 
:  »أل تنكح �ألأيم حتى ت�ستاأمر، وأل تنكح �لبكر حتى ت�ستاأذن«،  والموافقة، ودليل ذلك قوله  

قالوا: يا ر�سول اهلل وكيف اإذنها، قال: »�أن ت�سكت«.)1(  

وعن عائ�س��ة  قالت: �س��األت ر�س��ول اهلل   عن الجارية ُيْنكحها اأهلها اأت�ستاأمر اأم أل؟ قال 
: »نعم ت�ســتاأمر«، فقالت عائ�س��ة: فقلت له: فاإنها ت�ستح���يي. قال ر�سول اهلل  لها ر�س��ول اهلل 

: »فذلك �إذنها �إذ� �سكتت«.)2(

: »أل نكاح �إأل بولي«.)3(   �ل�سرط �لثالث:�لولي للمر�أة، وذلك لقوله 
وع��ن عائ�س��ة  اأن النب��ي   ق��ال:  »�أيمــا �مــر�أة نكحــت بغيــر �إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل، 

فنكاحها باطل، فنكاحها باطل«.)4( 
وولــي �لمــر�أة: اأبوه��ا، ث��م بعد ذلك وكي��ل األأب اأو و�سيه،  ف��اإذا كان األأب اأو�سى اإلى رجل ثقة 
يعرف م�سلحة البنت فاإنه يكون اأولى من غيره، ثم بعد ذلك بقية الع�سبة على ح�سب ترتيبهم 

في الميراث، فيقدم األأخ ال�سقيق على األأخ ألأب، ويقدم األأخ ألأب على العم ال�سقيق وهكذا.
وي�سترط في الولي اأن يكون مكلفًا ر�سيدًا.

)1(  رواه البخاري برقم )٥136(.

)2(  رواه البخاري برقم )6946(.
)3(  رواه الترمذي برقم )1101(.
)4(  رواه الترمذي برقم )1102(.

�سروط �لنكاح
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ويج��ب عل��ى الولي اأن ينظر اإلى م�سلحة موليته، فال يوؤخر زواجها من غير �س��بب �س��رعي، وأل 
يمنعها الزواج من الكفء اإذا ر�سيته لنف�سها،  وأل يحل له الت�ساهل بتزويجها من لي�ش كفًئا لها 

في الدين كالفاجر ونحوه.

�ل�ســرط �لر�بع: �ل�ســهود: في�س��ترط لعقد النكاح اأن ي�س��هد �س��اهدان على هذا العقد، 
: »أل نكاح �إأل بولي و�ساِهَدْي عدل«.)1(  وذلك لقوله 

فعقد النكاح عقد عظيم، وقد �س��ماه اهلل ميثاقًا غليظًا )2(، فلهذا ي�س��ترط فيه ما أل ي�س��ترط 
في غيره من العقود، ومن ذلك ال�سهادة حتى أل يكون هذا النكاح �سرًا بين الرجل والمراأة، بل 

يكون معلنًا للنا�ش، يح�سره الولي وال�سهود.

يجب عند ت��زوي��ج الفتاة مراع��اة الكفاءة الدينية بينها وبين من تقدم لل��زواج بها، فال يج��وز 
ت��زوي��ج الم�سلمة من كافر كائنا من كان، كما قال اهلل تعالى:

  .)3(                                                                                                                                

وقال تعالى:         

 .)4(                                                                                                                                       

لَِّية بتارك ال�سالة. ومن ذلك تزويج المراأة الُم�سَ

 وأل يجوز تزويج الم�س��لمة العفيفة ال�سالحة بالفاجر الذي يمار���ش الزنا اأو يدمن المخدرات 
ونحو ذلك،كما قال اهلل تعال���ى:

                                                                                                                                                                                

)1( اأخرجه الدارقطني برقم )3٥21( .
)2(  فقد قال �سبحانه: ﴿          ﴾.

)3( �سورة الممتحنة األآية 10.
)4(  �سورة البقرة األآية 221.

)٥( �سورة النور األآية 3.

.)٥(

�لكفاءة �لدينية بين �لزوجين  
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من �لعاد�ت �لمحرمة �لمتعلقة بتزويج �لن�ساء ما ياأتي:

ُل الن�ساء عن الزواج، وهو منعهن اأو تاأخير زواجهن من الرجال األأكفاء،  فيحرم على  1.  َع�سْ
ولي المراأة اأن يوؤخر زواجها من الرجل الكفء اإذا ر�سيته لنف�سها؛ ما لم يكن هناك مانع 

�سرعي،  قال اهلل تعالى:
.)2(                                                                                                                                   

2.  اإجبار الن�ساء على الزواج ممن أل ير�سينه، فيحرم على ولي المراأة اأن يجبرها على الزواج 
بمن أل تريده، �سواء اأكان ابن عمها اأم قريبها اأم غيره، وال�سرع قد كفل لها حرية األختيار 
بين الرجال األأكفاء اإذا تقدموا للزواج بها، وكما اأن على الولي اأن يمنعها من الزواج بغير 
الكفء ب�س��بب �سعف دينه اأو �س��فه عقله اأو �س��وء اأخالقه؛ فكذلك لي�ش له اأن يجبرها على 

من أل تر�ساه هي ألأي �سبب من األأ�سباب؛ ألأن الزواج لها، والحياة حياتها.

3.  تحجير ابن العم على ابنة عمه، اأو حجر البنت ألبن عمها، فال تزوج اإأل منه كائًنا ماكان، 
وأل تزوج من غيره اإأل بر�ساه، وهو عمل من اأعمال الجاهلية التي جاء األإ�س��الم ببطالنه، 

فال يجوز �سرعًا اإقرار هذه العادة ال�سيئة، وأل الر�سا بها، بل يجب اإبطالها.

)1( �سورة النور األآية 26.
زوجت  ق��ال:  فيه،  نزلت  اأنها    ي�سار  بن  معقل  عن   )٥130( برقم  البخاري  رواه  ما  األآي���ة:  ه��ذه  ن��زول  �سبب  في  ج��اء  مما   )2(
ثم  فطلقتها،  واأك��رم��ت��ك  وفر�ستك  زوج��ت��ك  ل��ه:  فقلت  يخطبها،  ج��اء  عدتها  انق�ست  اإذا  حتى  فطلقها،  رج��ل  م��ن  ل��ي  اأخ��ت��ًا 
ف��اأن��زل اهلل هذه اإل��ي��ه،  ت��رج��ع  اأن  ت��ري��د  ال��م��راأة  وك��ان��ت   � ب��ه  ب��اأ���ش  أل  وك���ان رج��ال   � اأب����ًدا  اإل��ي��ك  ت��ع��ود  أل   جئت تخطبها أل واهلل 

األآية:  فقلت: األآن اأفعل يا ر�سول اهلل، قال: فزوجها اإياه.

عاد�ت محرمة في �لزو�ج

وق����ال تعالى:                                                                                                           

.)1(                                                                                                                                          
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ن�ش قرار مجل�ش الوزراء رقم 4/ب/4٥404 بتاريخ 1424/11/1٥ه� على »... تطبيق ال�سوابط ال�سحية 
للزواج على جميع ال�سعوديين قبل الزواج، واإلزام طرفي عقد النكاح باإح�سار �سهادة الفح�ش الطبي قبل اإجراء 
العقد، واأن يكون هذا األإجراء اأحد متطلبات تدوين العقد مع ترك حرية اإتمام الزواج ل�ساحبي العقد ب�سرف 

النظر عن نتيجة الفح�ش الطبي �سلًبا كانت اأم اإيجاًبا.

1/  بّين كيف �سي�ساهم �لقر�ر في تقليل �نت�سار �ألأمر��س �لور�ثية و�لوقاية من �ألأمر��س �لمعدية في 
�لمملكة �لعربية �ل�سعودية؟

.............................................................................................................
.............................................................................................................
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)2( رواه البخاري برقم )٥109(.

)3( رواه البخاري برقم )264٥(.

المحرمات  من الن�ساء: هن الالتي أل يجوز للرجل اأن يتزوج بهن.
وق��د ذك��ر اهلل �س��بحانه في كتاب��ه اأكثر المحرمات من الن�س��اء � وذلك ألأهمي��ة معرفة حكمها � 

وذلك في قوله تعالى:

.)1(                                                                                                                          

)1( �سورة الن�ساء األآيتان 24-23.

نه��ا النب��ي  بقوله: »أل يجمــع بين �لمــر�أة وعمتها وأل بيــن �لمر�أة  وباق��ي المحرم��ات َبيَّ
: »يحرم من �لر�ساعة ما يحرم من �لن�سب« )3(. وخالتها« )2(.  وفي قوله 

مات من �لن�ساء:  وهذ� بيان للُمَحرَّ

مات ب�سبب �لن�سب: �أوأًل: �لُمَحرَّ
1. اأمهات الرجل وجداته.
2. بنات الرجل وحفيداته.

3. األأخوات.
4. العمات والخاألت.

٥. بنات األإخوة وبنات األأخوات.

ماُت من الن�ساء المحرَّ �لدر�س
5

مات حرمة موؤبدة �لق�سم �ألأول: �لُمَحرَّ
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مات ب�سبب �لم�ساهرة: ثانياً: �لُمَحرَّ
1. زوجات األأبناء واألأحفاد. 

2. زوجات األآباء واألأجداد.
3. اأم الزوجة وجداتها.

 هوؤألء األأ�سناف الثالثة يحرمن بمجرد العقد على الزوجة واإن لم يدخل بها، فلو عقد على امراأة ومات عنها اأو 
طلقها قبل الدخول فال يجوز اأن يتزوجها ابنه وأل اأبوه، وأل يجوز اأن يتزوج اأمها وأل جداتها.

4. بنات الزوجة )وت�سمى الربائب جمع ربيبة(: فال يجوز لالإن�سان اأن يتزوج بنت زوجته، وي�سترط في تحريم 
بن��ات الزوج��ة اأن يك��ون الزوج قد دخل باأمه��ن، فاإن كان قد عقد النكاح عليها ول��م  يدخل بها، فال تحرم عليه 

ابنتها.

مات بالر�ساعة: ثالثاً: �لُمَحرَّ
كل ما تقدم اأنه يحرم من الن�سب فاإنه يحرم من الر�ساعة، فال يجوز للرجل اأن يتزوج اأمه من الر�ساعة وأل 
اأخته وأل عمته )اأخت اأبيه من الر�ساعة( وأل خالته )اأخت اأمه من الر�ساعة( وهكذا باقي المحرمات من الن�سب. 
وأل تنت�سر الحرمة لغير الر�سيع واأوألده، فاإخوانه من الن�سب يجوز لهم مثال اأن يتزوجوا اأخته من الر�ساعة اأو اأمه 

من الر�ساعة؛ ألأنه لي�ش بينهم وبينها عالقة ن�سب وأل ر�ساعة، اإنما العالقة للر�سيع واأوألده فقط.

�أوأًل: ما يحرم ب�سبب �لجمع:
1. �أخــت �لزوجــة: ف��ال يج��وز للرجل اأن يجمع بين األأختي��ن، ولكن لو ماتت زوجته، اأو طلقه��ا وانتهت عدتها فاإنه 

يجوز له اأن يتزوج اأختها.

2. عمة �لزوجة وخالتها: فال يجوز له اأن يجمع بين المراأة وعمتها وأل بين المراأة وخالتها، فاإذا تزوج امراأة فال 
يجوز اأن يتزوج عمتها وأل خالتها، وأل يجوز له اأن يتزوج بنت اأخيها وأل بنت اأختها، وهذا التحريم موؤقت فلو 

ماتت المراأة اأو طلقها وانتهت عدتها جاز له اأن يتزوج عمتها اأو خالتها. 
3. �لزوجة �لخام�سة لمن كان متزوجاً باأربع ن�سوة: فال يجوز له اأن يتزوج خام�سة.

تًة مات ُحرمة موؤقَّ �لق�سم �لثاني: �لُمَحرَّ
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: »أل َيْنكح �لمحرم وأل ُيْنِكح     4. الم��راأة المحرم��ة بح��ج اأو عمرة؛ وذلك لقول��ه 
وأل يخطب«.)4( 

    ٥. الم�سركة حتى ت�سلم، وذلك لقوله تعالى: 

.
)٥(                                                                                                 

  وي�س��تثنى م��ن ذل��ك الكتابي��ات؛ وه��ن اليهودي��ات والن�سراني��ات، فيج��وز اأن
يتزوج الم�سلم من الكتابية اإذا كانت عفيفة؛ وذلك لقوله تعالى: 

مات من �أجل �أمر قابل للزو�ل: ثانًيا: �لُمَحرَّ
1. الن�ساء المتزوجات.

2. المراأة المعتدة من زوج اآخر، فاإذا مات الرجل عن امراأة اأو طلقها، فاإنه أل يجوز 
لغيره اأن يتزوجها حتى تنتهي عدتها، لقوله تعالى: 

.
)1(                                                                                                             

3. مطلقت��ه ثالث��ًا، فال يج��وز للرجل اأن يتزوج ام��راأة طلقها ثالث��ًا اإأل بعد اأن تنكح 
زوج��ًا غي��ره نكاح رغبة أل نكاح تحلي��ل، فاإذا دخل بها الزوج الثاني وجامعها ثم 

طلقها وانتهت عدتها؛جاز لمطلقها ثالثًا اأن يتزوجها؛ لقوله تعالى: 
                                                                                                 )2( ثم قال:

                     يعني التطليقة الثالثة

.
)3(                                                                                                                      

)1( �سورة البقرة األآية 23٥.

)2( �سورة البقرة األآية 229.

)3( �سورة البقرة األآية 230.
)4(  رواه م�سلم برقم )1409(.

)٥( �سورة البقرة األآية 221.
)6( �سورة المائدة األآية ٥.

.
)6(  



35

6. الزاني��ة حتى تت��وب؛ لقوله تعال���ى:

.)2(                                                                                                      

     بالتعاون مع مجموعتك فكر في �إعطاء �أ�سباب وتعليالت وحَكم �سرعية لتحريم ما ياأتي:

�أ-�لجمع بين �لمر�أة و�أختها �أوعمتها �أوخالتها.

....................................................................................................

....................................................................................................

ب-�لزو�ج من �لمر�أة �لمعتدة حتى تنتهي عدتها.

....................................................................................................

....................................................................................................

)1( رواه م�سلم برقم)1466(.
)2( �سورة النور األآية 3.

 وم��ع ج��واز ن��كاح الكتابي��ة فه��و مك��روه اأو خالف األأول��ى عند اأكث��ر العلم��اء اإذا تي�س��ر الزواج 
: »فاظفر بــذ�ت �لدين تربت يــد�ك«.)1( وقد �س��بق بيان حكم  بالم�س��لمة، وذل��ك لقول��ه 

العك�ش وهو تزوج الم�سلمة من غير الم�سلم اأو الفاجر.
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: »�أحق �ل�ســروط �أن توفــو� به ما ��ســتحللتم به   الوف��اء به��ذه ال�س��روط واج��ب؛ لقوله 
�لفروج«. )1(

وقال عمر بن الخطاب : مقاطع الحقوق عند ال�سروط.)2( 
فاإن اأبى اأحد الزوجين الوفاء بال�سرط فاإنه اآثم، ولالآخر المطالبة بال�سرط اأو ف�سخ النكاح.

�لق�ســم �لثاني: �ل�ســروط �لفا�ســدة �لمحرمة: وهي اأن ي�س��ترط اأحد الزوجين ما 
يخالف ال�سرع اأو يخالف مقت�سى عقد الزوجية.

المق�سود بال�سروط في النكاح: ما ي�سترطه اأحد الزوجين على األآخر في عقد الزواج.

�ل�سروط ق�سمان:

�لق�سم �ألأول: �ل�سروط �ل�سحيحة �لجائزة، وهي اأن ي�سترط اأحد الزوجين ما له 
في��ه م�سلحة، ب�س��رط اأأل يت�سمن ذلك اأم��رًا محرمًا، وأل ما يخالف مقت�سى 

عقد الزوجية.

مثالــه: ا�س��تراط ال��زوج اأن ت�س��كن معه في بي��ت والدته، وا�س��تراط الزوجة 
اإكمال درا�ستها، اأو األ�ستمرار في وظيفتها، اأو ال�سكن في مدينة معينة.

)1(  رواه البخاري برقم )2721(.
)2(  ذكره البخاري تعليقًا في كتاب النكاح. 

ال�سروط في النكاح �لدر�س
6

�أنو�ع �ل�سروط

حكم �لوفاء بهذه �ل�سروط
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 بالتعاون مع مجموعتك:

1/ �ذكر �أمثلة �أخرى على �ل�سروط �ل�سحيحة، و�لفا�سدة.

�سروط فا�سدة�سروط �سحيحة من �أحد �لزوجين

.......................................................

....................................................

....................................................

.................................................

.................................................

.................................................

)1(  رواه البخاري برقم )٥1٥2(.

)2(  رواه البخاري برقم )2140(.

: »أل يحل ألمر�أة �أن  مثالــه: ا�س��تراط الم��راأة على الرجل اأن يطلق زوجته األأول��ى، فهذا حرام لقوله 
ت�ســاأل طالق �أختها لت�ســتفرغ �سحفتها، فاإنما لها ما قدر لها« )1( وفي لفظ: »وأل ت�ســاأل �لمر�أة طالق 

�أختها لتكفاأ ما في �إنائها«.)2( 

2/  �ذكر �لفرق بين �ل�سروط في �لنكاح، وما در�سته �سابًقا من �سروط �لنكاح.

�أ-...................................................................................................

ب -.................................................................................................

ج -..................................................................................................
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�أوأًل: �لنكاح ألأجل م�سمى
ة؛ مثل: اأن يعقدا زواجا لمدة �سهر، اأو اإلى نهاية ال�سنة، اأو  ة معينَّ وهو اأن يتزوج المراأة اإلى مدَّ

اإلى نهاية األإجازة ال�سيفية.

والدليل على تحريم النكاح ألأجل م�سمى نهيه   عن ذلك. 

َغار  ثانًيا: نكاح �ل�سِّ
وهو اأن يزوج الرجل موليته )ابنته اأو اأخته اأو غيرهما( على اأن يزوجه األآخر موليته.

غار«.)1(  والدليل على تحريم نكاح ال�سغار: حديث عبداهلل بن عمر : »اأن النبي  نهى عن ال�سِّ

 ثالًثا: نكاح �لتَّْحِليل
وهو اأن يتزوج امراأة مطلقة ثالًثا، لكي يحللها لزوجها ال�سابق، فيتزوجها وفي نيته اأن يطلقها 

بعد الزواج، لكي تحل للزوج ال�سابق.

و�س��واء اأكان ذل��ك باتف��اق بين الزوج الثاني مع الزوج األأول، اأو بي��ن الزوج الثاني مع المراأة اأو 
وليها، فكل هذا حرام.

 والدليل على تحريم نكاح التحليل: حديث ابن م�س��عود : »اأن ر�س��ول اهلل  لعن الُمَحلَِّل  
والمحلََّل له«.)2( 

)1(  رواه البخاري برقم )٥112(.
)2(  رواه الترمذي عن ابن م�سعود برقم )1120(. 

األأنكحة المحرمة �لدر�س
7
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م الرجل بطلب المراأة للنكاح، ويمكن تلخي�ش اأهم اأحكامها فيما ياأتي: �لِخطبة: هي تقدُّ

�أوأًل: �لمر�أة في مرحلة �لِخطبة تعد اأجنبية بالن�سبة للرجل فال يجوز له الخلوة بها، 
وأل يجوز له اأن ياأتي منها ما ياأتي الرجل من امراأته.

ثانًيــا: ي�ســتحب لمن خطب �مر�أة وكان عازمــاً على نكاحها �أن ينظر �إليها:  
فع��ن اأب��ي هري��رة  ق��ال كنت عند النب��ي   فاأتاه رج��ل فاأخبره اأنه ت��زوج امراأة من 
: »�أََنَظْرَت �إليها؟«، قال: أل، قال: »فاذهب فانظر �إليها  األأن�سار فقال له ر�سول اهلل

فاإن في �أعين �ألأن�سار �سيئاً«.)1( 
:  »�إذ� خطــب �أحدكــم �لمــر�أة فــاإن  وع��ن جاب��ر ب��ن عب��د اهلل  ق��ال ر�س��ول اهلل 
��ستطاع �أن ينظر �إلى ما يدعوه �إلى نكاحها فليفعل«، قال: فخطبت جارية فكنت 

ِجَها، فتزوجُتها.)2(  �أتخباأ لها حتى ر�أيت منها ما دعاني �إلى نكاحها وَتَزوُّ

وحدود �لنظر �لم�سموح به الوجه واليدان وما يجوز ك�سفه عند المحارم كال�سعر وبقية 
الراأ�ش. 

ولي���ش للول��ي اأن يمنع الخاطب من النظر اإلى موليت��ه اإذا كان واثقًا من اأن هذا الخاطب 
عازم على النكاح، اأما اإن كانوا أل يريدون تزويجه فلي�ش للخاطب النظر اإلى المراأة. 

واإذا راأى الرج��ل الم��راأة ث��م لم تعجب��ه و�سرف النظر عنها، فاإن الواجب عليه اأن ي�س��تر 
عليها، وأل يعلن ما راآه عيبًا، فقد يكون ما راآه عيبًا عند غيره جمياًل. 

وكما اأن للرجل اأن ينظر للمراأة فكذلك المراأة لها اأن تنظر اإلى الرجل.

ثالًثا: تحرم �لِخطبة في �أحو�ل هي:
�لحالــة �ألأولى:ِخطبــة �لرجــل علــى ِخطبــة �أخيــه �لم�ســلم؛ ألأن ذل��ك يوق��ع الع��داوة 
والبغ�س��اء، فق��د نه��ى النبي  عن ذلك حيث قال: »وأل يخطــب �لرجل على ِخطبة 

�أخيه« )3(، واإنما تحرم ب�سرطين:

)1(  رواه م�سلم برقم )1424(.
)2(  رواه اأبو داود برقم )2082(.
)3(  رواه البخاري برقم )٥144(.

الِخطبة �لدر�س
8
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�ألأول: علم �لخاطب �لثاني بِخطبة �ألأول، اأما اإذا لم يعلم فال �سيء عليه.
�لثانــي: �أن يعلــم �أن فيهــم ميــاًل �إلــى �لخاطــب �ألأول، اأم��ا اإن كان��وا ق��د ردوا ذلك 

الخاطب فال باأ�ش اأن يخطب.

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  �لحالــة �لثانية:ِخطبة المراأة المعتدة؛ لقوله تعالى: 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک 

.
)1(

ں ں ڻ 

 فالمعتــدة الت��ي توف��ي زوجها أل يجوز خطبتها ما دامت في العدة، ولكن يجوز التعري�ش 
والتلميح؛كاأن يقول: »اإني اأبحث عن امراأة«، اأو »مثلك يرغب فيه«، ونحو ذلك)2(. 

ر�بًعا:عر�س �لزو�ج على �لرجل:
ي�س��رع للول��ي اأن يعر���ش على الرجل ال�سالح الذي يراه كف��وؤًا لموليته الزواج منها، ومما 
ي��دل عل��ى ذلك ما ذكره اهلل تعالى ف��ي ق�سة الرجل ال�سالح �ساحب مدين الذي عر�ش 

على مو�سى عليه ال�سالم الزواج باإحدى ابنتيه، فقال: 
.)3(                                                                                                        

ولما تاأيمت حف�سة بنت عمر بن الخطاب  من خني�ش بن حذافة ال�سهمي وكان من 
اأ�سحاب ر�سول اهلل  فتوفي بالمدينة، قال عمر بن الخطاب: اأتيت عثمان بن عفان 
فعر�ست عليه حف�سة فقال �ساأنظر في اأمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي اأن 
أل اأتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت اأبا بكر ال�سديق فقلت: اإن �سئت زوجتك حف�سة 
عثمان،  على  مني  عليه  اأوجد  وكنت  �سيئًا،  اإلي  يرجع  فلم  بكر  اأبو  ف�سمت  عمر،  بنت 
فلبثت ليالي ثم خطبها ر�سول اهلل  فاأنكحتها اإياه، فلقيني اأبو بكر فقال لعلك وجدت 
علي حين عر�ست علي حف�سة فلم اأرجع اإليك �سيئًا، قال عمر: قلت نعم، قال اأبو بكر: 
فاإنه لم يمنعني اأن اأرجع اإليك فيما عر�ست علي اإأل اأني كنت علمت اأن ر�سول اهلل  

قد ذكرها فلم اأكن ألأف�سي �سر ر�سول اهلل  ولو تركها ر�سول اهلل  قبلتها)4(.

)1(  �سورة البقرة األآية 23٥.
)2(  األآية واردة في المعتدة من الوفاة، اأما الرجعية فال يجوز التعري�ش وأل الت�سريح؛ ألأنها أل تزال زوجة، واأما المطلقة البائن فقد اختلف 

العلماء في ذلك على قولين.
)3(  �سورة الق�س�ش األآية 27.

)4(  رواه البخاري برقم )٥122(.
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خام�ًسا: �أل�ست�سارة 
ي�س��رع لكل واحد من الخاطب، والمخطوبة ا�ست�س��ارة من يثقان به قبل األإقدام على 
  الزواج، ممن له علم وخبرة ومعرفة من الرجال اأو الن�س��اء، فعن فاطمة بنت قي���ش
اأنها جاءت للنبي  ت�ست�سيره عندما خرجت من عدتها في من خطبها، فقال لها النبي 
: »اأم��ا اأب��و جه��م فال ي�سع ع�س��اه عن عاتقه )وف��ي لفظ رجل �سراب للن�س��اء( واأما 
معاوية ف�سعلوك )وفي لفظ َتِرب( أل مال له، انكحي اأ�سامة بن زيد«، فكرهته، ثم قال: 

»انكحي اأ�سامة«، فنكحته فجعل اهلل فيه خيرًا واغتبطت.)1( 

والم�ست�س��ار موؤتمن، فال يجوز له اأن ي�س��كت عن �س��يء يرى اأنه مهم في معرفة الزوج اأو 
الزوج��ة، فيذك��ر المحا�س��ن والم�س��اوئ ناويًا بذل��ك الن�سيحة، وذكر م�س��اوئ الرجل اأو 

المراأة هنا أل يعد من الغيبة المحرمة. 

�ساد�ًسا: �سالة �أل�ستخارة
اإذا اأراد الرج��ل خطب��ة ام��راأة، اأو اأرادت الم��راأة الموافق��ة عل��ى ال��زواج من الرجل 
فاإن��ه ي�س��رع لهما ا�س��تخارة اهلل �س��بحانه وتعالى قب��ل األإقدام على ذل��ك، وذلك ب�سالة 
ركعتي��ن م��ن غي��ر الفري�س��ة، في غير اأوق��ات النهي عن ال�س��الة، ثم يقول بعد ال�س��الم 

. منهما الدعاء الوارد عن النبي 

)1( رواه م�سلم برقم )1480(.

تاأمل هذه �لق�سة، ثم ��ستنبط منها ما يدل على ما ياأتي:
عر�س �لزو�ج على �أهل �ل�سالح.

....................................................................................................
 �أدب �ل�سحابة     مع بع�سهم.

....................................................................................................
.ف�سل �أبي بكر �ل�سديق 

....................................................................................................
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1/ بالرجوع �إلى م�سادر �لتعلم �كتب �لدعاء �لو�رد في ذلك )1(.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

2/ لخطبة �لن�ساء طريقتها �ل�سحيحة �لم�سروعة؛ �إأل �أنه قد ين�ساق بع�س �ل�سباب و�ل�سابات �إلى طرق غير 
م�سروعة؛ وتزد�د هذه �لطرق وتتنوع كلما �بتعد �لنا�س عن �سريعة �هلل تعالى.

حــول هــذ� �لمو�ســوع؛ �ســارك في �لحــو�ر مع مجموعتك في بيان �لطرق �لم�ســروعة وغير �لم�ســروعة، 
و�سبيل �لحد من �نت�سار �لطرق غير �لم�سروعة بين �لفتيان و�لفتيات.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

3/ �إذ� �ساألك �أهل �لمخطوبة عن �لخاطب، وقال لك �سخ�س �إن �إخبارك لهم بعيوب �لخاطب وم�ساوئه نوع 
من �لغيبة �لمحرمة، فبماذ� تجيبه؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

)1( يمكنك مراجعة: �سحيح البخاري برقم )1166(، اأو كتاب ريا�ش ال�سالحين، باب األ�ستخارة والم�ساورة. 
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ال�سداق هو المال الذي يدفعه الزوج للزوجة في عقد النكاح.

داق واجب على الزوج لزوجته، قال اهلل تعالى:  ال�سَّ

 .
)1(

                                                                                                                                                    

ي�س��ن تخفيف المهر، ويختلف التخفيف باختالف األأ�س��خا�ش، والبلدان، واألأزمان، فالتخفيف 
بالن�سبة لالأغنياء غير التخفيف بالن�سبة للفقراء، والتخفيف في البلدان الغنية غير التخفيف 

في البلدان الفقيرة.

عن اأبي هريرة  قال جاء رجل اإلى النبي   فقال: اإني تزوجت امراأة من األأن�سار، فقال 
: »هل نظرت اإليها فاإن في عيون األأن�سار �سيئًا« )2(، قال: قد نظرت اإليها، قال:  له النبي 
:  »على اأربع اأواق! كاأنما تنحتون  »عل��ى ك��م تزوجتها؟« قال: على اأربع اأواق، فقال له النبي 

الف�سة من ُعْر�ش هذا الجبل«)3(.

وع��ن اأب��ي حدرد األأ�س��لمي اأنه اأتى النبي   ي�س��تفتيه في مهر امراأة، فق��ال: »كم اأمهرتها؟«، 
قال: مائتي درهم، فقال: »لو كنتم َتْغِرُفون من ُبطحان ما زدتم«.)4(

)1(  �سورة الن�ساء األآية 4.     
َغر، وقيل ُزرقة.  )2( قيل المراد �سِ

)3( رواه م�سلم برقم )1424(، يلحظ اأن هذا الرجل كان فقيرًا ولهذا جاء يطلب من النبي  الم�ساعدة، اأما لو كان قادرًا فاإن األأمر 
يختلف، ولهذا كان مهر النبي  اأكثر من ذلك؛ وذلك ألأن النبي  كان قادرًا على ذلك.

)4(  رواه األإمام اأحمد )1٥706(.

داق )المهر( ال�سَّ �لدر�س
9

د�ق حكم �ل�سَّ

تخفيف �لمهر
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يجوز اأن يكون نقودًا، اأو اأر�سًا اأو مزرعة اأو اأ�س��همًا؛ كما ي�سح اأن يكون منفعة كتعليم علٍم اأو �سنعة، 
اأو نحو ذلك.

لل�سداق اأحكام كثيرة، نوجز اأهمها فيما ياأتي:
�أوأًل: يجوز تعجيل المهر وتاأجيله، وتعجيل بع�سه وتاأجيل بع�سه.

ثانًيــا: المه��ر م��ن حق الزوجة،  فلها تحديده، وتحديد طريقة قب�سه،  ومن يقب�سه، وهي التي 
تملكه وحدها، ولي�ش لغيرها ن�سيب فيه، اإأل بطيب نف�ش منها؛ لقوله تعالى: 

       ولقوله تعالى:

ثالًثا: األأف�سل تحديد ال�سداق في العقد وكتابة ذلك لكي أل تقع الخ�سومة فيما بعد.)3( 

ر�بًعــا: اإذا تزوج��ت الم��راأة ولم يحدد المهر في العقد، ف��اإن ترا�سيا على مهر معين فاألأمر 
اإليهم��ا، واإن ل��م يترا�سي��ا فله��ا مه��ر مثلها؛)ينظر اإل��ى مهر من يقاربه��ا في جمالها 
وعلمه��ا ومنزلته��ا األجتماعية من قريباته��ا، كاأختها وبنت عمه��ا ونحوهن؛ فيفر�ش 

لهذه المراأة مثله(.

خام�ًســا: اإذا طل��ق الزوج زوجته بع��د العقد، وقبل الدخول اأو الخلوة، وكان المهر محدًدا فلها ن�سف 
المهر، واإن طلقها بعد الدخول اأو الخلوة ولو ب�ساعة واحدة فلها المهر كله، قال تعالى:

                                                                                                      
.

)4(
                                                                                                     

)1( �سورة الن�ساء األآية 4.
)2( �سورة الن�ساء األآية 20.

)3( بع�ش األأولياء عند كتابة العقد اإذا �سئلوا عن المهر قالوا: ريال وعلوم رجال، وأل يذكرون المهر الحقيقي، وهذا فيه مخالفات عدة، 
منها: الكذب، ومنها اأنه قد يوؤدي اإلى احتدام النزاع عند وقوع الخالف بين الزوجين، قبل الزواج اأو بعده، اأو بعد الطالق.

)4( �سورة البقرة األآية 237.

)1(

)2(

ما ي�سح مهًر�

د�ق �أحكام �ل�سَّ
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�ساد�ًســا:  اإذا طل��ق ال��زوج زوجت��ه قب��ل الدخول اأو الخل��وة ولم يكن المه��ر محددا؛ فله��ا الُمْتعة، 
والُمْتع��ة هي: �س��يء كثياب وحلي ونحوها تدفع للم��راأة جبرًا لخاطرها، وهي تختلف من 

بلد اإلى بلد ومن زمن اإلى زمن، والمرجع في تحديدها عند التنازع اإلى الق�ساء.

   قال تعالى: 

.
)1(

                                                          

 مــن �لق�سايــا �لتــي يعانيهــا �ل�ســباب كثرة تبعات �لــزو�ج وغالء �لمهــور في بع�س  	
مناطــق �لمملكــة �لعربية �ل�ســعودية، بالتعــاون مع مجموعتك:ناق�ــس هذه �لق�سية 
مبيًنا �أ�سبابها و�آثارها �ل�سيئة على �لزوجين و�ألأ�سرة و�لمجتمع؛ ومحاوأًل �لتو�سل 

�إلى حلول ومقترحات لحل هذه �لم�سكلة.
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

)1( �سورة البقرة األآية 236.
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اإق��ام����ة الول����يمة للع���ر�ش م�ستح�ب���ة، ف���قد اأم����ر الن���بي  ب�ها وفعل�ه���ا، فقد ق����ال الن�ب�ي   
لعبدالرحمن بن عوف : »�أَْوِلم ولو ب�ساة«.)1(

)2(. وقد اأَْوَلَم النبيُّ   على ن�سائه، فمن ذلك اأنه اأولم ب�ساة عند زواجه من زينب بنت جح�ش

: »�إذ� ُدعي �أحدكم  اإجاب��ة الدع��وة لوليمة العر���ش واجبة اإذا ت��م تعيين المدعو؛ لقول��ه 
�إلــى وليمــة فلياأتهــا«)3(، اأم��ا اإذا كانت الدعوة عامة من غير تخ�سي�ش ل�س��خ�ش بعينه 
فاألإجابة هنا غير واجبة، والحق في الدعوة للداعي، فاإذا كان المدعو لن يح�سر فعليه اأن 

يعتذر منه؛ فاإن قبل عذره لم تلزمه األإجابة. 

)1( رواه البخاري برقم )٥167(. 
)2( رواه م�سلم برقم )1428(.

)3( رواه البخاري برقم )٥173(.
)4( �سورة الفرقان األآية 67.

)٥( رواه م�سلم برقم )1432(.
)6( رواه البخاري برقم )٥177(.

�أوأًل: األإ�سراف في الوألئم، ورمي األأطعمة، يقول تعالى: 

.)4(                                                                                                                                         

ثانًيا: األقت�سار على دعوة الوجهاء واألأغنياء حتى واإن كانوا بعيدين عنه، وترك األأقارب الفقراء، 
: »�ســر �لطعــام طعــام �لوليمة يمنعهــا من ياأتيهــا ويدعى �إليـهـــا من  ق��ال النب��ي 
 يـاأبـاها، ومـن لـم يجـب �لدعوة فـقـد ع�سى �هلل ور�سوله «.)٥(، وك��ان اأبو ه�ريرة 
يق���ول: »�س��ر الطعام طعام الوليمة يدعى لها األأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة 

فقد ع�سى اهلل ور�سوله  «.)6( 

ثالًثــا: ا�س��تخدام األأ�س��لحة اأو اإط��الق الن��ار اأو اأذية النا���ش باألأ�س��وات المزعجة لل�س��يارات 
وغيرها، مما يخالف األأنظمة اأو يوؤدي اإلى هالك األأرواح.

وليمة الُعر�س �لدر�س
10

حكم �إجابة �لدعوة

مخالفات في �لوألئم
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فكر في �إيجاد حلول �إبد�عية كبد�ئل للمخالفات �ل�سابقة.
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
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أل يج��وز و�س��ع القواني��ن العامة التي تح��دد عدد األأوألد ف��ي األإنجاب، كما أل يجوز ا�س��تئ�سال 
الق��درة عل��ى األإنجاب في الرجل اأو المراأة اإأل ف��ي حاألت ال�سرورة؛ ألأن ذلك يخالف المق�سد 
ال�سرعي من تكثير الن�سل، وقد �سدرت الفتاوى ال�سرعية من المجامع العلمية بذلك، منها ما 

جاء في قرار مجمع الفقه األإ�سالمي األآتي.

يج��وز للزوجي��ن تنظي��م الحمل، وذلك عن طري��ق التباعد بي��ن فترة الحملي��ن، لحاجة يراها 
الزوجان، ولكن ذلك م�سروط باأمور:

1- اأن يكون ذلك عن ت�ساور بين الزوجين وترا�ش.
2- اأأل يترتب على ذلك �سرر.
3- اأن تكون الو�سيلة م�سروعة.

4- اأأل يكون في ذلك عدوان على حمل قائم.

تحديد الن�سل وتنظيمه واألإجها�س �لدر�س
11

تحديد �لن�سل

تنظيم �لحمل

 قر�ر مجمع �لفقه �ألإ�سالمي
اإن مجل�ش مجمع الفقه األإ�سالمي المنعقد في دورة موؤتمره الخام�ش بالكويت من 1-6 جمادى األآخرة 1409ه� 
المواف��ق10-1٥ كان��ون األأول )دي�س��مبر( 1988م، بعد اطالعه على البحوث المقدم��ة من األأع�ساء والخبراء 
ف��ي مو�س��وع تنظي��م الن�س��ل، وا�س��تماعه للمناق�س��ات التي دارت حول��ه، وبناًء عل��ى اأن من مقا�س��د الزواج في 
ال�س��ريعة األإ�س��المية األإنج��اب والحفاظ على النوع األإن�س��اني، واأن��ه أل يجوز اإهدار هذا المق�س��د، ألأن اإهداره 
يتناف��ى م��ع ن�سو���ش ال�س��ريعة وتوجيهاتها الداعي��ة اإلى تكثير الن�س��ل والحفاظ عليه والعناية ب��ه، بكون حفظ 

الن�سل اأحد الكليات الخم�ش التي جاءت ال�سرائع برعايتها. قرر ما ياأتي:
 اأوأًل: أل يجوز اإ�سدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في األإنجاب.

ثاني��ًا: يح��رم ا�س��تئ�سال القدرة عل��ى األإنجاب في الرجل اأو المراأة، وهو ما يع��رف باألإعقام اأو التعقيم، ما لم 
تدُع اإلى ذلك ال�سرورة بمعاييرها ال�سرعية.

ثالثًا: يجوز التحكم الموؤقت في األإنجاب بق�سد المباعدة بين فترات الحمل، اأو اإيقافه لمدة معينة من الزمان، 
اإذا دعت اإليه حاجة معتبرة �سرعًا، بح�سب تقدير الزوجين عن ت�ساور بينهما وترا�ٍش، ب�سرط اأن أل يترتب 

على ذلك �سرر، واأن تكون الو�سيلة م�سروعة، واأن أل يكون فيها عدوان على حمٍل قائم. 
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 أل يج��وز اإ�س��قاط الحم��ل ف��ي مختل��ف مراحل��ه اإأل لمبرر �س��رعي، وفي ح��دود �سيقة ج��دا يقررها جمع م��ن األأطباء 
المتخ�س�سين الموثوقين.

�ذكر �لدليل على تحريم نكاح كل مما ياأتي:
�أ- �لن�ساء �لمتزوجات.

ب-�لجمع بين �لمر�أة و�أختها.

ج-�لجمع بين �لمر�أة وعمتها.

من خالل در��ستك للمو�سوع؛ ناق�س �لعبار�ت �ألآتية مبيًنا �أ�سوبها �سرًعا، معلاًل ومدلاًل لما تقول:
�أ- يجب على ولي �لمر�أة �أن يزوجها ممن تر�ساه كائًنا من كان.

ب- يجب على ولي �لمر�أة �أن يزوجها ممن تر�ساه �إذ� كان كفًئا لها.
ج- يجب على ولي �لمر�أة �أن يزوجها ممن تر�ساه �إذ� كان كفًئا لها ور�أى في ذلك �لم�سلحة لها.

لخ�س ما يتعلق باأحكام �لمحرمات حرمة موؤقتة.
قارن بين �سروط �لنكاح، و�ل�سروط في �لنكاح.

�أل�ست�ســارة و�أل�ســتخارة، �أمــر�ن م�ســروعان قبــل �لنكاح لــكال �لزوجين، �كتب حول هذين �ألأمرين ر�ســالة 
توجهها �إلى �ساحب لك مقبل على �لزو�ج.

قارن بين تحديد �لن�سل وتنظيم �لحمل؛ من حيث: �لمر�د بكل و�حد منهما، وحكمه،و�آثاره.

11

22

33

44

�إ�سقاط �لجنين )�ألإجها�س(

55

66
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الُفرقة الزوجية 
ومـا يتعــلق بـها، 
وبع�ض الحقوق 

األأ�سرية

تــتــمــكــن مـــن تــعــريــف الــطــاق   .1
ا�سطاحاً.

تـــتـــو�ـــســـل اإلـــــــى الـــحـــكـــمـــة مــن   .2
م�سروعيته.

راأيــك في عــاج م�سكلة  تبدي   .3
الت�سرع في الطاق.

تفرق بين الخلع والطاق.  .٤
تــ�ــســتــدل مـــن الــكــتــاب والــ�ــســنــة   .٥

على اأحكام الطاق والخلع.
٦. تميز بين اأنواع المعتدات.

على  وال�سنة  بالكتاب  ت�ستدل   .٧
اأحكام المعتدات.

ــقـــات  ــفـ ــنـ الـ اأقـــــ�ـــــســـــام  ــرف  ــ ــعـ ــ تـ  .٨
و�سروطها.

٩. تفــرق بيـــن النفقة الواجبة 
والم�ستحبة.

1٠. تعرف اأهم اأحكام الر�ساع.
11. تميز بين الر�ساع الذي يفيد 

المحرمية والذي أل يفيدها.

اأخي الطالب/ اأختي الطالبة: يتوقع منك بعد درا�ستك لهذه الوحدة اأن:

وال�سنة  الكتاب  مــن  ت�ستدل   .12
على اأهم اأحكام الر�ساع. 

الــحــ�ــســانــة  ــيـــة  ــمـ اأهـ ــرف  ــعـ تـ  .13
بالن�سبة للطفل.

1٤. تدرك األأحق بح�سانة ال�سغير.
والتعليات  الحكم  ت�ستنبط   .1٥
الفقهية  لــاأحــكــام  الــ�ــســرعــيــة 
التي تمر بك في هذه الوحدة.

الوحدة
الثالثة



52

الدر�ض
12

.١( رواه م�سلم برقم )٢٨١٣( عن جابر(
)٢( �سورة البقرة ]٢٢٦-٢٢٧[

الطـــالق والخلع

)١( �سورة الن�ساء اآلآية ٣٥.
.٢( رواه م�سلم برقم )٢٨١٣( عن جابر(

األإ�ساح بين الزوجين:
عقــد الزوجيــة مــن اأهم العقود التي حر�ست ال�ســريعة على حمايتها وال�ســعي أل�ســتمرارها، وقد يقع 

خاف بين الزوجين، والواجب عدم التعجل في البحث عن الفراق.

ولذلك جاءت ال�ســريعة بال�ســعي لاإ�ساح بين الزوجين، قال تعالى:  
.)1( 

فينبغي اأن يكون للوالدين والعقاء في األأ�سرة تدخل لاإ�ساح بين الزوجين، فكثير من الخافات 
الزوجيــة تكــون ألأ�ســباب وقتيــة، ت�سخمت في ذهــن اأحدهما، ومتى ما تذكــر الزوجان ما يح�سل 

ب�سبب الطاق من ت�ستت لاأبناء تنازأل عن اآرائهما.
فــاإن لم يتي�ســر وجود اأ�ســخا�ض منا�ســبين من اأقــارب الزوجين فينبغي للــزوج اأو الزوجة عر�ض ذلك 
على مكاتب اإ�ساح ذات البين التي في المحاكم ال�سرعية، اأو الموؤ�س�سات الم�سرحة لها بالقيام 

بذلك، وليكن الطاق هو الحل األأخير للخاف الزوجي.

اأوأًل: الطاق

حكمه:
: »اإن اإبلي�ــض ي�ســع عر�ســه علــى المــاء، ثــم يبعــث �ســراياه فاأدناهم منه  ق��ال ر�س��ول اهلل 
منزلــة اأعظمهــم فتنــة، يجــيء اأحدهم فيقــول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما �سنعت �ســيئاً، 
قــال: ثــم يجــيء اأحدهــم فيقول: مــا تركته حتى فرقــت بينه وبين امراأته، قــال: فيدنيه 

منه، ويقول: ِنْعم اأنت«.)2( 

يدل هذا الحديث على كراهية الطاق، بين وجه الدأللة على ذلك؟ 
.....................................................................................

اآلإن�س��ان. اإلي��ه  احت��اج  اإذا  كراهي��ة  غي��ر  م��ن  مباحــاً  الط��اق  يك��ون  وق��د   • 
• وق��د يك��ون م�ســتحباً اإذا كانت الم��راأة محتاجة اإلى الطاق، فبدآًل م��ن اأن يحوجها اإلى 

الُخلع يطلقها.

تعريفه: حل عقد الزواج باإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
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)١( رواه م�سلم برقم )١4٦9(.
)٢( �سورة البقرة اآلآية ٢٢9.

)٣(  رواه البخاري برقم )٥٢٧٣(.

ق��د تتعثر حياة امراأة مع زوجها ل�س��بب اأو آلآخر، وت��رى المراأة اأن حياتها معه آل تطاق، وترغب 
فراقه، ولكنه آل يوافق على ذلك.

وقد جعل اهلل لذلك حا م�سروعا وعادآل ي�سمن حق المراأة، وآل ي�سر بالرجل.

اقراأ األأدلة األآتية وا�ستنبط منها الَحلَّ ال�سرعي لهذه الق�سية.  

قال تعالى:                                                                                                               )٢(.

وعن ابن عبا���س  قال: »جاءت امراأة ثابت بن قي���س اإلى ر�س��ول اهلل   فقالت: يا ر�س��ول اهلل اإني آل اأعتب على ثابت 
: » فتردين عليه حديقته؟«  قالت: نعم، فاأمره النبي   بفراقها«.)3(  في دين وآل خلق، ولكني آل اأطيقه، فقال ر�سول 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

هذا الذي تو�سلت اإليه من خال اآلأدلة ال�سابقة هو الذي ي�سمى في الفقه: الُخْلع، ويمكن تعريفه بالعبارة اآلآتية:
ها. َحلُّ َعْقِد الزوجية بمقابل تدفعه الزوجة اأو وليُّ

:»أل َيْفَرك موؤمن موؤمنة؛ اإن كره منها خلقاً ر�سي منها اآخر« )1(، ومعنى أل َيْفَرك: أل يبغ�ض. تاأمل          قال 
في دأللة هذا الحديث، وبين كيف يكون توجيه النبي  موؤثرا في حل كثير من الم�سكات الزوجية، 

ومانعا لكثير من حاألت الطاق المتهورة.
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

ثانياً: الخلع
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اإذا ح�ســل فــراق بيــن المــراأة وزوجهــا ب�ســبب طــاق اأو ف�ســخ اأو خلــع اأو مــوت؛ فاإنــه أل يحــل 
للمــراأة اأن تتــزوج مبا�ســرة مــن رجــل اآخــر بــل أل بــد لهــا اأن تبقــى مــدة حددهــا ال�ســرع حتــى 
يحل لها الزواج مرة اأخرى، وذلك لحكم وم�سالح يراعيها ال�سرع المطهر، هذه الفترة هي 

المعروفة في الفقه األإ�سامي بمدة العدة.

بالتع��اون م��ع مجموعت��ك، راج��ع المكتب��ة ومرك��ز م�س��ادر التعل��م، ثم �س��جل ما 
تختارونه من تعريف للعدة في اللغة، وعند الفقهاء؛ مع اآلإ�سارة الى المرجع.
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................

ُة الِعدَّ الدر�ض
13
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بحكمته  تعالى  وهو  الخبير،  الحكيم  عند  من  هي  المباركة  ال�سريعة  هذه  اأحكام  جميع 
وعلمه أل ي�سرع �سيًئا اإأل لحكم عظيمة، قد يتمكن النا�ض من معرفة بع�سها وقد يعجزون 
التما�ض بع�ض  اأن نتعاون في  اإدراك ذلك لق�سور علمهم، ويمكننا  في بع�ض األأحيان عن 

الحكم من م�سروعية العدة باأنواعها، فمن ذلك: 
١. التاأك��د م��ن براءة الرحم، فقد تكون المراأة حامًا من الزوج اآلأول، فتختلط اآلأن�س��اب، 
وقد آل تكون حامًا منه ولكن تتزوج ثم تحمل مبا�سرة، فيكثر الكام هل الولد من الزوج 

اآلأول اأم من الزوج الثاني.
٢. اإعطاء مهلة تفكير للمراأة قبل اأن تقدم على الزواج الجديد.

٣. رعاية حق الزوج ال�سابق.
4. تعظيم اأمر عقد النكاح.

٥. اإعطاء مهلة للزوج.

اكتب ما يمكنك التو�صل اإليه من حكم اأخرى.
.........................................................................................٦
.........................................................................................٧
.........................................................................................٨
.........................................................................................9
.......................................................................................١0

ة الحكمة من م�سروعية الِعدَّ
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�س��رع اهلل � �س��بحانه وتعالى � للمجتمع اآلإ�س��امي اأن يكون مجتمعًا متعاونًا متكاتفًا متاآلفًا، 
ي�ساعد فيه القوي ال�سعيف، ويحنو الغني على الفقير.

واآلإن�س��ان م�س��تخلف على هذا المال، وم�سوؤول عنه يوم القيامة، فالمال مال اهلل، يهبه من 
ي�ساء من عباده، ثم يحا�سبه على ذلك يوم القيامة.

ف�سرع اهلل � �سبحانه � الزكاة وال�سدقة والنفقة، والنفقة على القريب قد تكون واجبة وقد 
تكون م�ستحبة.

والمق�سود بالنفقة: توفير المطعم والم�سكن والملب�س، ونحو ذلك مما يحتاج اإليه المنَفق عليه.

وفيم��ا ياأت��ي بي��ان م��ن تجب النفقة عليه��م، وكل من لم تج��ب نفقته من اآلأق��ارب وغيرهم 
فالنفقة عليه م�ستحبة، وذلك كاآلأرامل واليتامى وغيرهم من المحتاجين.

اأوأًل: النفقة على الزوجة
الزوجة تجب لها النفقة �س��واء اأكانت غنية اأم فقيرة، فكما اأن الزوجة م�س��وؤولة عن تربية اآلأوآلد 
ة  والعناية بهم، وموكول اإليها القيام باأمور الزوج، ففي المقابل تجب لها النفقة، ولي�ست هذه النفقة منَّ

من الزوج على زوجته، بل هي حق من حقوقها، ما دامت قائمة بالحقوق الزوجية التي عليها. 

قال تعالى: 

                                                                            )1(، وق��ال  ف��ي 
حجة الوداع: »ولهن عليكم رزقهن وك�سوتهن بالمعروف« )2(.

مقدار النفقة على الزوجة
النفق��ة لي���س لها تحديد معين، واإنما المرجع فيه��ا اإلى العرف، وهي تختلف باختاف اآلأزواج 

غنى وفقرًا، وباختاف اآلأزمان واآلأماكن؛ كما قال اهلل تعالى: 

.)3(

)١(  �سورة البقرة اآلآية ٢٣٣.
)٢(  رواه م�سلم برقم )١٢١٨(.

)٣(  �سورة الطاق اآلآية ٧.

النفقات الدر�ض
1٤
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ثانًيا: النفقة على األأوألد واألآباء 

يجب على الوالد النفقة على اأوآلده من بنين وبنات؛ لقوله  لهند بنت عتبة  عندما 
اأخبرته اأن اأبا �سفيان رجل �سحيح آل يعطيها ما يكفيها وولدها، قال: »خذي ما يكفيك وولدك 

:»كفى بالمرء اإثماً اأن ي�سيع من يقوت«)2(. بالمعروف«)1(،  وقال 
وكذلك يجب على الولد النفقة على اأبيه واأمه وجده وجدته اإذا احتاجوا لذلك، فهو داخل 

في البر واآلإح�سان الذي اأمر اهلل به للوالدين.

)١(  رواه البخاري برقم )٥٣٦4(.
)٢( رواه اأحمد برقم )٦49٥(.

)٣( �سورة البقرة اآلآية ٢٣٣.

ثالًثا: النفقة على األأقارب
كل قريب يحق لك اأن ترثه، فاإن نفقته اإذا كان محتاًجا تكون واجبة عليه.

مثال: رجل له عم فقير، والعم لي�س له وارث �سوى ابن اأخيه، فاإنه يجب على ابن اأخيه النفقة 
عليه.

والدليل على وجوب النفقة للقريب الفقير على القريب الغني الوارث قوله تعالى:

                                                                     ، ووجه اآل�ست�سهاد: اأن اهلل � �سبحانه � فر�س النفقة 
للر�سي��ع العاج��ز عن التك�س��ب، والنفق��ة تكون عل��ى اآلأب المولود له، فاإن لم يوج��د اآلأب فعلى 

الوارث مثل ما على اآلأب، وكذلك الحكم بالن�سبة لكل قريب.

)3(
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�سروط وجوب النفقة على األأقارب:
١. اأن يكون المنِفق )دافع النفقة( غنيًا، عنده ما يكفيه ويكفي اأوآلده وزيادة.

٢. اأن يك��ون المنِف��ق )دافع النفقة( وارثًا للمنَفق عليه )اآخذ النفقة( اأي اإذا مات المنَفق عليه 
ورثه المنفق.

٣. اأن يكون المنَفق عليه )اآخذ النفقة( فقيرًا لي���س عنده مال وآل مهنة يتك�س��ب منها، اأو عنده 
مال لكن آل يكفيه هذا المال.

مقدار النفقة
اإذا وجبت النفقة على ال�سخ�س فاإنه يدفع له النفقة التي تكفيه اإن كان معدما، اأو تتمة النفقة 

التي تكفيه اإن كان يقدر على بع�سها، وَمَردُّ النفقة اإلى العرف.

بالتعاون مع زميلك مثل على ما ياأتي:
اأوآًل: النفقة على القريب المعَدم.

....................................................................................................

....................................................................................................

ثانيًا: تتمة النفقة على القريب القادر على بع�سها.
....................................................................................................
....................................................................................................
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ال�سدقة على األأقارب
ت�سدق اآلإن�سان على قريبه الفقير الذي آل تجب عليه نفقته اأف�سل من ال�سدقة على البعيد)1(، 
»ابــداأ بنف�سك فت�سدق عليها، فاإن ف�سل �سيء فاأهلك، فاإن ف�سل عن   : فقد قال 

اأهلك �سيء فلذي قرابتك، فاإن ف�سل عن ذي قرابتك �سيء فهكذا وهكذا«.)2( 
وعندما حث النبي  على ال�سدقة، ف�ساألت امراأة ابن م�سعود  عن ال�سدقة على الزوج 

: »لها اأجران: اأجر القرابة، واأجر ال�سدقة«.)3(  واأيتام في حجرها قال النبي 

)١( الزكاة الواجبة آل تدفع اإلى من وجبت على اآلإن�سان نفقته، فلو كان عند اآلإن�سان زكاة وعنده اأبناء اأو اأب اأو اأم تجب عليه نفقتهم فاإنه 
آل يعطيهم من الزكاة، بل يجب عليه اأن ينفق عليهم من غير الزكاة، واإنما الزكاة تدفع اإلى من آل تجب عليه نفقتهم.

)٢( رواه م�سلم برقم )99٧(.
)٣( اأخرجه البخاري برقم )١4٦٦(.

)4( رواه اأبو داوود برقم )١٦9٢(.

        عن عبداهلل بن عمرو بن العا�س  اأن النبي  قال: »كفى بالمرء اإثما اأن ي�سيع من يقوت«)4(.
»اأف�سل دينار ينفقه الرجل   :  قال: قال ر�سول اهلل  اأ�سماء عن ثوبان  اأبي  اأبي قابة عن  وعن 

دينار ينفقه على عياله«.

في ظل فهمك للن�سو�ض ال�سابقة، وبالتعاون مع مجموعتك: بين كيف يكون ترك النفقة على األأوألد 
ت�سييعا وتفريطا؛ مبينا األآثار ال�سلبية لترك النفقة على األأوألد في حال األرتباط الزوجي وعدمه.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................
.....................................................................................................



60

أل يكون الر�ساع نا�سراً للُحْرمة اإأل بثاثة �سروط :

األأول : اأن تك��ون الر�سع��ات خم�س��ًا فاأكث��ر. والدليل حديث عائ�س��ة  اأنها قال��ت: اأُنزل في 
ْمَن« َفُن�ِس��خ من ذلك خم���ٌس و�سار اإلى خم�ِس  َعات معلومات ُيَحرِّ القراآن : »ع�س��ر َر�سَ

ْمَن، َفُتُوفي  ر�سول اهلل  واآلأمر على ذلك.)١( َعاٍت معلوماٍت ُيَحرِّ َر�سَ
َع��ُة ه��ي : اأن يلتق��م ال�سب��ي الث��دي وير�سعه، ث��م يتركه باختي��اره، فهذه تعّد  �سْ والرَّ

ر�سعة، فاإذا عاد واْلَتَقم الثدي مرة اأخرى كانت ر�سعة ثانية.

الثاني : اأن يكون اللبن ب�سبب حمل نتج عن نكاح �سحيح.

الثالث : اأن يكون الر�ساع في الحولين، قال تعالى:
�ساعة حولين،                                                                                       )٢(، فجعل تمام الرَّ
�ســاع اإأل ما َفَتق األأمعاء،  م من الرَّ وع��ن اأم �س��لمة  قال��ت : قال  : »أل ُيَحرِّ

وكان قبل الِفطام« )٣(.

)١( رواه م�سلم برقم )١4٥٢(.
)٢( �سورة البقرة اآلآية ٢٣٣.

) ٣( رواه الترمذي برقم )١١٥٢(.

�صاع الرَّ الدر�ض
1٥

م �َساِع الُمَحرِّ �سروط الرَّ
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ا له من الر�ساعة،  اإذا اأر�سعت امراأة طفًا لم تلده خم�س ر�سعات في الحولين  فاإنها تكون اأمًّ
واأوآلده��ا يكون��ون اإخوانًا له��ذا المرت�سع، وزوج الم��راأة يكون اأبًا له، واأب الم��راأة التي اأر�سعت 
الطف��ل ي�سب��ح جدًا ل��ه واأم المراأة تكون جدة للطف��ل، واإخوان  الزوج واأخوات��ه يكونون اأعمامًا 

وعمات له، وكذلك اإخوان اآلأم واأخواتها يكونون اأخواآًل وخاآلت له، وهكذا.

اأما اإخوان الطفل من الن�سب فاإنهم آل ي�سبحون اأوآلدًا للمر�سعة، وآل اإخوانًا آلأوآلدها، فالحكم 
يتعلق بالذي ر�سع واأوآلده، دون اأبويه واإخوانه و�سائر اأقاربه.

اإذا وجد الر�ساع بال�سروط ال�سابقة فالذي يتعلق به حكمان فقط، هما:

اأوأًل: تحريم النكاح، لقوله تعالى:

كم��ا جاءت ال�س��نة متمم��ة ومف�سلة قاعدة التحريم وه��ي: اأن كل من يحرم نكاحهن 
اعة كما في حديث عائ�س��ة ، اأن النبي  قال: »اإن  �سَ من الن�س��ب يحرم من الرَّ
الر�ساعــة تحــرم مــا يحــرم من الوألدة«، وفي لفظ لم�ســلم: »يحــرم من الر�ساعة 

ما يحرم من الوألدة«)٢(.
�َساع ما يحرم من الن�سب« )٣(. وعن ابن عبا�س  اأن النبي  قال: »يحرم من الرَّ
ثانًيــا: ثب��وت اأح��كام الَمْحَرمية اإلى القريبة م��ن الر�ساع، فيجوز النظ��ر اإليها، والخلوة 
به��ا، وم�سافحته��ا، وكونه محرما لها في ال�س��فر، ونحو ذلك م��ن اأحكام المحارم؛ 
يدل لذلك اأن عائ�س��ة  �س��األت ر�سول اهلل  عن اأفلح - اأخي اأبي الُقَعي�س - هل 
يدخ��ل عليه��ا؟ وكانت امراأة اأبي القعي���س ق��د اأر�سعتها، فق��ال: »ِلَيِلْج عليــِك؛ فاإنه 

�َساعة« )4(.   ِك من الرَّ َعمُّ

)١( �سورة الن�ساء اآلآية ٢٣.
)٢( رواه البخاري برقم )٢٦4٦(.

)٣( رواه م�سلم برقم )١44٥(.
)4( رواه البخاري برقم )4٧9٦(.

.)١(

�َساع ما يترتب على الرَّ

�َساع اأحكام الرَّ
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اع وما آليثبت مع ذكر ال�سبب. �سَ ز فيما ياأتي ما يثبت من اأحكام ب�سبب الرَّ ميِّ

يثبت اأو أل الم�ساألةم
ال�سببيثبت

جواز نظره من اأر�سعته وبناتها1

تحريم زواجه من بنات من اأر�سعته2

جواز الخلوة باأخته من الر�ساعة3

٤
وج��وب اآلإح�س��ان اإل��ى اأم��ه م��ن الر�ساع��ة 

وبرها 

٥
جواز م�سافحة اأخت��ه من الر�ساعة وتقبيل 

راأ�سها
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�ساع على وجهين: قد يحدث ال�سك في الرِّ

اع من عدمه،فتقول المراأة:  آل اأدري اأر�سعت فانا اأولم اأر�سعه. �سَ اآلأول: ال�سك في ح�سول الرَّ

اأر�سعت  اأدري  َعات، فتقول المراأة: آل  َر�سَ مة، وهي خم�س  الُمَحرِّ َعات  �سَ الرَّ الثاني: ال�سك في عدد 
فانا خم�س ر�سعات اأو اأربع، اأو آل اأدري اأر�سعته خم�سا اأو اأقل منها، ونحو ذلك.

�ساع ال�سك في الرَّ

يكفي في ثبوت الر�ساع اإخبار امراأة واحدة موثوقة اأنها اأر�سعت فانًا؛ اإذ الن�ساء في هذه اآلأمور اأ�سبط من الرجال، 
فعن عقبة بن الحارث اأنه تزوج ابنة آلأبي اإهاب بن عزيز، فاأتته امراأة فقالت: اإني قد اأر�سعت عقبة والتي تزوج، فقال 
لها عقبة: ما اأعلم اأنك اأر�سعتني وآل اأخبرتني، فركب اإلى ر�سول اهلل  بالمدينة ف�ساأله، فقال ر�سول اهلل: » كيف وقد 

قيل«، ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره.)١( 

)١( اأخرجه البخاري برقم )٨٨(.

�َساع باألإخبار ثبوت الرَّ
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)١( ينظر: نظام اآلأحوال ال�سخ�سية ال�سادر بالمر�سوم الملكي الكريم رقم م/٧٣ وتاريخ: ١44٣/٨/٦ه�.
)٢( رواه اأبو داود برقم )٢٢٧٦(.

)٣( وللمحكمة اأن تقرر خاف هذا الترتيب بناء على م�سلحة المح�سون، وذلك وفًقا للمادة )١٢٧( من نظام اآلأحوال ال�سخ�سية.

يعي�س ال�سغير في كنف والديه عادة يتعاهدانه بالحفظ والرعاية والقيام باأموره، ولكن 
قد يقدر اهلل عليه اأآل يعي�س بين والديه، اإما آلأن اأباه قد طلق اأمه، اأو آلأن والده قد توفي، ولي�س 
في هذا عيب اأو انتقا�س من هذا ال�سغير فهذا ما قّدره اهلل عليه، وخير الخلق و�سيد ولد اآدم 
�سيئًا،  اأبو طالب، ولم ينق�س ذلك منه  يتيمًا وكفله جده ثم عمه  حبيبنا وقدوتنا  عا�س 
بل قد يكون ذلك دافعًا له اأن يعتمد على نف�سه منذ ال�سغر حتى اإذا كبر كان قادرًا على �سق 

طريقه في الحياة بقوة واقتدار اأكثر من غيره.

اإذا اتفق اأقارب ال�سغير على اأن يكون عند اأحدهم، فاإن اآلأمر اإليهم، ويكون ال�سغير عند 
من اتفقوا اأن يكون عنده؛ ب�سرط اأن تكون م�سلحة الطفل في ذلك؛ وذلك باأن يكون الحا�سن 
قادرا على القيام بحقوق المح�سون الدينية والدنيوية؛ لكن لو اختلفوا واأراد كل واحد منهم 

اأن يكون ال�سغير عنده، فمن الذي يح�سن هذا ال�سغير؟

اأحق النا�س بح�سانة ال�سغير اأمه، ما لم تتزوج، فاآلأم اأ�سفق من اآلأب على طفلها، وهي اأعلم 
يا  اأن امراأة قالت:    بكيفية معاملة الطفل، والدليل على ذلك حديث عبد اهلل بن عمرو 
ر�سول اهلل اإن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له �سقاء، وحجري له حواء، واإن اأباه طلقني 

: »اأنت اأحق به ما لم تنكحي«.)٢(  واأراد اأن ينتزعه مني، فقال لها ر�سول اهلل 
واإذا كان ال�سغير عند اأمه، فاإن النفقة تكون على اآلأب، فاإذا تزوجت فاآلأحق بح�سانته اآلأب 

ثم جدته اأم اأمه، ثم جدته اأم اأبيه)٣(.

اَنُة)١( الَح�صَ الدر�ض
1٦

اَنِة األأحق بالَح�سَ

اَنِة تعريف الَح�سَ
الح�سانة: هي القيام على حفظ ال�سغير اأو المجنون ونحوهما، وتربيته والعناية به، بما في 

ذلك التعليم والعاج.
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ي�سترط اأن يتوفر في الحا�سن  - رجًا اأو امراأة - ال�سروط اآلآتية:
١. كمال اآلأهلية.

٢. القدرة على تربية المح�سون ورعايته.

٣. ال�سامة من اآلأمرا�س المعدية الخطيرة.

ويوؤكد على التالي)٢(: 

- اإذا كان الحا�سن امراأة، فيجب اأن تكون غير متزوجة برجل اأجنبي عن المح�سون، مالم تقت�س 
م�سلحة المح�سون خاف ذلك.

- اإذا كان الحا�سن رجًا، فيجب اأن يكون ذا رحٍم للمح�سون اإن كان انثى، واأن يقيم عند الحا�سن 
من ي�سلح للح�سانة من الن�ساء.

اإذا اأتم المح�سون -ذكًرا اأو انثى- الخام�سة ع�سرة، فله اآلختيار في اآلقامة لدى اأحد 
والديه، مالم تقت�س م�سلحة المح�سون خاف ذلك، وتنتهي الح�سانة اإذا اأتم المح�سون 

ثمانية ع�سرة عاًما. )٣(

)١( وفًقا للمادة)١٢٥( من نظام اآلأحوال ال�سخ�سية.

)٢( وفًقا للمادة)١٢٦( من نظام اآلأحوال ال�سخ�سية.
ا مقعًدا،  ا مر�سً )٣( وفًقا للمادة)١٣٥( من نظام اآلأحوال ال�سخ�سية، وي�ستثنى من ذلك: اإذا كان المح�سون مجنوًنا اأو معتوًها اأو مري�سً

فت�ستمر الح�سانة وفق الترتيب المن�سو�س عليه في المادة )١٢٧( في نظام اآلأحوال ال�سخ�سية.

�سرط الحا�سن )1(

الح�سانة بعد الخام�سة ع�سر 
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اأوأًل: آل يجوز حرمان ال�سغير من زيارة والديه، فاإذا كان الولد عند اآلأم فلي�س لها منع اآلأب من 
زيارة ولده، اأو زيارة الولد آلأبيه، وكذلك لو كان الولد عند اأبيه فاإنه يحرم عليه اأن يمنع اأمه 

من روؤيته وزيارته.

ثانًيا: آل يجوز للحا�سن اأن يوغر �سدر اآلبن على والده، فاإذا كان الولد عند اأمه، فلي�س لها اأن 
ت�سب اأباه عنده، وتماأ �سدره حقدًا على اأبيه، بل عليها اأن تفهمه اأن اهلل لم يكتب لزواجهما 
اآل�ستمرار؛ ب�سبب بع�س الظروف، اإما لعدم اتفاق الزوجين، اأو غير ذلك من اآلأ�سباب، واأن 
اآلأب يظل اأبًا حتى ولو اأخطاأ في حق ولده، فيجب عليه بّره، وآل يجوز له عقوقه، وكذلك لو 

كان الولد عند اأبيه فا يجوز له اأن ينفر الولد من اأمه.

وليتذكر الولد دومًا قوله تعالى: 

.
)١(

       

توجيهات واآداب

)١( �سورة لقمان اآلآيتان ١4 - ١٥.

١١   عرف ا�سطاحًا كا مما يلي:
الطاق. 	

الخلع.  	

٣٣   مالمق�سود بالنفقة؟ وما حكم النفقة على كل من:

الزوجة.              	 اآلآباء.              	 اآلأقارب.  	
٤٤   يترتب على تحقق �سروط الر�ساع حكمان، اذكرهما.

٢٢   بين الحكمة من م�سروعية العدة.
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مختلفة.
4. تفرق بين اأق�صام البيع.

اأق�����ص��ام  5. تمثل ب��اأم��ث��ل��ة م��ن ع��ن��دك ع��ل��ى 
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البيوع ورعاية االأموال. 
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الذهب والف�صة واالأوراق االأوراق النقدية )     (
النقدية )     (

كل ما يملكه االإن�صان مما 
له قيمة )     (

اقراأ التعريف اآلآتي وت�أكد من �صحة مفهومك.

البيع ا�صطالحاً: مب�دلة م�ٍل بم�ٍل لغر�ض التملك.

اإذا عرفن� اأن البيع مب�دلة م�ل بم�ل، فم� حقيقة الم�ل؟

د خي�ًرا من��صًب� مم� ي�أتي: حدِّ

الـــبـــــــيـــــع الدر�ض
17

تعريف البيع
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ميز م� هو بيع وم� لي�ض ببيع في الح�آلت اآلآتية:

لي�ض بيعابيعال��م��ث����������ال

اأعطيت �صديقي قلما، وبعد يومين اأعطاني كتاًبا

قلت ل�صديقي اأعطني قلمك هذا واأعطيك هذا الكتاب فوافق

اتفقت مع �صالح على اأن يعطيني �صيارته واأعطيه �صيارتي

ا�صتبدلت ثالثين ريااًل بثمانية دوالرات

اأعطيت اأحمد حا�صوبي واأعاده اإلّي بعد ثالثة اأيام

تاأمل االأدلة االآتية وا�صتخرج منها حكم البيع، مبينا وجه الداللة منها على ما تقول:
ق�ل اهلل تع�لى:                )1(.

وعن ابن عمر  عن النبي  اأنه ق�ل: »البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا« )2(.

حكم البيع:...................................................................................

وجه الدآللة من اآلآية:........................................................................

وجه الدآللة من الحديث:....................................................................

)1( �صورة البقرة اآلآية 275.
)2(  رواه البخ�ري برقم )2079(.

حكم البيع
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للبيع ثالثة اأركان، هي: 
1- العاقدان، وهم� الب�ئع والم�صتري.

2- المعقود عليه، وهو الثمن والمثمن.
3- �صيغ��ة العق��د، وه��ي م� ي�ص��در من المتع�قدين داآل على توجه اإرادتهم� آلإن�ص���ء العقد، 

وينعقد البيع بكل م� يدل عليه من قوٍل اأو فعل.

وللبيع �صيغتان:
اأ- ال�صيغ��ة القولي��ة: وت�ص��مى اآلإيج���ب والقب��ول، ف�آلإيج�ب هو اللفظ ال�ص���در اأوآًل، مثل 
اأن يق��ول الب�ئ��ع: بعتك هذا الثوب بكذا، والقبول ه��و اللفظ ال�ص�در ث�نيً�، مثل اأن يقول 

الم�صتري: قبلت.
ب-ال�صيغ��ة الفعلي��ة: وت�ص��مى المع�ط���ة، مثل اأن يدفع الم�ص��تري ري�آًل اإل��ى الب�ئع وي�أخذ 
بقيمت��ه �ص��لعة م��ن دون اأن يتلف��ظ اأحدهم��� ب�ص��يء، ومن��ه ال�ص��راء ع��ن طريق ال�ص��بكة 
العنكبوتية )اآلإنترنت( فعر�ض ال�ص��ركة لمنتج�ته� في حكم اآلإيج�ب، واإتم�م الم�صتري 

آلإجراءات البيع و�صغطه على )موافق( في حكم القبول.

اأركان البيع

العاقدان

المعقود عليه

1

2

�صيغة العقد
3

ف��ي حياتن��ا اليومي��ة ح��االت  يت��م فيها البيع دون تلف��ظ، خالل دقيقتين اذكر ما ت�ص��تطيعه من 
اأمثلة عليها. 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

اأركان البيع
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ينق�صم البيع ب�عتب�رات مختلفة. وفيم� ي�أتي اأهم تلك التق�صيم�ت:

اأواًل: اأق�صام البيع من حيُث مو�صوُع العقد:
  اأ - مب�دلة نقد بعْر�ض.

ب - مب�دلة عْر�ض بعْر�ض )1( وت�صمى )المق�ي�صة(. 

ج- مب�دلة نقد بنقد وت�صمى ال�صرف.

مثل باأمثلة منا�صبة لالأنواع ال�صابقة.

اًًل. وهذا هو اآلأ�صل في البيوع. اأن يكون كل من الثمن والمثمن معجَّ اأ - 
ل الثمن ويوؤخر المثمن، وهذا هو بيع ال�صلم. اأن يعجَّ ب - 

ل المثمن ويوؤخر الثمن وهو بيع اآلأجل، ومنه بيع التق�صيط. اأن يعجَّ ج- 
ين )الك�لىء ب�لك�لىء(. ين ب�لدَّ اأن يكون كل منهم� موؤجاًل وهو بيع الدَّ د - 

م. واآلأنواع الثاًلثة اآلأولى مب�حة، اأم� الرابع فهو محرَّ

مثل باأمثلة منا�صبة لالأنواع ال�صابقة. 

  )1( العر�ض كل م� لي�ض بنقد ك�لثي�ب واآلأطعمة واآلأجهزة وغير ذلك.

ثانًيا: اأق�صام البيع من حيُث وقُت الت�صليم:

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

...........................1

...........................2

...........................3

اأق�سام البيع الدر�ض
18
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ثالًثا: اأق�صام البيع من حيث طرق تحديد الثمن:
1( بيع الُم�صاَوَمة: وهو البيع الذي آل يذكر الب�ئع فيه راأ�ض م�له بل ي�صع �صعرًا محددًا، ويكون 

فيه نوع من الم�ص�ومة، وهذا هو اآلأ�صل في البيوع.

2( بيع االأمانة: البيع الذي يذكر الب�ئع فيه راأ�ض م�له وي�صع �صعرا محددا لل�صلعة. وينق�صم 
هذا النوع اإلى ثاًلثة اأق�ص�م:

اأ - بيع الُمرابحة: اأن يحدد الب�ئع الثمن بزي�دة على راأ�ض الم�ل. ك�أن يقول: ا�صتريته� بثم�نين 
و�ص�أبيعه� بت�صعين، اأو بن�صبة زي�دة كذا عن راأ�ض الم�ل.

ْيعة: اأن يحدد الب�ئع الثمن بنق�ض عن راأ�ض الم�ل. ك�أن يقول: ا�صتريته� بثم�نين  ب - بيع الَو�صِ
و�ص�أبيعه� ب�صبعين، اأو بن�صبة خ�صم كذا عن راأ�ض الم�ل.

�ْوِل�َي�ة: اأن يبيع ال�صلعة براأ�صم�له فيه�. ك�أن يقول ا�صتريته� بثم�نين و�ص�أبيعه� براأ�صم�له�. ج- بيع التَّ
3( بيع الُمزايدة: وهو البيع الذي تعر�ض فيه ال�صلعة بدون تحديد ثمن معين؛ ليتزايد الن��ض 

في ثمنه�؛ في�أخذه� من يعر�ض ثمًن� اأعلى من غيره.

1/ ما الحاالت التي يبيع فيها االإن�صان ب�صاعته براأ�ض مالها اأو بخ�صارة؟

اأ/........................................................................................

ب/......................................................................................

2/ اأتاأكد من فهمي واألخ�ض اأق�صام البيع في خريطة مفاهيم منا�صبة )مخطط(:

...........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................
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ملحوظات�صد ال�صرطدليلهال�صرط ومعناه

قوله تع�لى: 1- ترا�صي الَع�ِقَدْيِن

البي��ع   »اإنم��ا   : وقول��ه 
عن ترا�ض«.)2(

ومث�له:
..........................
..........................
....................../1
....................../2

ي�ص��تثنى من ذلك اآلإكراه 
بحق، كم� لو اأكره الق��صي 
عل��ى  المدي��ن  ال�ص��خ�ض 
بي��ع بع�ض اأماًلكه لي�ص��دد 

ديونه.

الخ��ص��ة  الملكي��ة  ون��زع 
الع�م��ة  الم�صلح��ة  آلأج��ل 

ب�صروطه� ال�صرعية.

2- اأن يك��ون كل واحد من 
الَع�ِقَدْيِن ج�ئز الت�صرف: 
ب���أن يك��ون كل منهم� ب�لغ� 

ع�قاًل ر�صيدا.

ودليل ذلك قوله تع�لى: 

ى  ې  ې  ې 
ەئ  ائ  ائ  ى 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ۇئ  .)3(

..........................
..........................

ي�صتثنى من ذلك  اإذا اأذن 
ف ال�صغي��ر  وليُّ��ه. وت�ص��رُّ
في ال�صيء الي�صير ك�صراء 
بي��ع  اأو  ونحوه���،  حل��وى 

م�ء.

الع�ق��د  يك��ون  اأن   -3
م�ل��كً� للم���ل اأو م��ن يقوم 
مق�مه، والذي يقوم مق�م 
الم�ل��ك هو وكيل��ه، اأو ولي 
الطفل والمجنون والو�صي 

عليهم�، ونحو ذلك.

: »ال تب��ع م��ا  قول��ه 
لي�ض عندك«)4(. 

فل��و ب�ع �ص��خ�ض مل��ك غيره 
بغي��ر اإذن��ه، اأو ا�ص��ترى بم���ل 
غي��ره �ص��يئً� بغي��ر اإذن��ه، ف�إن 

العقد آل ي�صح.

ي�ص��تثنى م��ن ذل��ك اإن اأج���ز 
وي�ص��مى  ت�صرف��ه،  الم�ل��ك 
هذا عن��د الفقه�ء: )ت�صرف 

الف�صولي(.

ف عليها في الجدول االآتي، واأكمل الفراغات ح�صب فهمك: �صروط البيع �صبعة، تعرَّ

)1(  �صورة الن�ص�ء اآلآية 29.
)2(  رواه ابن م�جه برقم )2185( .

)3(  �صورة الن�ص�ء اآلآية 6.
)4(  رواه اأبو داود برقم ) 3503(. 

)1(.

�سروط البيع الدر�ض
19
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المبي��ع  يك��ون  اأن   -4
مب�ح المنفع��ة، مثل:...
...........................
...........................
...........................
...........................

اإذا  اهلل  »اإن   : قول��ه 
ح��رم على ق��وٍم اأكل �ص��يٍء 

حرم عليهم ثمنه« )1(.

ف����اًل ي���ج���وز ب���ي���ع م����� ف��ي��ه 
ك�لخمر  م��ح��رم��ة،  منفعة 
............................
............................
...........................
............................

اإذا  ذل��ك  م��ن  ي�ص��تثنى 
ك�ن ف��ي المبي��ع منفع��ة آل 
ال�ص��رورة  عن��د  اإآل  تب���ح 
مث��ل الميت��ة، اأو تب�ح عند 

الح�جة.

5- اأن يك��ون المبي��ع 
مقدورًا على ت�صليمه

اأن    هري��رة  اأب��ي  ع��ن 
: »نه��ى ع��ن بي��ع  النب��ي 

الَغَرِر« )2(. 

فاًل يبيع �صي�رًة مفقودًة، 
اأو.......................
.........................
.........................

6- يك��ون المبيع معلومً� 
عن��د الب�ئ��ع والم�ص��تري 
والعل��م  العق��د،  وق��ت 
ب�أم��ور  يتحق��ق  ب�لمبي��ع 

منه�: ....................

ع��ن اأب��ي هري��رة  اأن 
: »نه��ى عن بيع  النب��ي 

الَغَرِر «. 

�ص��يٍء  بي��ع  ي�ص��ح  آل 
مجهول؛ مثل:..........
.........................
.........................

7- اأن يكون ثمن ال�ص��لعة 
معلومً� وقت العقد

اأن    هري��رة  اأب��ي  ع��ن 
: »نه��ى ع��ن بي��ع  النب��ي 

الَغَرِر«. 

فاًل ي�ص��ح البيع مع الجهل 
مثل:.............. ب�لثمن 
.........................

..........................

..........................
..........................

)1(  رواه اأحمد برقم )2221(.
)2(  اأخرجه م�صلم برقم )1513(.
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1/ مرَّ معي اأن البيع قد يكون �صحيًحا وقد يكون باطاًل، بالتعاون مع معلمي وزمالئي اأناق���ض م�صطلح 
ال�صحيح والباطل، واأتو�صل اإلى تعريف منا�صب لكل منهما:

ال�صحيح:.............................................................................................

الباطل:...............................................................................................

2/ ما الفرق بين الركن وال�صرط؟ مع التمثيل لبيع افتقد �صرطًا، وبيع اختل فيه ركن.
.........................................................................................................

.........................................................................................................

3/عر�ض عليك طفل �صلعة ب�صعر مغٍر، فهل يجوز لك �صراوؤها منه؟ولماذا؟
.........................................................................................................

.........................................................................................................

4/ م��ن الق�صاي��ا الحادث��ة ف��ي عال��م الي��وم البي��ع وال�ص��راء عن طري��ق االإنترن��ت، فهل يتحقق فيه �ص��روط 
البيع؟ وما راأيك في ذلك؟ وكيف يمكن نفي الغرر عن الطرفين في هذه المعاملة؟ 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................
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)1(  �صورة الجمعة اآلآية 9.
)2(  اأخرجه اأبو داود برقم )1079(.

وقت البيع ومكانه الدر�ض
20

 آل يتحدد البيع بوقت معين، فيجوز اإجراء العقود في اأي وقت. وي�صتثنى من ذلك م� اإذا 
ك�ن اإجراء العقد يوؤدي اإلى اآلإخاًلل بواجٍب على اآلإن�ص�ن. ومن ذلك البيع وال�صراء بعد نداء 
الجمعة الث�ني لمن تلزمه ال�صاًلة؛ وذلك آلأنه م�أمور ب�ل�صعي ل�صم�ع الخطبة واأداء ال�صاًلة، 

لقول�ه تع��ل��ى: 

ويلحق بذلك البيع وال�صراء لمن تلزمه ال�صاًلة المفرو�صة اإذا ك�ن ذلك يوؤدي اإلى تفويته� عن 
وقته�، اأو تفويت الجم�عة لمن يلزمه ح�صوره�.

لي��ض للب�ي�ع مك�ن محدد، فيجوز اإجراوؤه في اأي مك��ن م� عدا الم�ص�جد لم� روى عبد اهلل 
ابن عمرو بن الع��ض  اأن النبي   »نهى عن ال�صراء والبيع في الم�صجد«)2(.

والحكمة في ذلك: هو �صي�نة الم�ص�جد وحفظه� من اللغط وهي�ص�ت اآلأ�صواق.

.)1(

وقت البيع

مكان البيع
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والملكية  الم�صتري،  اإلى  الب�ئع  من  المبيع  ملكية  انتق�ل  يفيد  البيع  اأن  �صبق  فيم�  عرفن� 
تنتقل بمجرد البيع ولو لم يح�صل تق�ب�ض بين الع�قدين.

فعلى �صبيل المث�ل: لو ق�ل الب�ئع: بعتك �صي�رتي بع�صرة اآآلف ري�ل، فق�ل الم�صتري: قبلت، 
فهذا يعني اأن ملكية ال�صي�رة قد انتقلت من الب�ئع اإلى الم�صتري ولو لم يتم نقل رخ�صة ال�صير 

)اآل�صتم�رة( ب��صم الم�صتري، ف�إذا �صلمه مفت�ح ال�صي�رة ونقله� من محل البيع فقد قب�صه�. 

ف�لقب�ض اإذًا بمعنى تمكين الم�صتري من الت�صرف في ال�صلعة، والتخلية بينه وبينه�، وهو 
اأمر زائد عن مجرد التملك.

ب�لتع�ون مع مجموعتي اأكتب مفهوًم� للقب�ض بعب�رة اأخرى:

....................................................................................................

....................................................................................................

يترتب على قب�ض المبيع اأمران:
االأول: جواز الت�صرف فيه بالبيع ونحوه، فمن ا�صترى �صيئً�، فاًل يجوز له اأن يبيعه قبل 

اأن يقب�صه. واآلأدلة على ذلك:
اأن النبي   ق�ل: »من ابتاع طعاماً فال يبعه حتى    1- عن ابن عمر 

ي�صتوفيه«.)1( 

 )1(  رواه البخ�ري برقم )2136(.

قب�ض المبيع الدر�ض
21

ما يترتب على القب�ض
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2- وعن حكيم بن حزام  ق�ل: قلت: ي� ر�صول اهلل، اإني اأ�صتري بيوعً� فم� يحل لي منه�، وم� يحرم علي؟ فق�ل: 
»يا ابن اأخي اإذا ا�صتريت �صيئاً فال تبعه حتى تقب�صه« )1(. 

والحكمة في النهي عن ذلك: اأن الب�ئع لم تنقطع عاًلقته ب�لمبيع، فقد يمتنع من ت�صليم المبيع آل�صيم� اإذا 
اإلى  توؤدي  التي  الذرائع  ال�صريعة �صد  النزاع، ومن مق��صد  اإلى  الم�صتري قد ربح فيه، فيوؤدي ذلك  اأن  راأى 

العداوة والبغ�ص�ء بين الم�صلمين.

الثاني: انتقال ال�صمان من البائع؛ اإلى الم�صتري، فلو تلفت ال�صلعة بعد البيع وقبل اأن يقب�صه� الم�صتري ف�ل�صم�ن 
على الب�ئع؛ آلأن ال�صلعة تحت يده، اإآل اإذا ك�ن التلف ب�صبب الم�صتري.

تلفت  اأو  فت�صررت  قب�صه�  من  ف�متنع  ال�صلعة  قب�ض  من  الم�صترَي  الب�ئُع  مّكن  اإذا  م�  ذلك  من  وي�صتثنى 
ط في قب�صه�. ف�ل�صم�ن على الم�صتري آلأنه فرَّ

 )1( رواه اأحمد برقم )15316(.

كيفية قب�صها ح�صب العرفال�صلعة

ب�لتخليه بينه� وبين الم�صتريالعق�رات ك�لمن�زل واآلأرا�صي

بنقله� من مك�نه�اآلأطعمة والثي�ب واآلأجهزة

بتن�وله� ب�ليدالذهب والف�صة والجواهر

بتن�وله�، اأو بقيده� في الح�ص�ب الم�صرفيالنقود

بتحريكه� واإخراجه� من مو�صعه�.ال�صي�رات

يرجع في تحديد القب�ض اإلى العرف، وهو يختلف من �صلعة اإلى اأخرى، واإليك بع�ض االأمثلة على ذلك:

ما يح�صل به القب�ض
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بيِّن حكم الت�صرف في ال�صلعة، وعلى من يكون ال�صمان لو تلفت اأو تعيبت مع بيان ال�صبب في الحاالت االآتية:

ال�صببال�صمان حكم الت�صرفالمثال

ا�ص��ترى اأحم��د �ص��ي�رة من 
واأخذه���  وت�ص��لمه�،  فه��د، 
لمنزل��ه؛ عل��ى اأنهم� �ص��وف 

ينقاًلن ملكيته� غدا.

ا�ص��ترى عل��ي م��ن مم��دوح 
جواآل وقبل اأن ي�صلمه ممدوح 

�صقط من يده وانك�صر.

ا�صترى محمد من عبداهلل 
مفت�ح��ه،  وت�ص��لم  منزل��ه، 
وتواع��دا بع��د غ��د للذه�ب 
اإلى المحكمة اأو كت�بة العدل 

لنقل الملكية.
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الخيار في اال�صطالح: هو حق المتع�قدين في اختي�ر ف�صخ العقد اأو اإم�ص�ئه.

للخيار عدة اأنواع، منها ما ياأتي:

واحد  فلكل  واحًدا  الع�قدين  كاًل  ي�صم  الذي  المك�ن  دام  فم�  التع�قد،  اأو  التب�يع  مك�ن  ب�لمجل�ض  المراد 
منهم� الخي�ر في اإم�ص�ء العقد اأو ف�صخه اإلى اأن يتفرق�.

ودليل ذلك حديث حكيم بن حزام  اأن النبي  ق�ل: »البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فاإن �صدقا 
وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، واإن كذبا وَكَتَما ُمِحَقْت بركة بيعهما« )1(. 

يثبت خي�ر المجل�ض للع�قدين من حين العقد حتى يتفرق� ب�أبدانهم� من المك�ن الذي تع�قدا فيه، �صواء 
ر، واإذا ك�ن العقد قد تم ب�له�تف مثاًًل فمدة الخي�ر حتى انته�ء المك�لمة. ط�ل المجل�ض اأم َق�صُ

 واإذا ك�ن عن طريق ال�صبكة الع�لمية )اآلإنترنت( فمدة الخي�ر ت�صتمر حتى اإغاًلق �صفحة المح�دثة التي 
بينهم� اإن ك�ن البيع قد تم بمح�دثة، اأم� اإن ك�ن قد تم بتعبئة نموذج �صراء ثم اإر�ص�له اإلى الب�ئع، فتعبئة 
قبوآًل،  ُيعُّد  الموافقة  يفيد  بم�  اإ�صع�رًا  الب�ئع  واإر�ص�ل  اإيج�بً�،  يعد  الب�ئع  اإلى  اإر�ص�له  ثم  ال�صراء  نموذج 

وب�إر�ص�ل هذا اآلإ�صع�ر تنهي مدة الخي�ر.

 )1( اأخرجه البخ�ري برقم )2079(.

الِخيار في البيع الدر�ض
22

تعريف الِخيار

اأنواع الِخيار

النوع االأول: ِخيار المجل�ض

مدة الِخيار
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بالتعاون مع مجموعتك اذكر ثالث �صور من التعاقد، مبيًنا متى ينتهي خيار المجل�ض في كل منها:

متى ينتهي خيار المجل�ضال�صورةم

1.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

2.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

3.................................................
.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

يجوز نفي خي�ر المجل�ض واإ�صق�طه.
البيع  ويلزم  بينهم�،  خي�ر  آل  اأن  على  العقد  قبل  الع�قدان  يتفق  اأن  الِخيار:  ونفي 

بمجرد العقد.
وهذا  الخي�ر،  اإ�صق�ط  على  التفرق  وقبل  العقد  بعد  يتفق�  ثم  يتب�يع�  اأن  واإ�ص��ق�����اط��������ه: 
لو ك�ن� مع� في �صفينة  العقد طوياًًل؛ كم�  اإذا ك�ن مجل�ض  اإليه  يلج�آن  قد 

�صغيرة، اأو في ط�ئرة ونحوهم�، فيلزم العقد من حين اإ�صق�ط الخي�ر.

نفي الِخيار اأو اإ�صقاطه
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�صورة اإ�صقاط الخيار�صورة نفي الخيار

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

من خالل فهمك لما تقدم؛ و�صح معنى نفي الخيار واإ�صقاطه؛بذكر �صورة واقعية لكل منهما:

 )1(  اأخرجه الترمذي برقم )1247(.

عن عبد اهلل بن عمرو  اأن النبي   ق�ل: »المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، اإال اأن تكون �صفقة خيار، وال يِحلُّ 
له اأن يفارَق �صاحَبه خ�صية اأن ي�صتقيله« )1(. 

اقراأ الحديث بتمعن، ومن خالله:
1. ا�صتنتج حكم التحايل الإ�صقاط خيار المجل�ض، مبينا ال�صاهد من الحديث على ما تقول:

..........................................................................................

..........................................................................................

2. اذكر �صورتين تو�صح من خاللهما كيفية التحايل الإ�صقاط خيار المجل�ض.

 اأ -...................................................................................

ب -...................................................................................

التحايل الأجل اإ�صقاط الِخيار
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وهو اأن ي�صترط الع�قدان اأو اأحدهم� اأن له الخي�ر في ف�صخ البيع اأو اإم�ص�ئه مدة معلومة.
اأحل  اأو  اإال �صرطاً حرم حالاًل  » الم�صلمون على �صروطهم   : ويدل على ثبوته قول النبي 

حراماً« )1(. 
�صروطه

ي�صترط ل�صحة خي�ر ال�صرط �صرط�ن:
لب العقد اأو قبله. 1- ترا�صي الطرفين، �صواء ح�صل اآلتف�ق في �صُ

2- تحديد المدة، ولو ط�لت.
انتهاوؤه

ينتهي خي�ر ال�صرط وي�صبح العقد آلزمً� ب�أحد اأمرين هم�:
1. انته�ء المدة المتفق عليه�.

2. اأو ب�تف�قهم� على قطع الخي�ر في اأثن�ء المدة، آلأن ذلك حق لهم� فك�ن لهم� قطعه.

بالتعاون مع مجموعتك اذكر ثالثة اأمثلة على خيار ال�صرط، مراعيا فيها ما تقدم من ال�صروط:

........................................................................................................-1

.........................................................................................................-2

.........................................................................................................-3

على �صوء فهمك لما تقدم من اأنواع الخيار؛ يمكنك بيان معنى خيار العيب:

...............................................................................................

 )1(  رواه اأبو داود برقم )3594(.

النوع الثاني: ِخيار ال�صرط

النوع الثالث: ِخيار العيب
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على �صوء هذا ال�صابط للعيب، اذكر بالتعاون مع زمالئك � ثالثة اأمثلة على العيوب 
الخفية التي توؤثر في ثمن ال�صلعة، ويجب على البائع بيانها.

.......................................................................................-1

.......................................................................................-2

.......................................................................................-3

ٌن للم�ص��تري، وقد يكون العيب َخِفيًّ� آل ي�ص���هده الم�ص��تري ويعلم به الب�ئع،  قد يكون العيب ظ�هًرا م�ص���هًدا فهذا َبيِّ
ْبرة طع�م  فهذا يجب على الب�ئع بي�نه للم�ص��تري، واإآل ك�ن غ��ص��ً� له، فعن اأبي هريرة  اأن النبي   مر على �صُ
- يعن��ي كوم��ة طع���م - ف�أدخل ي��ده فيه�، فن�لت اأ�ص�بعه بل��اًل، فق�ل: »ما هذا ي��ا �صاحب الطع��ام؟« ق�ل: اأ�ص�بته 

ال�صم�ء ي� ر�صول اهلل يعني المطر ق�ل: »اأفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�ض، من غ�ض فلي�ض مني«)1(. 

وعن عقبة بن ع�مر  ق�ل: �ص��معت النبي   يقول: »الم�ص��لم اأخو الم�ص��لم، وال يحل لم�ص��لم باع من اأخيه 
بيعا وفيه عيب اإال بينه له« )2(. 

م� حقيقة العيب الذي ترد به ال�صلعة؟

كل م� ك�ن من �ص�أنه اأن ينق�ض من ثمن ال�صلعة فهو عيب يجب بي�نه للم�صتري.

)1( رواه م�صلم برقم )102(.
)2( اأخرجه ابن م�جه برقم )2246(.

حكم كتمان العيب

حقيقة العيب واأمثلته
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من ا�صترى �صلعة ثم تبين اأن فيه� عيبً� لم يكن يعلم به قبل ال�صراء، ف�إنه يخيَّر بين اأمرين:
االأول: رد ال�صلعة واأخذ الثمن الذي دفعه ك�ماًًل.

م  مع وجوده، وُتعَرف ن�صبة  م ال�صلعة �صليمة من العيب، ثم ُتَقوَّ والثاني: اإم�ص�ك ال�صلعة واأخذ اآلأر�ض، واالأر�ض هو: اأن ُتقوَّ
النق�ض، فَيُرّد الب�ئع على الم�صتري بمثل هذه الن�صبة من الثمن.

مت معيبة ب� 90 ف�لن�صبة بينهم�  مت ال�صلعة �صليمة ب� 100 وُقوِّ مثال ذلك: لو ب�ع �صلعه ب� 120 فوجد الم�صتري فيه� عيب�،  فُقوِّ
الُع�صر،  فيرجع الم�صتري على الب�ئع بُع�صر الثمن وهو 12.

ما يثبت للم�صتري

1- هل تنق�ض قيمة ال�صيارة )الُم�َصْمَكَرِة( عن غيرها؟ 

......................................................................................

•هل يجب بيان كون ال�صيارة قد �صبق )و�ُصْمِكَرْت(؟
......................................................................................

•لماذا؟................................................................................

2-    ع��ن حكي��م ب��ن ح��زام  اأن النبي   ق�ل:»البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، ف��اإن �صدقا وبينا بورك لهما 
ف��ي بيعهم��ا واإن كذب��ا وَكَتَم��ا ُمحقت بركة بيعهما«)1(. اق��راأ هذا الحديث بتمعن �� ماًلحظ� الكلم�ت التي تحته� 

خط ��، ثم اكتب عليه تعليًق� من��صًب� للمو�صوع.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

)1( اأخرجه البخ�ري برقم )2079(.



86

2/ ا�صترى اأحمد من زميله جهاز حا�صب اآلي؛ بمبلغ األف ريال، ثم وجد فيه عيبا، فتحاكما اإليك، فقال اأحمد: 
اأنا ا�صتريته ولم يبين العيب الذي فيه، وقال زميله: لقد ا�صتراه وهو يعلم اأنه م�صتعمل.

 فبم تحكم بينهما؟ مع الدليل والتعليل.

..................................................................................................

..................................................................................................

1/ بالتعاون مع مجموعتك: اذكر �صورتين لخيار العيب:

ال�صورة اآلأولى: اخت�ر فيه� الم�صتري رد ال�صلعة واأخذ نقوده:

.................................................................................................................

ال�صورة الث�نية: اخت�ر فيه� الم�صتري اآلإبق�ء على ال�صلعة واأخذ اآلأر�ض:

 .................................................................................................................

 
 تعريفه:  

التدلي�ض: اأ�صله من الدل�ض، وهو الظاًلم.
والمراد به هن�: فعل �صيء تزيد به ال�صلعة عن ثمنه� الحقيقي.

مثاله: تغيير ماًلمح ال�صي�رة آلإيه�م الم�صتري ب�أنه� جديدة، اأو تنظيف الذهب القديم وبيعه على اأنه ذهب جديد، 
اأو تغيير عداد ال�صي�رة آلإيه�م الم�صتري اأنه� لم تقطع اإآل م�ص�فة قليلة، اأو اإخب�ر الم�صتري كذبً� بموا�صف�ت ع�لية 

في ال�صلعة ولي�صت في الحقيقة كذلك.

التدلي�ض محرم؛ لم� فيه من الغ�ض والخداع والكذب. ودليل ذلك الحديث ال�ص�بق عن اأبي هريرة  اأن ر�صول اهلل 
  ق�ل: »من غ�ض فلي�ض ِمنِّي «)1(.

ومن ا�صترى �صلعة، ثم علم اأنه� غير مط�بقة للموا�صف�ت التي اأُخبر به�، اأو اأُوهم به� فله الخي�ر في اإع�دة ال�صلعة  
واأخذ م� دفعه، اأو اآلإبق�ء عليه� وقبوله�.

حكم التدلي�ض والِخيار فيه

النوع الرابع: ِخيار التدلي�ض

)1( رواه م�صلم برقم )102(.
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ال�صلعة  في  التي  العيوب  من  البراءة  الم�صتري  على  الب�ئع  ا�صترط  اإذا 
وقبل الم�صتري بهذا ال�صرط، فهل يبراأ الب�ئع بذلك؟ وهل يحق للم�صتري 

المط�لبة فيم� لو تبين فيه� عيب؟
لهذه الم�ص�ألة ح�آلن:

الحال االأولى: اإذا ك�ن الم�صتري يعلم  ب�لعيب، ب�أن اأخبره الب�ئع 
به، مثل اأن يقول: ال�صي�رة ينق�ض زيته�، اأو ك�ن العيب ظ�هرًا، مثل اأن 

تكون ال�صي�رة م�صدومة واآث�ر ال�صدمة ظ�هرة، ف�إن الب�ئع يبراأ من ذلك العيب، ولي�ض للم�صتري الخي�ر من اأجله. 

الحال الثانية: اأآل يعلم الم�صتري ب�لعيب، وي�صترط الب�ئع البراءة من كل العيوب التي قد تظهر في ال�صلعة، ك�أن 
يقول: بعتك ب�صرط البراءة من كل عيب تجده في ال�صلعة، اأو بعتك ال�صي�رة على اأنه� كومة حديد، اأو بعتك الدار على 

اأنه� كومة تراب، ونحو ذلك من العب�رات التي يق�صد منه� اأن يقبل الم�صتري ب�ل�صلعة بم� فيه� من العيوب.

ف�لحكم في هذه الح�ل اأن الب�ئع يبراأ من العيوب اإن ك�ن آل يعلم به� عند البيع، آلأن الحق للم�صتري وقد ر�صي ب�إ�صق�ط 
حقه، اأم� اإذا ك�ن الب�ئع يعلم اأن في ال�صلعة عيبً� فكتمه وا�صترط على الم�صتري البراءة من العيوب التي قد تظهر في 

: »من غ�ض فلي�ض مني« )1(.  ال�صلعة ف�إنه آل يبراأ بذلك، آلأنه غ�ض وتدلي�ض، وقد ق�ل ر�صول اهلل 

تعريفها 
تعرف ال�صروط في البيع  باأنها:  اإلزام اأحد المتع�قدين اآلآخر ب�صبب العقد م� له فيه منفعة، 

اأي غر�ض �صحيح.
مثالها: ا�صترى محمد �صي�رة وا�صترط على الب�ئع نقله� اإلى مدينة اأخرى. 

الفرق بين ال�صروط في البيع و�صروط البيع:
االأول: اأن وا�صع �صروط البيع هو ال�ص�رع، بينم� ال�صروط في البيع ي�صترطه� اأحد المتع�قدين 

على اآلآخر.
ال�صروط فيه فيثبت  اأحد  اإذا اختل  العقد، بخاًلف م�  البيع ف�صد  اإذا اختل �صرط  الثاني: 

الخي�ر للم�صترط وآل يف�صد البيع.

  )1( رواه م�صلم برقم )102(.

البيع ب�سرط البراءة الدر�ض
23

ال�صروط في البيع
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تنق�صم ال�صروط في البيع اإلى ق�صمين:

الق�صم االأول: ال�صروط ال�صحيحة الجائزة
وه����ذا ه��و اآلأ����ص���ل ف��ي ال�����ص��روط ف��ي ال��ب��ي��ع، وق���د دل ع��ل��ى ه���ذا اآلأ����ص���ل: ق��ول��ه ت��ع���ل��ى:                                                                                                         

،                                                                             ، ومن الوف�ء ب�لعقد الوف�ء بم� �صرط فيه.
 وحديث عمرو بن عوف المزني  اأن ر�صول اهلل   ق�ل: » الم�صلمون على �صروطهم، 

اإال �صرطا حرم حالال، اأو اأحل حراما« )2(. 
اإب�حته�  في  فك�ن  الن��ض  رغب�ت  آلختاًلف  وذلك  به؛  الوف�ء  يجب  ال�صروط  من  النوع  وهذا 

واإيج�ب الوف�ء به� موافقة للحكمة التي من اأجله� اأبيح البيع.

اأمثلة اأخرىمثالهنوع ال�صرطم

1
ال�ص��روط المواف�قة 

للمق�صود من العقد)3(
اأن يكون الثمن ح�آلًّ اأو نقًدا.

..............................
..............................

ا�صتراط الرهن اأو الكف�ل�ة.ال�صروط التوثيقية2
..............................
...............................

ال�صروط الو�صفية3

اأن ي�ص��ترط الم�صتري �صفة معينة 
ك�أن  الثم��ن،  ف��ي  اأو  المبي��ع  ف��ي 
ي�ص��تري �ص��ي�رة وي�ص��ترط اأن يكون 
لونه� اأخ�صر، اأو ي�صترط اأن يكون 

الثمن اأو بع�صه موؤجاًًل.

..............................
..............................
..............................
..............................

وال�صروط ال�صحيحة اأنواع منها:

)1( �صورة الم�ئدة اآلآية 1.
)2( رواه ابو داوود برقم )3594(.

)3( المق�صود من العقد هو اآلأثر الن�تج عنه، ف�لبيع مثاًًل يترتب عليه اآث�ر متعددة منه� انتق�ل ملكية المبيع من الب�ئع اإلى الم�صتري، 
ووجوب ت�صليمه للم�صتري، فلو ا�صترط الم�صتري اأن ي�صلمه الب�ئع ال�صلعة فيق�ل عن هذا ال�صرط: اإنه موافق للمق�صود من العقد اأو 

لمقت�صى العقد بحيث لو لم يذكر هذا ال�صرط لك�ن آلزم� للب�ئع بمقت�صى العقد الذي بينهم�، فذكر هذا ال�صرط يعد توكيًدا.

)1(

اأنواع ال�صروط في البيع
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ا�صتراط الب�ئع نفًع� 4
معلوًم� في المبيع

اأن ي�ص��كن الب�ئع المن��زل المبيع 
�صهًرا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

َمُة الق�صم الثاني: ال�صروط الفا�صدة الُمَحرَّ
: »كل �صرط لي�ض في كت�ب  وهذا الق�صم من ال�صروط آل يجوز ا�صتراطه وآل ي�صح، ولو �صرط فاًل يلزم الوف�ء به�، لقوله 

: »لي�ض في كتاب اهلل«: اأي لي�ض في حكم اهلل و�صرعه. اهلل فهو ب�طل واإن ك�ن م�ئة �صرط« )1(، وقوله 

وال�صروط الفا�صدة على نوعين:
النوع االأول: ال�صروط التي ج�ءت ال�صريعة ب�لمنع منه�، مثل اأن يجمع بين ال�صلف والبيع، ك�أن يقر�ض زيد خ�لدًا 
اآآلف ري�ل، فهذا ال�صرط  اأن يبيع خ�لد �صي�رته لزيد بع�صرة  اأن يرده� ب�لمبلغ نف�صه، ب�صرط  األف ري�ل على  م�ئة 
محرم آلأنه ذريعة اإلى الرب�)2(، فقد تكون قيمة ال�صي�رة اأكثر من ذلك ولكن خ�لدًا ر�صي بذلك آلأجل القر�ض، وقد 

: »ال يحل �صلف وبيع« )3(.  دل على تحريم ذلك قوله 

النوع الثاني: ال�صروط المخ�لفة للمق�صود من العقد، مثل اأن يبيعه �صي�رة ب�صرط اأآل ي�صتعمله� الم�صتري، فهذا 
ال�صرط يخ�لف المق�صود من عقد البيع، اإذ المق�صود من عقد البيع ا�صتعم�ل المبيع واآل�صتف�دة منه.

)1(  اأخرجه البخ�ري برقم )2729(.
)2(  آلأن المقر�ض اإذا ا�صترط منفعة على المقتر�ض فهو رب�.

)3(  اأخرجه اأبوداود برقم )3504(.
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11  م� الحكمة من اإب�حة البيع؟ 

22  اإذا تبين للم�صتري في بيع اآلأم�نة اأن الب�ئع ا�صتراه� ب�أقل مم� ذكر له فم� الحكم؟

33  بين الحكم فيم� اإذا ب�ع �صخ�ض ملك غيره بدون اإذنه، اأو ا�صترى بم�ل غيره �صيئً� بدون اإذنه. 

44  �صروط �صحة البيع �صبعة، بين مدى ا�صتراطه� في كل بيع من عدمه.

55  بين المراد بكل مم� ي�أتي:
اأ  - قب�ض المبيع.

ب  - ج�ئز الت�صرف.
66  بين كيفية القب�ض في اآلأ�صي�ء اآلآتية:

    ال�صي�رات، اآلأقاًلم، الكتب، الثي�ب، المزارع، اآلإبل، النقود.

77  م� اآلأحك�م التي تترتب على قب�ض المبيع؟

88  علل ت�صمية )بيع اآلأم�نة( بهذا اآل�صم. 

٩٩  اإذا �ص�ألك �صخ�ض عن معنى اإ�صق�ط الخي�ر اأو نفيه، فم�ذا يكون جوابك له ب�أ�صلوب مب�صط؟

1٠1٠  مثل بمث�ل واحد من اإن�ص�ئك لكل مم� ي�أتي:
اأ  - خي�ر التدلي�ض.
ب  - خي�ر العيب.

1111  ق�رن بين ال�صروط الموافقة لمقت�صى العقد والمخ�لفة له، من حيث: حقيقة كل منهم�، وحكمه، ومث�له.

1212  بين المراد بكل مم� ي�أتي:

اأ  - ال�صروط التوثيقية.
ب  - ال�صروط الو�صفية.

: »البيع��ان بالخي��ار م��ا ل��م يتفرق��ا، ف��اإن �صدقا وبينا ب��ورك لهما في بيعهم��ا واإن كذبا وكتما محقت  1313   ق���ل  

بركة بيعهما«، عدد اآلأمور التي ا�صتدل عليه� بهذا الحديث في الدر�ض الذي بين يديك.
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البيوع البيوع 
المحرمةالمحرمة

ت������درك اأ�����س����ول ال��ك�����س��ب ال���ح���رام   .1
واأ�سباب تحريمها. 

تحر�ص على اأ�سباب الك�سب الحالل.  .2
تحذر من اأ�سباب الك�سب الحرام.  .3
تعرف اأهم �سور الغ�ص المحرمة.  .4
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من محا�صن ال�صريعة اإلإ�صالمية ومظاهر �صماحتها اأن المعامالت المحرمة فيها مح�صورة 
في دائرة �صيقة، بخالف المعامالت المباحة؛ فاإنه إل حدود لها، اإذ اإلأ�صل في المعامالت هو 

الحل، كما تقدم. والناظر في المعامالت المحرمة يلحظ اإلأمور اإلآتية:
1- اأنها محدودة في نطاٍق �صيق.

2- اأن اهلل لم يحرم �صيئًا من المعامالت اإإل واأباح بدائل كثيرة تغني عنه من المباحات.
3- اأن التحريم في المعامالت اإنما يكون في الغالب لما ت�صتمل عليه من الظلم، فكان في 

منعها م�صلحة للعباد ودفعًا إلآثارها ال�صيئة عن المجتمع.

ذكر اأهل العلم اأن الك�سب المحرم في المعامالت يرجع في الغالب اإلى 
واحٍد من اأ�سباٍب ثالثة، وهي:

متى ما ا�صتملت المعاملة على ظلٍم من اأحد العاقدين لالآخر اأو لغيرهما، فاإنها تكون محرمة. 
واإلأ�صل في ذلك قول اهلل تعالى:      

                                                                                                                     ، والظلم يف�صد 
الر�صا في العقد، فهو من اأكل المال بالباطل.

والظلم في البيوع له �صور متعددة، منها:

اأواًل:الغ�ص
عليه في حقيقة  باأح�صن مما هي  ال�صلعة  باإظهار  اأو  ال�صلعة،  في  التي  العيوب  بكتمان  ويكون 

اإلأمر، وهو محرم؛ لقوله عليه ال�صالة وال�صالم: »من غ�ص فلي�ص مني«.

)1(  �صورة الن�صاء اإلآية 29.

)1(

مة الدر�ص البيوع المحرَّ
24

اأ�سباب الك�سب المحرم

ال�سبب االأول الظلم
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 بالتعاون مع مجموعتك مثل بما إل يقل عن ثالث �صور للغ�ش التي قد تراها اأو ت�صمع بها في واقعك؛ مبيًنا وجه الغ�ش.

�سور للغ�ص باإظهار ال�سلعة باأح�سن مما هي عليه�سور للغ�ص بكتمان العيوب في ال�سلعة

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

ثانًيا: النْج�ص
في ال�سرع له �سور متعددة، منها: 

ال�س��ورة االأول��ى للنج���ص: اأن يزي��د ف��ي ثمن ال�ص��لعة ف��ي المزاد وهو إل يريد �ص��راءها، �ص��واء كان ذل��ك باتفاق بين 
ل(، اأم كان ذلك بغير اتفاق بينهم، ب��ل يزيد فيها من قبل  الناج���ش و�صاح��ب ال�ص��لعة اأم بينه وبين ال�صم�ص��ار )ال��دإلَّ

نف�صه مع عدم رغبته في ال�صراء.

مثال ذل��ك:..........................................................................................................

......................................................................................................................

ال�سورة الثانية للنج�ص: اأن ي�صف البائع ال�صلعة بما لي�ش فيها؛ ليثير رغبة الم�صتري ل�صرائها.
ذلك:....................................................................................................... مثال 
..................................................................................................................
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حكم النْج�ص
النْج���ص ح��رام، لحدي��ث عب��د اهلل ب��ن عمر   ق��ال: »نهى النب��ي  عن النَّْج���ص« )1(، واأم��ا البيع فاإنه 

�صحيح، ويثبت للم�صتري الخيار بين رد المبيع اأو اإم�صاكه اإذا غبن غبنًا خارجًا عن المعتاد.

ثالًثا: بيع الرجل على بيع اأخيه، و�سراوؤه على �سرائه، و�َسْوُمُه على �َسْوِمِه، واإجارته على 
اإجارته ونحو ذلك.

االأمثلة:

1- مثال بيع الرجل على بيع اأخيه:........................................................................

........................................................................................................     

2- ومثال �صرائه على �صرائه:.............................................................................

.........................................................................................................    

3- ومثال �َصْوِمِه على �َصْوِمِه:...............................................................................

.........................................................................................................    

دليل التحريم:

ع��ن اأب��ي هري��رة اأن النبي   قال: »وال يبع بع�سكم على بيع اأخيه« متفق عليه، ولم�ص��لم: »إل ي�ُص��م 
الم�صلُم على �َصْوِم الم�صلِم« )2(.

وإل يحرم ال�ص��وم على �ص��وم اأخيه اإإل بعد ركون كل منهما اإلى اإلآخر، اأما اإذا كانا في مرحلة المفاو�صة ولم 
يتفقا على �صيء محدد فال يحرم �صوم �صخ�شٍ ثالث حينئذ. 

)1( رواه البخاري برقم )21٤2(.
)2(  رواه م�صلم برقم) 1٤12(.
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اإذا تقدم �سخ�ص لعمٍل اأو وظيفة، وقبلته جهة العمل، فما راأيك في مناف�سة �سخ�ص اآخر له ليحل محله؟ ولماذا؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

حكمة النهي 

بالتعاون مع مجموعتك ا�ستنتج الحكمة من تحريم ما تقدم.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

رابًعا: االحتكار

تعريفه: هو حب�ش ال�صلعة عن النا�ش مع حاجتهم اإليها؛ ليزداد الطلب عليها، ثم بيعها ب�صعر مرتفع.

حكمه: اتفق الفقهاء على تحريم اإلحتكار من حيث الجملة.

والدليل على ذلك: حديث معمر بن عبد اهلل  اأن النبي  قال: »ال يحتكر اإال خاطئ« )1( اأي: عا�ٍص.  

�سروطه:
ماً اإال ب�سرطين: ال يكون االحتكار محرَّ

االأول: اأن يكون في وقت الغالء، فاأما حب�ش ال�صلع في وقت اإلت�صاع والرخ�ش فال يعد احتكارًا.

والثان��ي: اأن يك��ون في ال�ص��لع التي يحتاج اإليها النا���ش، ويت�صررون بحب�ص��ها عنهم، كاأقوات اإلآدميي��ن، والبهائم، والوقود، 
ومواد البناء اإلأ�صا�صية، ونحو ذلك، واأما ما إل يت�صرر النا�ش بحب�صه من ال�صلع الكمالية فال يحرم احتكاره.

)1( اأخرجه م�صلم برقم )1605(.
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بالتعاون مع مجموعتك مثل لمعامالت محرمة اأخرى م�ستملة على الظلم؛ مع بيان وجه الظلم الواقع فيها، وعلى اأي 
الطرفين يكون.

الطرف الواقع عليه الظلموجه الظلمال�سورة

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

......................................
......................................

حماية الحقوق المعنوية والفكرية
جرت العادة في كثير من ال�صلع الم�صنعة اأن منتجيها ي�صترطون حماية حقهم في اإلبتكار، فيمنعون غيرهم 
من تقليدهم في طريقة الت�صنيع اأو في العالمة التجارية، ويحتكرون اإنتاج تلك ال�صلع إلأنف�صهم، ومثل ذلك 
اأي�صًا في المواد العلمية واإلإعالمية، كالكتب واإلأ�صرطة والبرامج الحا�صوبية، حيث يمنع اأ�صحابها غيرهم 

من تقليدها اأو ن�صخها. 
وهذه الحماية جائزة �صرعًا، ويجب رعايتها، وإل تعد من اإلحتكار المحرم؛ إلأمور:

1- إلأن هذه الحقوق مملوكة إلأ�صحابها، وتقليدها اأو ن�صخها يعد تعديًا على حٍق مملوٍك لالآخرين.
2- إلأن هذه الحقوق لي�صت من ال�صلع ال�صرورية التي يت�صرر النا�ش بحب�صها اأو بارتفاع ثمنها.

3- إلأن من ي�صتري هذه اإلأ�صياء قد �صرط عليه عدم بيعها اأو ن�صخها، فيجب عليه الوفاء بذلك ال�صرط. 

خام�ًسا:................................................... )بعد قراءتك لما �صبق �صع له عنواًنا منا�صًبا(
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الهيئة ال�سعودية للملكية الفكرية:
ه��ي هيئ��ة حكومي��ة تتول��ى تنظيم مجاالت الملكي��ة الفكرية ف��ي المملكة، ودعمه��ا وتنميتها 

ورعايتها وحمايتها واإنفاذها، واالرتقاء بها وفق اأف�سل الممار�سات العالمية.
عب��ر مرك��ز م�س��ادر التعل��م ق��م بالدخول عل��ى موقع الهيئة على �س��بكة المعلوم��ات والتعرف 

على ما تقدمه من خدمات لحماية الحقوق المعنوية والفكرية.

اإثراء
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يجب على من يقر�ش اأو يقتر�ش اأو يبيع اأو ي�صتري اأن يبداأ بتعلم اأحكام هذه المعامالت قبل اأن يبا�صرها؛ 
حتى تكون �صحيحة وبعيدة عن الحرام وال�صبهات، وما إل يتم الواجب اإإل به فهو واجب، وتركه اإثم وخطيئة، 
وهو اإن لم يتعلم هذه اإلأحكام قد يخو�ش في الربا وهو يجهل اأنه تردى في الحرام، وقد اأثر عن ال�صلف 
اأنهم كانوا يحذرون من اإلتجار قبل تعلم ما ي�صون المعامالت التجارية من التخبط في الربا، ومن ذلك 
ين )5(. وقول علّي : الفقه قبل التجارة، اإنه من  قول عمر : إل يبع في �صوقنا اإإل من قد تفقه في الدِّ

َتَجَر قبل اأن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم )6(، اأي: وقع وارتبك ون�صب.

وعن اأبي هريرة  اأن النبي  قال: » اجتنبوا ال�سبع الموبقات«  قالوا: يا ر�سول اهلل 
وما هن؟ قال: »ال�سرك باهلل، وال�سحر، وقتل النف�ص التي حرم اهلل اإال بالحق، واأكل 
الربا، واأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المح�سنات الغافالت الموؤمنات« )3(.
وعن جابر بن عبد اهلل  قال: »لعن ر�سول اهلل  اآكل الربا وموكله وكاتبه و�ساهديه«، 

وقال: »هم �سواء«)٤(.

الربا في ال�سرع: الزيادة اأو التاأخير في مبادلة اأمواٍل مخ�صو�صة.

اأجمع الم�صلمون على تحريم الربا، وهو من كبائر الذنوب، قال اهلل تعالى: 
                                                                ، وقال تعالى: 

)1( �صورة البقرة اإلآية 275.
)2( �صورة البقرة اإلآيتان 279-278.

)3(  اأخرجه البخاري برقم )6857(.
)٤( اأخرجه م�صلم برقم )1598(.

)1(

.)2(

ال�سبب الثاني: الربا الدر�ص
25

تعريفه

حكم الربا

)5( رواه الترمذي برقم  )٤87(.
)6( رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 172/1.



)1( �صورة اآل عمران اإلآية )130(.  )2( �صورة البقرة اإلآيتان 279-278.

النوع االأول: ربا الديون: 
وهو الربا الذي يكون في عقود المداينات، كالقرو�ص، والبيوع االآجلة. وهو على نوعين:

1- الزيادة في الدين عند حلوله:
و�سورة ذلك: اأن يكون في ذمة �صخ�شٍ إلآخر دين - �صواء اأكان من�صوؤه قر�صًا اأم بيعًا اآجاًل 
اأم غير ذلك - فاإذا حل اإلأجل ولم ي�صدد المدين زاده الدائن في المهلة في مقابل اأن يزيد 

المدين في قيمة الدين.
مثال ذل��ك:...................................................................................

..............................................................................................
ودليل تحريمها: قول اهلل تعالى:

وجه الدإللة:................................................................................ 
قال قتادة: اإن ربا الجاهلية اأن يبيع الرجل البيع اإلى اأجل م�صمى، فاإذا حل اإلأجل ولم يكن عند 

�صاحبه ق�صاء زاد واأخر عنه.

اأنواع الربا 

رب���ا ال��دي��������ون

 رب�����ا ال���ب��ي���������وع

1

2

.)1(

2- الزيادة الم�سروطة في اأ�سل القر�ص:
و�سورة ذلك: اأن يقر�ش �صخ�ٌش اآخر مبلغًا من المال، وي�صترط المقر�ش على المقتر�ش اأن 

يرد المبلغ بزيادة.

Á

اأنواع الربا

وي�سمى هذا النوع: ربا القرو�ش، إلأن محل الزيادة في عقد القر�ش، اأي اأن الزيادة م�صروطة 
في ابتداء عقد القر�ش ولي�ش عند ال�صداد.

مثال ذلك:....................................................................................
...............................................................................................

ودليل تحريم ربا القرو�ش: قوله تعالى:

وجه ال���دإلل���ة:................................................................................ 
وقد اأجمع علماء اإل�صالم على تحريم كل منفعة م�صروطة للمقر�ش في عقد القر�ش، واأنها 

من الربا.

.)2(
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 اكتب ر�س��الة اإلى �س��خ�ص يتعامل بالربا المحرم، تو�سح له حرمة تعامله، وتن�سحه بالبعد عنه وتبدي 
له البديل من خالل اإعطائه بع�ص ال�سور المباحة لتعامالته.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

َم الربا لما فيه من االآثار ال�سيئة على االأفراد والمجتمعات: ُحرِّ
فعلى م�صتوى اإلأفراد، فاإن قلب المرابي ينطبع باإلأنانية والج�صع والبخل والعبودية للمال حتى 

يوؤول به اإلأمر اإلى الحال التي و�صف اهلل بها المرابي بقوله:
                                                                                                             ، )1(  فهو - في لهثه 

وراء المال - كالم�صروع.

الحكمة من تحريم ربا الديون

وعلى م�ستوى المجتمعات، فاإن المجتمع الذي ينت�صر فيه الربا تظهر فيه اآثاره ال�صيئة اجتماعيًا 
واقت�صاديًا:

فمن الناحية االجتماعية، ت�صود بين اأفراد المجتمع اإلأثرة والتفكك والحقد والبغ�صاء 
لتحل محل المحبة والوئام، وينق�صم المجتمع اإلى طبقتين، اإلأثرياء والفقراء، - كما هو 
الحال في الدول الراأ�صمالية -، فاإلأثرياء يتنعمون دون كدٍح اأو تعٍب بالفوائد الربوية التي 
يدفعها لهم الفقراء، بينما الفقراء يق�صون جل عمرهم في دفع فوائد الديون التي ترهق 
كواهلهم وتت�صاعف مع مرور الزمن، فاإذا ما تاأخر الفقير في دفع تلك الفوائد لم يتردد 
لياأخذ منها  لديه  المرهونة  الفقير  بيع ممتلكات  �صفقة في  اأو  اأدنى رحمٍة  المرابي دون 
دينه الذي بلغ اأ�صعاف الدين اإلأ�صلي، والنتيجة الحتمية في نظاٍم راأ�صمالي اأن اإلأغنياء 

يزدادون غنًى بينما الفقراء يزدادون فقرًا.

)1( �صورة البقرة اإلآية )275(.
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ومن الناحية االقت�سادية، فاإن للربا اآثارًا �صيئة على اقت�صاد البلد، فمن ذلك:
اأن  ذلك  النافعة،  اإلإنتاجية  الم�صروعات  من  المجتمع  حرمان  اإلى  ي��وؤدي  الربا  اأن   -1
اأرباب اإلأموال يريدون الح�صول على اأرباٍح م�صمونة دون اأن تتعر�ش اأموالهم للخ�صارة 
فيقر�صون هذه اإلأموال ويتقا�صون فوائد عليها دون اأن ت�صارك هذه اإلأموال في التنمية 

اإلقت�صادية للبلد.

2- اأن الربا يوؤدي اإلى هبوط القوة ال�صرائية باأيدي النا�ش، إلأنه من المقرر اقت�صاديًا اأنه 
كلما ازدادت التدفقات النقدية ب�صبب القرو�ش التي ت�صخها البنوك وغيرها من اأرباب 
اإلأموال في البلد فاإن ذلك يوؤدي اإلى �صعف القوة ال�صرائية لعملة البلد ب�صبب اأن تلك 
اإلأموال لم تكن م�صحوبة بم�صروعاٍت انتاجية اأو ب�صلع، وهذا بخالف الربح الم�صروع 
فاإنه ناتج عن ارتباط المال بالعمل فالتدفقات النقدية التي تتحقق وفقًا لهذا النظام 

مرتبطة بتدفقات مقابلة من ال�صلع والخدمات ال�صرورية للمجتمع.

3- اأن الربا يوؤدي اإلى ارتفاع اأ�صعار ال�صلع والخدمات، إلأن اأ�صحاب الم�صروعات اإلإنتاجية 
اأ�صعار منتجاتهم على  فاإنهم �صي�صطرون لرفع  لتمويل م�صروعاتهم  عندما يقتر�صون 

النا�ش لتغطية تكاليف اإلإنتاج المرتفعة ب�صبب الربا.

 وهو الربا الذي يكون محله عقود المعاو�صات والمبادإلت التجارية.
وهو ق�صمان: 

الق�سم االأول: ربا الف�سل، 
وهو بيع المال الربوي بجن�صه متفا�صاًل.

�سرح التعريف:
المال الربوي: هو المال الذي يجري فيه ربا البيوع، وهو نوعان: اإلأثمان من الذهب والف�صة 

واإلأوراق النقدية،  واإلأطعمة التي تكال؛ كالبر والتمر.
بجن�صه: اأي جن�ش المال الربوي. فالذهب باأنواعه جن�ش، والتمر باأنواعه جن�ش، والرياإلت ال�صعودية 
باأنواعها-الورقية والمعدنية والقيدية )اأي المقيدة لدى البنك( والتجارية )كال�صيكات(- جن�ش، 

والجنيهات الم�صرية جن�ش، وهكذا.
متفا�ساًل: اأي من غير ت�صاٍو في المقدار.

ربا البيوع

 ربا الف�سل

ربا الن�سيئة

1

2

النوع الثاني: ربا البيوع

)1( �صورة البقرة اإلآية )275(.
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اأمثلته:
1- مبادلة �صاٍع من التمر ال�صكري ب�صاعين من التمر البرحي مع التقاب�ش في الحال.

2- مبادلة مائة جرام ذهٍب جديد بمائتي جرام ذهٍب قديم مع التقاب�ش في الحال.
3- مبادلة مائة رياٍل �صعودي ورقٍي بثمانية وت�صعين رياإًل معدنيًا مع التقاب�ش في الحال.

اأ�سف اأمثلة اأخرى: 
......................................................................................-٤
......................................................................................-5
......................................................................................-6

دليل تحريمه
حديث عبادة بن ال�صامت  عن النبي   اأنه قال: » الذهب بالذهب، والف�سة بالف�سة، 
والتمر بالتمر، والبر بالبر، والملح بالملح، وال�سعير بال�سعير، مثاًل بمثل، �سواء ب�سواء، 

يداً بيد، فاإذا اختلفت هذه االأ�سناف فبيعوا كيف �سئتم اإذا كان يداً بيد« )1(. 

الق�سم الثاني: ربا الن�سيئة
�صاأ وهو التاأخير. هو الربا الذي يكون �صببه التاأخير، ماأخوذ من النَّ

تعريفه:هو بيع المال الربوي بماٍل ربوي يتفق معه في العلة مع عدم التقاب�ش في الحال.
�سرح التعريف:

المال الربوي: �صبق �صرحه.
يتفق معه في العلة: اأي اأن يكون للعو�صين العلة الربوية نف�صها، باأن يكون كالهما من اإلأثمان، 

اأو كالهما من اإلأطعمة التي تكال، �صواء اتحد جن�صهما اأو اختلف.
التقاب�ش:  المراد به الت�صليم والت�صلم الفوري في مجل�ش العقد نف�صه.

اأمثلته:
1- مبادلة �صاع تمٍر ب�صاع بٍر مع عدم التقاب�ش في الحال.

2- مبادلة مائة رياٍل �صعودي بمائة درهٍم اإماراتي مع عدم التقاب�ش.
اأ�سف اأمثلة اأخرى: 

......................................................................................-3

......................................................................................-٤

......................................................................................-5

)1( اأخرجه م�صلم برقم )1587(.
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اأدلة تحريمه
 اأن النبي  قال: »الذهب بالذهب ربا اإال هاء وه��اء، والبر  حديث عمر بن الخطاب 
بالبر ربا اإال هاء وهاء، وال�سعير بال�سعير ربا اإال هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا اإال هاء وهاء« )1(.  
وقوله  في حديث عبادة المتقدم: » فاإذا اختلفت هذه االأ�سناف فبيعوا كيف �سئتم اإذا كان 

يداًبيد«.  

اإلأموال التي يجري فيها ربا البيوع هي اإلأ�صناف ال�صتة المن�صو�ش عليها في حديث عبادة بن 
ال�صامت المتقدم وما �صابهها في العلة.

وهذه االأموال الربوية ق�سمان:
في  �صابههما  ما  بهما  فيلحق  الثمنية؛  فيهما  والعلة  والف�صة،  الذهب  وهما  النقدان،  االأول: 
هذه العلة، كاإلأوراق النقدية المعا�صرة. وكل عملة من هذه اإلأوراق النقدية تعد جن�صًا 
والذهب  جن�ش،  اليمني  والريال  جن�ش،  ال�صعودي  اإلأخرى.فالريال  العملة  عن  مختلفًا 

جن�ش، وهكذا.
العلة  في  العلماء  اختلف  وقد  وال�صعير،  والملح  والتمر  البر  وهي  اإلأربعة،  اإلأطعمة  الثاني: 
الكيل والطعم، فيلحق بهذه  العلة فيها هي  اأن  اإلأربعة، واإلأقرب  اإلأ�صناف  في هذه 
اإلأ�صناف ما �صابهها في هذه العلة كاإلأرز والذرة والفول ونحوها، وهي اإلأطعمة التي 

يعتمد عليها اأهل البلد اإذا كانت قابلة لالدخار. 

اأما ما لي�ش مكياًل من اإلأطعمة فال يجري فيه ربا البيوع؛ كالفواكه والخ�صراوات واإلألبان 
واإلأدوية.

)1( اأخرجه البخاري برقم )217٤(. ومعنى »هاء وهاء« اأي خذ واأعط، والمراد اأن يتم التقاب�ش بينهما في المجل�ش.

االأموال الربوية
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1
ال تخلو اأي مبادلة بين عو�سين من اإحدى حاالٍت خم�ص:

1-اأن تكون المبادلة بين مالين ربويين من جن�ٍش واحد. كذهٍب بذهب، اأو رياإلٍت 
برياإلت. في�صترط ل�صحة العقد �صرطان:

االأول: الت�صاوي بينهما في المقدار.
والثاني: التقاب�ش قبل التفرق.

فاإن اختل ال�صرط اإلأول فهو من ربا الف�صل، واإن اختل ال�صرط الثاني فهو من 
ربا الن�صيئة، واإن اختل ال�صرطان جميعًا فهو من ربا الف�صل والن�صيئة.

2- اأن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجن�ش ومتحدي العلة، كبر بتمر، 
اأو ذهٍب بف�صة، اأو ذهٍب برياإلت، اأو رياإلت بدوإلرات. في�صترط ل�صحة العقد 
�صرط واحد فقط وهو: التقاب�ش قبل التفرق، وإل ي�صترط الت�صاوي بينهما، فلو 
اختل �صرط التقاب�ش فهو من ربا الن�صيئة، واأما التفا�صل فجائز؛ فلذلك إل 

يت�صور ربا الف�صل في هذه الحالة.

بيٍت  اأو  برياإلت،  ك�صيارٍة  ربوي،  غير  وماٍل  ربوي  ماٍل  بين  المبادلة  تكون  اأن   -٤
بدوإلرات.

جديدة  �صيارة  اأو  بجوال،  ك�صاعٍة  ربويين،  غير  مالين  بين  المبادلة  تكون  اأن   -5
ب�صيارتين قديمتين.

ففي الحاإلت الثالث اإلأخيرة إل ي�صترط الت�صاوي وإل التقاب�ش، بل يجوز التفا�صل 
والتاأخير في ت�صليم اأحد الِعو�صين، في�صح مثاًل �صراء ال�صيارة برياإلٍت بالتق�صيط، 
وي�صح بيع الجوال بجوالين على اأن يكون ت�صليم اأحد الِعو�صين بعد اأ�صبوٍع مثاًل، 

وهكذا.

2

3
4
5

3- اأن تكون المبادلة بين مالين ربويين مختلفي الجن�ش والعلة، كتمٍر بذهب، اأو بٍر برياإلت.

قاعدة ربا البيوع وال�سرف الدر�ص
26



الحكمة من تحريم ربا البيوع
تحريم ربا البيوع - بنوعيه الف�صل والن�صيئة - من باب �صد الذرائع، ذلك اأن ربا الف�صل 
اإلى  ذريعة  يكونان  فقد  زيادة،  دون  تاأخير من  فيه  الن�صيئة  وربا  تاأخير،  غير  زيادة من  فيه 
الوقوع في الربا اإلأعظم وهو ربا الديون الذي كان يتعامل به اأهل الجاهلية، إلأن الربا الجاهلي 
مركب من ربا الف�صل والن�صيئة معا ففيه تاأجيل وزيادة فمن يدفع األفًا لي�صتردها األفًا ومائة 
بعد �صنة، فقد جمع حقيقة بين الف�صل والن�صاأ، ولهذا حرم كل واحد منهما على انفراده لئال 

يوؤدي اإلى الربا الم�صتب�صع.

الفروق بين ربا الديون وربا البيوع
يختلف ربا البيوع عن ربا الديون في اأمرين:

االأول: اأن ربا البيوع محرم تحريم و�صائل، اأما ربا الديون فاإنه محرم تحريم مقا�صد.
الثاني: اأن ربا البيوع إليجري اإإل في اإلأ�صناف ال�صتة ال�صابقة وما األحق بها، اأما ربا الديون 

فاإنه يجري في جميع اإلأموال باإجماع العلماء.

بيِّن الحكم في ال�سور االآتية مع ذكر التعليل والدليل:

الدليلالتعليل الحكم ال�سورةم

ريال �صعودي بريالين يمني1

كي�ش اأرز ب�صمتي بكي�صين اأرز مزة2

كرتون برتقال بكرتونين ليمون3

�صيارة جديدة ب�صيارتين قديمتين٤

10 كغم تمر ب�10 كغم رطب 5

كي�ش �صكر وطني، بكي�صين �صكر 6
م�صتورد

10 ثياب قديمة بثوبين جديدين7

105
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هو مبادلة النقود بع�صها ببع�ش.
والمراد بالنقود: الذهب والف�صة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعِدنية.

ال�صرف جائز اإذا توافرت �صروطه، وإل يخلو من حالين:
�صعودية،  برياإلت  �صعودية  كرياإلت  واح��د،  جن�ش  من  النقود  تكون  اأن  اإلأول��ى:  الحال 

في�صترط �صرطان:
والثاني: التقاب�ش قبل التفرق االأول: الت�صاوي                                

والحال الثانية: اأن تكون النقود من جن�صين مختلفين، كرياإلت �صعودية بجنيهاٍت م�صرية، 
في�سترط �سرط واحد فقط، وهو التقاب�ش قبل التفرق، وإل ي�صترط الت�صاوي، فيجوز 
اأن يتم ال�صرف باأي �صعٍر يتفقان عليه ولو لم يكن ب�صعر ال�صرف ال�صائد في ال�صوق 

وقت العقد.
االأدلة: اأدلة الحالين ال�صابقتين هي اإلأدلة نف�صها في ربا الف�صل والن�صيئة.  

و�سح الحكم في ال�سور االآتية من خالل درا�ستك لهذا المو�سوع:

الدليلالتعليل الحكم ال�سورةم
وت�صعين 1 بثمان  ورقية  ريال  مئة 

رياإل معِدنيًا

مئة 2 بخم�ش  �صعودي  ريال  مئة 
ريال يمني بعد اأ�صبوعين 

ري���ال 3 م��ئ��ة  ب��خ��م�����ش  دوإلر  م��ئ��ة 
�صعودي في الحال

األف ريال �صعودي باألفين بعد �صهر ٤

)1( عموم اأحكام ال�صرف تعلم مما �صبق من اأحكام الربا، واإنما اأفرد هنا لمزيد بيان اأحكامه وإلأهميته.

عقد ال�سرف الدر�ص
27

تعريفه

حكمه و�سروطه )1(
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اأن ي�صتري �صخ�ش �صلعة بثمن موؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن اأقل نقًدا.

ا ح�صًنا، فاتفق مع التاجر  احتاج �صالح اإلى مبلغ ع�صرة اآإلف ريال ولم يجد من يقر�صه قر�صً
خالد على اأن ي�صتري من خالد �صيارة باثني ع�صر األف ريال موؤجلة اإلى �صنة، ثم يبيع �صالُح 

ال�صيارة على خالد بع�صرة اآإلف ريال نقًدا. 

بيع اْلِعيَنِة محرم؛ إلأنه حيلٌة على الربا، فكاأن خالدًا في المثال ال�صابق اأقر�ش �صالحًا ع�صرة 
اآإلف ريال ليردها اثني ع�صر األف ريال بعد �صنة، واإنما اأدخال ال�صيارة في العقد حيلًة، فهي 

لي�صت مق�صودة، ولهذا رجعت مبا�صرة اإلى �صاحبها اإلأول وهو خالد.

باْلِعيَنِة،   تبايعتم  »اإذا  ق��ال:  النبي   اأن    عمر  اب��ن  حديث  اْلِعيَنِة  تحريم  ودليل 
...........، �سلط اهلل عليكم ذاًل ال ين�زعه حتى ترجعوا اإلى دينكم« )1(. 

)1( اأخرجه اأحمد برقم)٤825(.

بيع اْلِعيَنِة الدر�ص
28

تعريفه

مثاله

حكمه
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بيِّن الحكم الفقهي في ال�سور االآتية مع التعليل والدليل:

الدليلالتعليل الحكم ال�سورةم

1
ا�ص��ترى �ص��يارة بالتق�ص��يط ث��م 
باعه��ا عل��ى نف���ش البائ��ع نق��ًدا 

بثمن اأقل

2
ا�صترى �صيارة باإلآجل ثم باعها 

على �صخ�ش ثالث نقًدا

3
ث��م  بالتق�ص��يط  �ص��يارة  ا�ص��ترى 
باعها على نف���ش البائع باأكثر من 

ثمنها حاإًل

٤
ا�صترى �صيارة حاإًل ثم باعها على 
ثمنها  اأقل من  بثمن  البائع  نف�ش 

الذي ا�صتراها به
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التورق جائز في قول جمهور العلماء لعدم ما يدل على منعه، وهو يختلف عن العينة في اأن 
ال�صلعة إل ترجع اإلى البائع اإلأول.

بّين الحكم الفقهي في ال�سور االآتية مع التعليل والدليل:

الدليلالتعليل الحكم ال�سورةم
ا�صترى �صيارة بالتق�صيط ثم باعها 1

على نف�ش البائع بثمن اأقل  

ا���ص��ت��رى ���ص��ي��ارة ث��م ب��اع��ه��ا على 2
�صخ�ش اآخر بثمن اأقل

ا���ص��ت��رى ���ص��ي��ارة ث��م ب��اع��ه��ا على 3
�صخ�ش اآخر بالتق�صيط

ا���ص��ت��رى ���ص��ي��ارة ث���م ب��اع��ه��ا على ٤
�صخ�ش اآخر بثمن اأكثر من ثمنها 

غير  اآخر  �صخ�شٍ  على  يبيعها  ثم  موؤجل،  بثمن  �صلعة  في�صتري  النقد  اإلى  �صخ�ش  يحتاج  اأن 
البائع نقدًا بثمٍن اأقل مما ا�صتراها به.

الف�صة،  وهو  ق  الوِرِ على  الح�صول  واإنما ق�صده  ال�صلعة  يق�صد  إل  الم�صتري  إلأن  بذلك  �صمي 
والمق�صود النقد.

فا�صترى من خالد  قر�صًا ح�صنًا،  يقر�صه  يجد من  ولم  ريال  اآإلف  ع�صرة  اإلى  �صالح  احتاج 
�صيارة باثني ع�صر األف ريال موؤجلة اإلى �صنة، ثم باع ال�صيارة في ال�صوق على �صخ�شٍ اآخر غير 

خالد بع�صرة اآإلف رياٍل نقدًا.

ُق ــَورُّ الـتَّ الدر�ص
29

تعريفه

مثاله

حكمه
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في ال�سرع: هو المجهول العاقبة )1(.
فالغرر مبناه على الجهالة، وهذه الجهالة اإما اأن تكون في المبيع اأو في الثمن.

 

)1(  القواعد النورانية  إلبن تيمية �ش 169.

اأواًل: اأحوال الجهالة في المبيع 

ال�سورةالحالةم

1-.....................................................................عدم العلم بالمبيع نف�صه  1
.....................................................................-2

1-.....................................................................عدم العلم ب�صفاته2
.....................................................................-2

1-.....................................................................عدم العلم بمقداره3
.....................................................................-2

1-.....................................................................عدم تملك البائع له٤
.....................................................................-2

1-.....................................................................عدم قدرة البائع على ت�صليمه5
.....................................................................-2

ال�سبب الثالث من اأ�سباب الك�سب المحرم: اْلَغَرُر الدر�ص
30

تعريفه
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ثانًيا: اأحوال الجهالة في الثمن 

.)1(

ففي جميع ال�صور ال�صابقة يلحظ اأن العقد دائر بين الُغْنم والُغرم، فاإذا َغِنَم اأحُد الطرفين 
َغِرَم اإلآخر، وهذا نوٌع من الغرر. 

فالذي ي�صتري �صندوقًا بمائة وهو إل يعلم ما بداخله، اإن تبين اأن ما في ال�صندوق ي�صاوي 
مائة وخم�صين فالم�صتري َغِنَم بمقدار خم�صين والبائع َغِرم بالقدر نف�صه، واإن تبين اأن ما 

بداخله ي�صاوي ثمانين فالعك�ش، وهكذا في �صائر ال�صور ال�صابقة.

والقمار محرم باإجماع العلماء، لقوله تعالى:

)1( �صورة المائدة اإلآيتان 91-90.

حكم القمار

ال�سورةالحالةم

عدم العلم به1
.....................................................................-1
.....................................................................-2

التردد في مقداره 2
.....................................................................-1
.....................................................................-2

عدم العلم باإلأجل3
.....................................................................-1
.....................................................................-2
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قال  ومن  اهلل،  اإإّل  اإل��ه  إل  فليقل  والعزى؛  بالالت  َحِلِفِه  في  فقال  َحَلَف  »من   : وقوله 
ل�صاحبه: تعال اأُقاِمْرك فليت�صدق«. )1( 

من �سور القمار:

1- اأن يلعب اثنان اأو اأكثر وي�صع كل منهم ماإًل على اأن من فاز فاإنه ياأخذ هذا المال. 

اأو  الفالني  الفر�ش  اأو  الفالني  الفريق  فاز  اإذا  اأنه  اأكثر على  اأو  اثنين  بين  2-الرهان 
ح�صل كذا وكذا فعلي ذبيحة اأو كذا من المال، واإن ح�صل العك�ش فعليك كذا.

مة كل  ُمَرقَّ المباعة  الب�صائع  تكون  اأن  اإلأرقام و�صورة ذلك:  البيع عن طريق �صحب   -3
واحدة منها برقم، وياأتي الم�صتري ويدفع ماإًل محددًا وي�صحب رقمًا، وتكون الب�صاعة 
يكون من حظه ب�صاعة غالية  اأيا كانت؛ فقد  الذي �صحبه من ن�صيبه؛  الرقم  ذات 

الثمن اأغلى مما دفع، وقد يكون من حظه ب�صاعة رخي�صة الثمن اأقل مما دفع.

)1( رواه البخاري برقم )6650(.

٤- ما ي�صمى ب� »اليان�صيب«، و�صورته: اأن تجعل هناك اأوراق،كل ورقة تحمل رقمًا تباع 
بثمن قليل كريال اأو خم�صة رياإلت مثاًل، فتباع منها اأوراق كثيرة بهذه الطريقة، 
ويحدد يوم إلختيار الفائزين باليان�صيب، فيوؤخذ من المال المجموع من بيع هذه 
اإلأوراق جزء كالربع اأو الن�صف اأو اأقل اأو اأكثر بحيث ير�صد للتوزيع على الفائزين، 

والباقي ي�صتفاد منه لغر�ش اأ�صحاب اليان�صيب. 
ن�صيبه  رقم خرج  �صاحب  كل  فيفوز  ع�صوائيًا  اإلأوراق  بع�ش  تختار  ال�صحب  يوم  وفي 
بمقدار معين من المال، ويحدد عدد الفائزين بمائة مثاًل يتفاوتون في جوائزهم، ومن 

لم يخرج رقمه يكون خا�صًرا - وهم اإلأكثر- ثم تعاد هذه العملية مرة اأخرى، وهكذا.
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الَعالقة بين الغرر والمخاطرة
المخاطرة اأعم من الغرر، فالمخاطرة نوعان:

1- مخاطرة ب�صبب الجهل بالمبيع اأو بالثمن، فهذه مقامرة وغرر.
2- ومخاطرة ب�صبب عدم تحقق العاقد من كونه رابحًا في ال�صفقة التي دخل بها، اأي اأنه يعلم المبيع 
والثمن لكنه إل يدري هل الثمن منا�صٌب اأم إل؟ وهل �صيربح في ال�صلعة بعد ذلك اأم إل؟، فهذه المخاطرة 

لي�صت من الغرر، بل وإل تخلو منها اأي تجارة.

 ميز القمار من غيره في ال�سور االآتية؛ مع ذكر ال�سبب:

ال�سببنوعهاال�سورةم

1

رجل ا�صترى �صلعة بريال واحد، 
ي�صتريها  وإل  ي��ري��ده��ا،  إل  وه���و 
ع���ادة، واإن��م��ا رغ��ب��ة ف��ي جائزة 

ي�صحب عليها تقدر بمليون ريال

2
رجل ا�صترى �صلعة وقدم له البائع 

هدية

3
����ص���اب ح��ف��ظ ال����ق����راآن ال��ك��ري��م 
بهذه  جائزة  المدر�صة  له  فقدمت 

المنا�صبة

٤
من  ب��اأن  لطالبه  اأعلن  مدر�ش 
ح�صل على الدرجة الكاملة في 

مادة الريا�صيات فله جائزة
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بيع الغرر محرم بالكتاب وال�صنة واإلإجماع.
اأما الكت��اب فق���ول اهلل تع����الى:

، ووجه الدإللة اأن الغرر من المي�صر.
)1(

                                      

.
واأما ال�سنة فعن اأبي هريرة  اأن النبي  »نهى عن بيع الح�ساة، وعن بيع الغرر« )2(

واأما اإلإجماع فقد اأجمع علماء اإل�صالم على تحريم بيع الغرر من حيث الجملة.

حرم ال�صرع بيع الغرر لما فيه من اأكل المال بالباطل، ولما قد ي�صببه من العداوة والبغ�صاء 
بين الم�صلمين، كما اأن اإلن�صغال بجمع اإلأموال عن طريق الحظ والمقامرة يوؤدي اإلى ال�صد عن 
ذكر اهلل وعن ال�صالة، ويبدد المال ويمحق بركته، كما اأنه ُيّعِود المرء على الخمول والك�صل، 

والك�صب من غير كٍد وإل تعب، وي�صرفه عن التفكير فيما ينفعه جريًا وراء اإلأوهام وال�صراب. 

)1( �صورة المائدة اإلآيتان 90، 91.

)2( اأخرجه م�صلم برقم )1513(.

نهى النبي   عن عدٍد من البيوع إل�صتمالها على الغرر، فمن ذلك:
1-بيع المالم�صة والمنابذة، كاأن يقول: اأَي ثوب لم�صته اأو نبذته اإلي -اأي طرحته علي-فهو لك بكذا.

اأن يتبايعا  اأو  اأي حمل الحمل،  الناقة  اأن يبيعه نتاج ما في بطن  2-بيع حبل الحبلة. وهو 
�صلعة على اأن يكون ت�صليم الثمن بعد اأن تلد الناقة، ثم يلد ما في بطنها، فهنا الجهالة 

في اإلأجل.
3- بيع الثمار قبل اأن يبدو �صالحها؛ إلأنه إل يوؤمن تلف الثمار قبل اأن يقطعها الم�صتري اأما 

اإذا تلونت باأن احمرت اأو ا�صفرت فيجوز بيعها.
٤- بيع الم�صامين والمالقيح. والم�صامين: ما في اأ�صالب الفحول، والمالقيح: ما في 

اأرحام اإلإناث من اإلأجنة.

حكم بيع الغرر

الحكمة من تحريم بيع الغرر

�سور من المعامالت الجاهلية القائمة على الغرر
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بالتعاون مع مجموعتك فكر في اإعطاء اأمثلة مما هو في الواقع ي�صبه ما نهى عنه النبي  مما كان يفعله اأهل الجاهلية.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

�سروط الغرر الموؤثر
ال يكون الغرر محرماً حتى تتوافر فيه اأربعة �سروط:

اأمثلتهاال�سروطم

اأن يكون كثيرًا 1
.....................................................................-1
.....................................................................-2

اأن يكون في المعقود عليه اأ�صالة2
.....................................................................-1
.....................................................................-2

اأإل تدعو للعقد حاجة3
.....................................................................-1
.....................................................................-2

٤
اأن يكون في عقد معاو�صة إل في 

عقد تبرع
.....................................................................-1
.....................................................................-2
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: »ال يبْع بع�سكم على بيع اأخيه«، »ال ي�سم الم�سلم على �سوم الم�سلم«، ا�صتنبط من الحديث ثالث فوائد. 11  قال 

22  ما اأنواع الربا؟ مع التمثيل على ما تقول.

33  قارن بين العينة والتورق.

44  قارن بين اأنواع الربا.

55  لخ�ش ما يتعلق باأ�صباب الك�صب المحرم تلخي�صا يفي بعامة مقا�صد المو�صوع؛ في حدود �صفحة اأو �صفحتين.

1/ اكتب بحًثا مخت�صًرا عن الربا والتحذير منه، وكالم العلماء في ذلك.

2/ حرم اهلل الربا لحكم عظيمة اكتب مقاإل ت�صمنه الحكم التي تتو�صل اإلى ا�صتنتاجها. 



66
ب������������������ي������������������ع 
لتق�سي����������ط  ا
والمعامالت 
فية لم�س���ر ا

ب��ي��ع  �����س����روط ج�������واز  ت����ع����رف   .1
التق�سيط.

2. تقارن بين بيع التق�سيط، وبيع 
المرابحة للواعد بال�سراء.

3. ت��م��ي��ز ب��ي��ن اأن������واع ال��ب��ط��اق��ات 
الم�سرفية واأحكامها.

األأوراق  بخ�سم  المراد  تعرف   .4
التجارية.

ب��ال�����س��ن��ادي��ق  ال����م����راد  ت���ع���رف   .5
األ�ستثمارية وحكمها.

6. ت���درك ك��ي��ف ي��دخ��ل ال��رب��ا في 
بع�ض المعامالت الم�سرفية.

ال����م����ع����ام����الت  م������ن  ت�����ح�����ذر   .7
الم�سرفية المحرمة.

8. ت��م��ث��ل ألأن�������واع ال���ب���ي���وع ال��ت��ي 
در�ستها.

 اأخي الطالب/ اأختي الطالبة: يتوقع منك بعد درا�ستك لهذه الوحدة اأن:

الوحدة
ال�ساد�سة
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)1( �سورة البقرة اآلآية 282.

ينت�سر بيع التق�سيط في العالم، على �سوء معارفك ال�سابقة: اكتب ت�سوًرا عن حقيقة هذا النوع من البيوع.
....................................................................................................................
....................................................................................................................

رتب الكلمات األآتية لتح�سل على تعريف منا�سب لبيع التق�سيط، ثم قارنه بما كتبت.
في اأوقات - مفرقا - معلومة - بيع - يدفع - بثمن - اأكثر - الحال - على اأجزاء - 

من ثمنها - موؤجل - �سلعة.
....................................................................................................................

و�سح بيع التق�سيط بمثالين:

المثال األأول: ....................................................................................................
...................................................................................................................

المثال الثاني: ...................................................................................................
...................................................................................................................

بيع التق�سيط جائز؛ لقوله تعالى:                                       )1(.

 فاآلآية عامة في جميع عقود المداينات ومنها بيع التق�سيط.

بيع التق�سيط الدر�ض
31

تعريفه

حكمه
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�سروطه
ي�سترط ل�سحة بيع التق�سيط اأربعة �سروط:

1- اأآل يكون المبيع ذهبًا اأو ف�سًة اأو نقوًدا؛ فال يجوز مثاًل بيع الذهب بالتق�سيط، وآل �سراء العملة بالتق�سيط،
      لوجوب التقاب�ض في مبادلة الذهب بالنقود. 

2- اأن يك��ون المبي��ع ممل��وكًا للبائ��ع وق��ت العق��د، فال يجوز اأن يبيع �س��لعة قب��ل اأن يملكها ثم يذهب في�س��تريها 
وي�سلمها للم�ستري؛ لحديث حكيم بن حزام  قال: قلت: يا ر�سول اهلل ياأتيني الرجل في�ساألني عن البيع 
لي���ض عندي ما اأبيعه منه، ثم اأبتاعه من ال�س��وق فقال: »أل تبع ما لي���ض عندك« )1(،  وعنه  اأن النبي 

  قال له: »ابن اأخي اإذا ا�ستريت �سيئاً فال تبعه حتى تقب�سه« )2(.

3- اأآل ي�س��ترط البائ��ع على الم�س��تري زي��ادة في الثمن اإذا تاأخر عن اأداء ما عليه ف��ي الوقت المحدد؛ آلأن هذا 
من الربا، كاأن يقول: تدفع عن كل ق�سٍط تتاأخر في اأدائه غرامة عن التاأخير.

ا للبائع فال يجوز اأن يبيع �سلعة قد ا�ستراها، ولكنه لم يقب�سها. 4- اأن يكون المبيع مقبو�سً

)1( �سبق تخريجه �ض 1٠3.

)2( �سبق تخريجه �ض 1٠٩.

1/ بين لماذا يحرم ما ياأتي:

اأ - �سراء الذهب والف�سة والعمالت بالتق�سيط.
.........................................................................................................
.........................................................................................................

ب - بيع ال�سلعة قبل ملكها.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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2/ بيع التق�سيط ت�سبب في التو�سعة على كثير من النا�ض وبخا�سة ذوي الدخول المحددة؛ ولكنه في الوقت نف�سه اأوقع كثيًرا 
م��ن النا���ض ف��ي تراك��م الديون واأحيانا يوؤدي بهم اإلى ال�س��جن. بالتع��اون مع مجموعتك:ما األإيجابيات التي ا�س��تمل عليها 

بيع التق�سيط، وما ال�سلبيات؟ ثم بين �سبب الوقوع فيها وعالجها.

�سلبيات التق�سيطاإيجابيات التق�سيط

.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................

........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

عالج هذه ال�سلبياتاأ�سباب الوقوع في �سلبيات التق�سيط

.........................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................

........................................................

........................................................
........................................................
........................................................

3/ اكتب ر�سالة توجهها اإلى �سديق لك علمت اأنه يكثر من ال�سراء بالتق�سيط من غير حاجة.
................................................................................................................................

......................................................................................................................
................................................................................................................................

......................................................................................................................
................................................................................................................................

......................................................................................................................



121

هو �سراء �سلعة بناء على طلب �سخ�ض، ثم بيعها باآلأجل بربٍح معلوٍم لذلك ال�سخ�ض. �سمي بذلك؛ آلأن البائع 
يبيع ال�سلعة بثمنها اآلأول الذي ا�ستراها به وربٍح معلوم.

اأن يرغب �سخ�ض في �سراء �سيارٍة ثمنها خم�سون األف ريال، فيطلب من الم�سرف اأن ي�ستريها لنف�سه، ويعده 
باأنه اإذا تملكها - اأي الم�سرف - فاإنه ي�ستريها منه باآلأجل بثمنها اآلأول وربح 1٠%، اأي بخم�سٍة وخم�سين األف ريال 

يدفعها بالتق�سيط خالل �سنتين.
وقد تكون ال�سلعة معينة، كاأن يقول: ا�ستروا هذه الدار، اأو هذه ال�سيارة، اأو هذه اآلأ�سهم، ثم �ساأ�ستريها منكم.

وقد تكون مو�سوفة من غير تعيين، كاأن يقول: ا�ستروا �سيارًة موا�سفاتها كذا وكذا، اأو حديدًا موا�سفاته كذا 
وكذا، ثم �ساأ�ستريها منكم.

مثال اآخ����ر:...................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

ما وجه العالقة بين هذا النوع من البيع، وبيع التق�سيط؟ وما الفرق بينهما؟

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

هو بيع جائز؛ لعموم قول اهلل تعالى:                 )1(.

)1( �سورة البقرة اآلآية 275.

بيع المرابحة للواعد بال�سراء الدر�ض
32

تعريفه

مثاله

حكمه
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ي�س��ترط ل�سحت��ه ال�س��روط اآلأربع��ة ال�س��ابقة المذكورة ف��ي بيع التق�س��يط، فال يج��وز للم�سرف 
)البائ��ع( اأن يبي��ع ال�س��لع  على العميل حتى يملكها مل��كًا حقيقيًا آل �سوريًا، ويقب�سه��ا القب�ض المعتبر 

�سرعًا بحيث تدخل في �سمانه؛ لحديث حكيم بن حزام  ال�سابق.

وي�ساف اإلى ال�سروط ال�سابقة �سرط واحٌد وهو:  اأآل يكون الوعد ال�سابق ُمْلِزمًا آلأي منهما، بل يجب 
اأن يبقى الخيار لهما جميعًا، فاإذا ا�سترى الم�سرف ال�سلعة بناًء على طلب عميله، فله اأن يبيعها عليه 
اأو على غيره، كما اأن للعميل اأن ي�س��تريها اأو اأن يعدل عن ال�س��راء؛ آلأن اآلإلزام بال�سراء اأو بالبيع ينافي 

الر�سى بالعقد وهو �سرط ل�سحة البيع.

1- بع�ض الم�سارف تاأخذ من العميل عربونًا للتاأكد من التزامه بتنفيذ وعده، فاإذا ا�سترى الم�سرف 
ال�س��لعة ث��م عدل العميل عن ال�س��راء منه لم يرد اإليه ذلك العربون، وه��ذا محرم ومن اأكل المال 
بالباط��ل، آلأن العرب��ون آل ُيدف��ع اإآل بعد تمام العقد - اإآل اأنه عقد معلق - وفي مرحلة المواعدة في 

المرابحة لالآمر بال�سراء لم يتم العقد، آلأن الم�سرف لم يملك ال�سلعة بعُد.

2- بع�ض الم�سارف توكل العميل بال�س��راء اآلأول والقب�ض. فمثاًل قد يرغب العميل في �س��راء �س��يارة 
ثمنها ثمانون األف ريال، فيعطيه الم�سرف �س��يكًا بذلك المبلغ، ويوكله ب�س��راء ال�س��يارة وت�سلمها 
م��ن المعر���ض، وفي الوقت نف�س��ه يقيد في ذمة العميل ت�س��عين األف ريال ثمنًا لبيع ال�س��يارة عليه 
باآلأج��ل. وه��ذا الت�س��رف يع��د حيل��ة على الرب��ا، آلأن تمل��ك الم�سرف �س��وري، ف��اإن حقيقة هذه 

المعاملة اأن الم�سرف اأقر�سه ثمانين ليردها ت�سعين، فهو قر�ض بفائدة.

 3- بع�ض الم�سارف تبيع ال�س��لع قبل اأن تقب�سها القب�ض المعتبر �س��رعًا، فمثاًل قد ي�ستري الم�سرف 
اأ�سهمًا مباحة بناًء على طلب العميل،ثم يبيعها قبل اأن ت�سجل في محفظته )1(، فهذا آل يجوز؛ آلأن 

قب�ض اآلأ�سهم يكون بت�سجيلها في المحفظة اآل�ستثمارية.

)1( اأي لم تقيد في ح�سابه.

�سروطه

ت�سرفات خاطئة
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ميِّز ما يجوز وما أل يجوز من المعامالت األآتية؛ مع ذكر ال�سبب:

ال�سببحكمها�سورة المعاملةم

ير�سل الم�سرف العميل بالمبلغ 1
اإلى معر�ض ال�سيارات الذي يتعامل 
يريد،  التي  ال�سيارة  في�ستلم  معه، 
ويقيد ح�سابها مع الزيادة على 

العميل

ي�ستري الم�سرف ال�سيارات له، 2
ثم يبيعها على العمالء مق�سطة 

بزيادة على الثمن اآلأ�سلي

اإلزام الم�ستري بال�سلعة في بيع 3
المرابحة للواعد بال�سراء
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هي بطاقات لدائنية)1(ممغنطة، يدون عليها ا�سم حاملها، وتاريخ اإ�سدارها، وتاريخ نهاية 
�سالحيتها، وت�ستخدم في الح�سول على النقد اأو في �سراء ال�سلع والخدمات.

البطاقات الم�سرفية على نوعين:

النوع األأول: بطاقات الخ�سم الفوري 
البطاقات  اأن هذه  اأي  الم�سرف.  الموجود لدى  العميل  يتم الخ�سم فورًا من ر�سيد  وفيها 
بمقدار ذلك  اإآل  ا�ستعمالها  يتمكن من  وآل  الم�سرف،  لدى  له ر�سيد  كان  لمن  اإآل  تعطى  آل 

الر�سيد.

ا�ستخدامها
ت�ستخدم بطاقات الخ�سم الفوري في اأمرين: 

األأول: اإجراء العمليات الم�سرفية اآلعتيادية عبر "اأجهزة ال�سرف اآلآلي"، كال�سحب 
النقدي من الر�سيد، واآلإيداع، واآل�ستعالم عن الر�سيد، والحواآلت، وت�سديد 

الفواتير.

اأجهزة  وهي  البيع"،  "نقاط  عبر  وخدمات  �سلٍع  من  الم�ستريات  ثمن  دفع  والثاني: 
موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة، يتم من خاللها خ�سم المبلغ من 

ح�ساب العميل اإلكترونيًا وتحويله اإلى ح�ساب التاجر فور اإجراء عملية البيع. 

)1( اأي بال�ستيكية.

هذه البطاقات يجوز اإ�سدارها والتعامل بها؛ آلأنها آل ت�ستخدم اإآل في حدود ر�سيد العميل، 
فلي�ض فيها قر�ض من الم�سرف للعميل.

البطاقات الم�سرفية الدر�ض
33

تعريفها

اأنواعها

حكمها
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واآلأجور التي ياأخذها الم�سرف على هذه البطاقات جائزة اأي�سًا، �سواء اأكانت مقابل اآلإ�سدار اأم 
ال�سحب النقدي اأم دفع ثمن الم�ستريات )1(، و�سواء اأكانت تلك اآلأجور بمبلٍغ مقطوٍع اأم بن�سبٍة من 
المبلغ الم�سحوب اأو من ثمن ال�سراء، آلأن هذه اآلأجور مقابل الخدمات المقدمة من الم�سرف، وآل 

يترتب على اأخذها محظور �سرعي.

حكم ا�ستخدامها في �سراء الذهب والف�سة والعمالت 
يجوز ا�ستخدام بطاقة الخ�سم الفوري في �سراء الذهب والف�سة والعمالت؛ آلأن خ�سم النقود 

من الم�ستري وقيدها في ح�ساب البائع يتم فورًا عند ال�سراء. 

النوع الثاني: بطاقات األئتمان
هي بطاقات آل يلزم اأن يكون لحاملها ح�ساب لدى الم�سرف الم�سدر لها، بل يدفع الم�سرف 

المبالغ الم�ستحقة على العميل عند ا�ستخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك باأداء هذه المبالغ له.

اأعلى  اأي حد   - ائتماني  �سقف  لها  ويكون  لل�سداد،  �سماح  فترة  العميل  يعطى  البطاقات  ففي هذه 
لال�ستخدام - آل يتجاوزه العميل.

ا�ستخدامها
ت�ستخدم هذه البطاقات في اأمرين:

األأول: الح�سول على النقد في حدود مبلٍغ معين من اأجهزة ال�سرف اآلآلي، حيث يقر�سه الم�سرف 
الم�سدر للبطاقة تلك النقود على اأن يردها العميل بعد اأجٍل متفق عليه، وياأخذ الم�سرف 
ر�سومًا من العميل مقابل عملية اآلإقرا�ض هذه، وقد تكون هذه الر�سوم مبلغًا مقطوعًا، مثل 
4٠ رياآًل عن كل عملية اقترا�ض، اأو بن�سبٍة من مبلغ القر�ض، مثل 1% من المبلغ المقتر�ض 

في كل عملية.

والثاني: �سراء ال�سلع وا�ستئجار الخدمات، فيدفع الم�سرف مبلغ ال�سراء عن العميل للبائع الذي 
يقبلها ثم يطالب العميل بدفع ذلك المبلغ آلحقًا. وياأخذ الم�سرف عمولة على البائع ولي�ض 

على العميل مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة مابين 1-8% من الثمن.

)1(  والذي جرى عليه العمل في المملكة اأن الذي يتحمل هذه اآلأجور هو الم�سرف الم�سدر للبطاقة، فلو ا�ستخدم العميل بطاقته 
في ال�سحب النقدي اأو ال�سراء من جهاز لم�سرف اآخر، فاإن الم�سرف الم�سدر للبطاقة يدفع للم�سرف مالك الجهاز اأجور 

العملية، وهو جائز اأي�سًا.
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بالبطاقة  ثمنها  ويدفع  ريال  بمائة  �سلعة  ي�ستري  اأن  اأراد  �سخ�سًا  اأن  لنفر�ض  ذلك:  مثال 
اآلئتمانية، فاإن البائع يمرر هذه البطاقة عبر جهاٍز خا�ض آلإر�سال معلومات ال�سفقة للم�سرف 
الم�سدر للبطاقة آلأخذ موافقته عليها، فاإذا تمت الموافقة فاإن الم�سرف يحول الثمن لح�ساب 
البائع مخ�سومًا منه العمولة المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفر�ض اأنها 2%، اأي اأنه �سيقيد 
اأي مئة  الثمن كاماًل  بدفع  البطاقة  الم�سرف يطالب حامل  اإن  ثم  رياآًل،  البائع ٩8  ل�سالح 

ريال، وذلك بعد م�سي فترة ال�سماح المتفق عليها بينهما.

اأنواع البطاقات األئتمانية

ت�سنف البطاقات األئتمانية بح�سب طريقة ت�سديد الدين الذي على العميل اإلى نوعين، 
هما:

اأ - بطاقات الخ�سم ال�سهري:
وهي بطاقات يطالب حاملها بت�سديد المبالغ الم�ستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة، 

بعد م�سي فترة �سماح متفق عليها، تتراوح عادة ما بين ثالثين و�ستين يومًا.
فاإذا ا�ستخدمها العميل في �سراء �سلعٍة باألف رياٍل مثاًل، فاإن الم�سرف يطالبه بدفع األف 

رياٍل بعد اأربعين يومًا.
ومن اأمثلة هذه البطاقات: بطاقة " اآلأمريكان اإك�سبري�ض" وبطاقتا " الفيزا" و " الما�ستر 

كارد" اللتان ت�سدرهما الم�سارف اآلإ�سالمية.)1(

حكمها:
تجوز هذه البطاقات ب�سرطين:

اآلأول: اأآل ي�ستمل عقد البطاقة على ا�ستراط غرامة عند تاأخر حامل البطاقة في ال�سداد 
للم�سرف؛ آلأن هذا ال�سرط ربوي.

والثاني: اأآل ي�ستخدمها حامل البطاقة في ال�سحب النقدي اإذا كان الم�سرف ياأخذ عمولة 
قدر  عن  يزيد  مقطوعًا  اأج��رًا  ياأخذ  كان  اإذا  وكذا  �سحب،  عملية  كل  عن  ن�سبية 

التكلفة الفعلية لتلك العملية. 

)1( اأما اإذا كان الم�سدر لها الم�سارف الربوية فال تخلو عادة من الربا المحرم.
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التي  العمولة  واأما  ا�ستخدامها،  في  اهلل  �ساء  اإن  حرج  فال  ال�سرطان  هذان  تحقق  فاإذا 
ياأخذها الم�سرف من البائع فاإنها تكيف �سرعًا على اأنها اأجرة مقابل ال�سم�سرة للبائع، واأجرة 

ال�سم�سار يجوز �سرعًا اأن تكون مبلغًا ثابتًا واأن تكون بن�سبة من ثمن البيع.

حكم ا�ستخدامها في �سراء الذهب والف�سة والعمالت

يجوز ا�ستخدام بطاقة الخ�سم ال�سهري في �سراء الذهب والف�سة والعمالت؛ آلأن 
الم�سرف يقيد الثمن  ل�سالح البائع فور اإجراء عملية البيع )1(، والقيد في الح�ساب يعد في 
العرف قب�سًا ولو لم ت�سلم النقود بالفعل؛ وآلأن قب�ض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل 
في قوة قب�ض محتواها، فهي كال�سيك الم�سدق، بل اأقوى منه، آلأنها واجبة الدفع متى ا�ستوفت 

�سروطها.

ين المتجدد: ب  - بطاقات الدَّ
قيمة  وت��زداد  فترات  على  العميل  على  الم�ستحق  الدين  تق�سيط  فيها  يتم  بطاقات  وهي 

الدين بزيادة  فترة التق�سيط.
فمثاًل: لو اأن �سخ�سًا ا�ستخدم البطاقة في �سراء �سلٍع بخم�سة اآآلف ريال، فال يطالب بت�سديد 
المبلغ كاماًل في نهاية فترة ال�سماح، واإنما يعطى فر�سة للت�سديد على اأق�ساٍط لمدة �ستة 

اأ�سهر في كل �سهٍر األف ريال، اأي ي�سبح المبلغ �ستة اآآلف ريال.
ومن اأمثلة هذه البطاقات: بطاقتا )فيزا( و)ما�ستر كارد( اللتان ت�سدرهما الم�سارف 

الربوية.

حكمها:
مة، آلأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة، وهذا هو الربا. بطاقات الدين المتجدد محرَّ

)1( وتاأخر الت�سوية النهائية ليوٍم اأو يومين آل يعني عدم تحقق القب�ض؛ آلأن القب�ض ح�سل بالقيد الم�سرفي، والت�سوية اأمر زائد 
على ذلك.
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1/ قارن بين بطاقات الخ�سم الفوري، وبطاقات األئتمان بذكر اأوجه ال�سبه واألختالف بينهما:

اأوجه األختالفاأوجه ال�سبهنوع البطاقة
....................................بطاقات الخ�سم الفوري

....................................

....................................
....................................
....................................
....................................

....................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

بطاقات اآلئتمان

2/ ميز ما يجوز وما أل يجوز من المعامالت األآتية؛ مع ذكر ال�سبب:

ال�سببحكمها�سورة المعاملةم
1

بطاقة ي�ستخرجها العميل من 
الم�سرف على اأن ي�ستخدمها في 
النقود، ثم ي�سدد  ال�سراء و�سحب 

مق�سطا ببع�ض الفوائد الي�سيرة

بطاقة ي�ستخرجها العميل من 2
اأن ي�ستخدمها  الم�سرف على 
ف��ي ���س��راء ال��ب�����س��ائ��ع، وي�����س��دد 
المبلغ بغير زيادة على اأن ياأخذ 

الم�سرف عمولة من البائع

�سراء الذهب والف�سة باإحدى 3
بطاقات ال�سحب الفوري
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يحدث في بع�ض المعامالت التجارية اأن ي�ستري التاجر ب�ساعة بثمن موؤجل، فيكتب للبائع 
ورقة تت�سمن المال الذي له على الم�ستري،لها تاريخ آل�ستالم المبلغ الذي تحمله؛ ي�ستلم هذا 
المبلغ عند حلول وقته من الم�ستري نف�سه اأو من طرف ثالث يكون م�سرفًا اأو غيره، ت�سمى 

هذه الورقة )الكمبيالة()1( اأو ال�سند اآلإذني. 
واآلأ�سل اأن ينتظر حامل )الكمبيالة( اأو ال�سند اآلإذني اإلى وقت حلول دفع المبلغ، ثم 
يقدم هذه الورقة ويت�سلم بها المبلغ الذي تحمله، ولكنه قد يحتاج اإلى �سيولة قبل حلول اآلأجل، 
فيذهب اإلى اأحد الم�سارف فيتفق معه على اأن ياأخذ هذه الكمبيالة بما فيها من مبلغ، على اأن 
ي�سلمه الم�سرف اأقل مما تحمله الكمبيالة نقدًا؛ فاإذا حل اآلأجل �سار المبلغ الذي في الكمبيالة 

للم�سرف، وت�سمى هذه العملية: خ�سم اآلأوراق التجارية.

باع مزارع ل�سركة اإنتاج الدقيق اآلأهلية مائة طن من القمح بمليون ريال م�ستحقة الدفع بعد 
�سنة، وحررت له ال�سركة كمبيالة بذلك المبلغ، واأراد اأن يخ�سم هذه الورقة ويتعجل قيمتها، 
فباعها على اأحد الم�سارف بثمانمئة األف رياٍل نقدًا، وبذا ي�ستحق الم�سرف الكمبيالة على 

�سركة انتاج الدقيق اآلأهلية.
اآخر:.................................................................................... مثال 
...............................................................................................
...............................................................................................

)1( الكمبيالة: ورقة تجارية مثل ال�سيك لكنها موؤجلة.

لماذا �سميت هذه العملية ب�: خ�سم األأوراق التجارية؟
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

خ�سم األأوراق التجارية الدر�ض
34

المراد به

مثاله
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الحكم ال�سرعي
خ�سم اآلأوراق التجارية محرم؛ آلأنه يجمع بين ربا الف�سل والن�سيئة، فحقيقة العقد اأن المزارع باع 

المليون الموؤجلة بثمانمائة األٍف حالة؛ آلأن البنك ح�سل على مئتي األف ريال وهي زيادة ربوية.
ولت�سحيح العقد يمكن اأن تباع الورقة الموؤجلة بغير النقود؛ كاأن ي�سلمه الم�سرف اأر�سًا اأو عرو�سًا اأو 

اأ�سهمًا مباحة قيمتها ثمانمائة األف ريال.

لخ�ض المراد بخ�سم األأوراق التجارية ح�سب فهمك، مع ذكر مثال مخت�سر عليه.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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تن�سئ�ها  معنوية  اأوعي�ة  بها:  ويق�سد  اآل�ستثمارية،  بال�سناديق  ي�سمى  ما  الم�سرفية  اآلأعمال  من 
الم�سارف لتجميع اأموال الم�ستثمرين وتنميتها؛ بالمتاجرة بها في مجاآلت اآل�ستثمار المختلفة، وفي 

المقابل ياأخذ الم�سرف عمولة لقاء هذه الخدمة.

التكييف ال�سرعي لل�سندوق األ�ستثماري
باأجر، فالم�ستثمرون وكلوا الم�سرف في  اأنها وكالة  العالقة بين الم�سرف والم�ستثمرين على  تكيف 

اآلتجار باأموالهم، وفي المقابل ياأخذ الم�سرف اأجرًا على هذه الوكالة.
�سوابط عامة في ال�سناديق األ�ستثمارية

1- يد الم�سرف يد اأمانة، فهو آل ي�سمن اأموال الم�ستثمرين اإآل في حال تعديه اأو تفريطه.
2- آل يجوز اأن ي�سمن الم�سرف للم�ستثمرين عدم الخ�سارة، وبناًء عليه فاإن ال�سناديق الم�سمونة 

محرمة.
3- آل يجوز ا�ستثمار اأموال ال�سندوق في اأن�سطٍة محرمة، كال�سندات، واآلأ�سهم المحرمة.

تتنوع ال�سناديق بح�سب محتواها اإلى اأنواٍع متعددة، من اأبرزها ما ياأتي:

1- �سناديق الب�سائع
وفيها ت�ستثمر اآلأموال ب�سراء معادن دولية نقدًا ثم بيعها باآلأجل بربح.

حكمها
هذه ال�سناديق جائزة، ب�سرط التقيد بال�سوابط ال�سرعية في البيع وال�سراء.

2-�سناديق األأ�سهم
وت�ستثمر فيها اآلأموال في المتاجرة باآلأ�سهم.

حكمها
يختلف حكمها بح�سب نوع اآلأ�سهم التي يتاجر بها، فاإن كان نوع اآلأ�سهم مما يجوز المتاجرة فيها 
فهي جائزة، واإن كانت اآلأ�سهم مما آل تجوز المتاجرة فيها؛ فهي محرمة، و�سياأتي تف�سيل اأحكام 

اآلأ�سهم في مو�سوع �سركة الم�ساهمة اإن �ساء اهلل تعالى.

ال�سناديق األ�ستثمارية اأنواعها واأحكامها الدر�ض
35

اأنواع ال�سناديق األ�ستثمارية
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3- �سناديق ال�سندات
وت�ستثمر اآلأموال في هذه ال�سناديق في المتاجرة بال�سندات.

حكمها
هذه ال�سناديق محرمة؛ آلأن اآل�ستثمار في ال�سندات محرم؛ كما �سياأتي بيانه في مو�سوع �سركة 

الم�ساهمة اإن �ساء اهلل تعالى.

ما وجه العالقة بين هذا النوع من البيع، وبيع التق�سيط؟ وما الفرق بينهما؟

ال�سببحكمها�سورة المعاملةم

الب�سائع، يدفع 1 ا�ستثماري في  �سندوق 
للم�ستثمرين ن�سبة مئوية ثابتة من المبالغ 

التي يدفعها الم�ستثمرون

�سندوق لال�ستثمار في اآلأ�سهم المباحة؛ 2
مبلًغا محدًدا  الم�ستثمرين  من  ياأخذ 

مقابل ا�ستثمار اأموالهم

�سندوق لال�ستثمار في ال�سندات آل ي�سمن 3
للم�ستثمرين فيه عدم الخ�سارة

�سندوق لال�ستثمار في اآلأ�سهم المباحة؛ 4
يدفع للم�ستثمرين مبلغا محدًدا مقابل 

ا�ستثمار اأموالهم
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11  بالنظر اإلى الواقع، وبا�ستح�سار ما تعرفه من اأحكام بيع التق�سيط و�سروطه:اذكر �سورتين يجوز فيهما البيع 

بالتق�سيط، و�سورتين يحرم فيهما البيع بالتق�سيط.

22  لخ�ض ما يتعلق بالبطاقات الم�سرفية.

33  ما الحاآلت التي يجوز فيها التعامل ب�سناديق اآل�ستثمار، والحاآلت التي يحرم التعامل بها؟

��ن حكم ما ياأتي: 44  بيِّ

باع م�سنع للمالب�ض آلأحد تجار بيع المالب�ض الكبار ب�ساعة بمبلغ مليوني ريال م�ستحقة الدفع بعد �سنة، 
وحرر له التاجر كمبيالة بهذا المبلغ، فاأراد الم�سنع قيمة هذه الكمبيالة نقدًا، فاتجه مندوبه اإلى اأحد 
الم�سارف الربوية، واتفق معهم على اأن يدفعوا له مبلغ مليون و�سبعمئة األف نقًدا؛ على اأن يتنازل لهم 

عن المبلغ الذي في الكمبيالة.

55  ما الفوائد التي ت�ستنبطها من اآلأدلة اآلآتية فيما يتعلق بالوحدة التي در�ستها:

اأ - قوله تعالى:         

ب - قوله تعالى:         .

: »آل تبع ما لي�ض عندك«؟  ج - قوله  

اأح�سر اأي عقد من عقود �سركات التق�سيط في منطقتك، ثم قم بتحليله ودرا�سته من اآلأوجه اآلآتية:
مدى ان�سباط العقد مع �سروط جواز بيع التق�سيط التي در�ستها - ا�ستخراج البنود ال�سحيحة وغير ال�سحيحة 
في العقد- اإذا وجد فيه مخالفة لل�سوابط ال�سرعية فكيف يمكن ت�سحيحها لتكون متوافقة مع اآلأحكام ال�سرعية؟
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ل��ة كا لو ا
والعارية
واإلإجارة

ال����وك����ال����ةم����ن ح��ي��ث    ع���ل���ى  ت���ت���ع���رف   �1
تعريفها لغة وا�صطالحاً.

2� ت�صوغ بعبارة من عندك تعريفاً خا�صاً 
لها.

3� تبين الحكمة من م�صروعية الوكالة.
4� تفرق بين اأنواع الوكالة.

ب��اأم��ث��ل��ة من  ال���وك���اإلت  إلأن�����واع  5� تمثل 
عندك.

ال���وك���ال���ة  اأح�����ك�����ام  ب��ب��ع�����ض  ت���ح���ي���ط   �6
التف�صيلية.

7� ت���ت���ع���رف ع���ل���ى ال����ع����اري����ة ف����ي ال��ل��غ��ة 
واإل�صطالح.

8 � ت�صتدل على م�صروعيتها من الكتاب 
وال�صنة.

9� تبين الحكمة من م�صروعيتها.
10� تفرق بين العارية والوديعة، وبينها 

وبين اإلإجارة.
اإي��ج��اب��ي تجاه  ات��ج��اه  ل��دي��ك  يتكون   �11

العارية.
ب��ط��الق��ة عن  ال���ت���ح���دث  ت�����ص��ت��ط��ي��ع   �12
العارية واأحكامها في حدود ثالث دقائق.

13� تفرق بين البيع واإلإجارة.
14� تعرف �صروط اإلإجارة.

ال�����ص��ح��ي��ح��ة  اإلإج���������ارة  ب���ي���ن  ت��م��ي��ز   �15
والفا�صدة.

اإج��ارت��ه وم��ا تحرم  16� ت��درك م��ا تجوز 
اإجارته.

ك���ال من  ي���ل���زم  م���ا  ت�����درك   �17
الموؤجر والم�صتاأجر.

18� تميز بين اأنواع اإلأجراء وما 
يتعلق بهم من اأحكام.

ال����خ����دم  ح�����ق�����وق  ت�����ع�����رف   �19
والعمال.

20� تحذر من ظلم اإلأجير.
21� تعرف متى تنف�صخ اإلإجارة. 

 اأخي الطالب/ اأختي الطالبة: يتوقع منك بعد درا�صتك لهذه الوحدة اأن:

الوحدة
ال�صابعة
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اإذا اأردت �صراء �صيارة ولديك م�صاغل كثيرة إل تمكنك من �صرائها بنف�صك.
اإذا اأردت بيع جهازك الجوال ولديك م�صاغل كثيرة إل تمكنك من بيعه بنف�صك.

اإذا كان لديك �صفر مهم، كما اأن لديك معاملة إلبد من اإنجازها �صريًعا.
ماذا تفعل في هذه الحاإلت؟

...................................................................................................
...................................................................................................

من خالل هذا الدر�ض يمكنك التعرف على تفا�صيل اأحكام اإنابة اآلآخرين في عمل بع�ض ما 
يخ�صك، وكذا حكم اإنابة اآلآخرين لك، وهذا ما ي�صمى: التوكيل اأوالتفوي�ض.

 

الَوَكالة ا�صطالحاً:
اإقامة اآلإن�صان غيره مكانه ليقوم بعمل ما بدآًل عنه.

مثال ذلك: اأذكر اأمثلة من الواقع على عقد الوكالة:
...............................................................................................
...............................................................................................

اأتاأكد من فهمي: اأعرف الوكالة بتعريف اآخر ح�صب ما فهمت:
...............................................................................................
...............................................................................................

الــَوَكــالــــة الدر�ض
36

تعريف الَوَكالة



137

)1( �صورة الكهف اآلآية 19.

 
ل فيه قد يكون عماًل واجبًاً على الموكل وقد يكون م�صتحبًا وقد يكون مباحًا. العمل الموكَّ

مثال العمل الواجب: التوكيل في اأداء الحج الواجب عليه، اأو في اإخراج الزكاة، اأو توكيله في 
دفع النفقات الواجبة عليه آلأهله، كاأن يكون �صخ�ض م�صافرًا، ويوكل اأخاه في اآلإنفاق على اأهله 

مدة �صفره.
مثال العمل الم�صتحب: التوكيل في اإخراج ال�صدقة للفقراء.

مثال العمل المباح: التوكيل في  اآلأعمال التجارية.

 ت�صح الوكالة بكل قول اأو فعل دل عليها. 
 بالتعاون مع زمالئي اأذكر مثاإل على كل �صيغة من واقعنا المعا�صر:

�صيغة قولية:...............................................................................
�صيغة فعلية:...............................................................................

عقد الَوَكالة جائز باإجماع العلماء؛ لالأدلة الكثيرة من الكتاب وال�صنة؛ ومنها: قوله تعالى: 

بيِّن وجه الدآللة من هذه اآلآية ...............................................................

...............................................................................................
...............................................................................................

ومن اآلأدلة كذلك اأن النبي   كان يوكل اأ�صحابه في القيام ببع�ض اآلأعمال.

.)1(

اأنواع الَوَكالة

�صيغة الَوَكالة

حكم عقد الَوَكالة
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2/  قد يت�صل بعقد الَوَكالة ما يغير هذا الحكم،  فتكون الوكالة محرمة  اإذا كان الفعل الموكل فيه محرما، بالتعاون 
مع زميلي اأمثل على الوكالة المباحة والمحرمة:

وكالة محرمة  وكالة مباحة

نها، مبيًِّنا �صورة الوكالة الواقعة في الحديث  ن الوكالة وما لم يت�صمَّ 1/تاأمل الحديثين اإلآتيين وميِّز منها ما ت�صمَّ
الدال عليها:

اأ - عن عروة بن الجعد البارقي �، اأن النبي  اأعطاه ديناًرا ي�صتري له به �صاة، فا�صترى له به �صاتين، فباع 
اإحداهما بدينار، وجاءه بدينار و�صاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو ا�صترى التراب لربح فيه. )1(

: »تلك �ص��اة لحم«.  ب- ع��ن الب��راء ب��ن ع��ازب  قال: �صح��ى خالي اأبو ب��ردة قبل ال�ص��الة فقال ر�ص��ول اهلل
فق��ال: ي��ا ر�ص��ول اهلل، اإن عن��دي جذعة من المعز، فقال: »�ص��ح بها، وإل ت�صلح لغيرك«، ثم قال: »من �صحى 

قبل ال�صالة فاإنما ذبح لنف�صه، ومن ذبح بعد ال�صالة فقد تم ن�صكه، واأ�صاب �صنة الم�صلمين«.)2(

�صورة الوكالة الواقعة في الحديثدإللته على الوكالةالحديث

الحديث اإلأول

الحديث الثاني

)1( رواه البخاري برقم )٣٦٤٢(.
)٢( رواه البخاري برقم )٥٥٥٦(، وم�صلم برقم )19٦1(، وهذا لفظه.
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 آل�صك اأن الَوَكالة لم ت�صرع عبثا، ولو لم يكن لها من حكمة لكانت م�صروعيتها نوعا من العبث، ولو تاأمل اآلإن�صان ذلك 
آل�صتنبط عدة حكم من م�صروعيتها.

بالتعاون مع مجموعتك:فكر في ذكر الحكم التي اأبيحت الوكالة من اأجلها.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

ل مالكًا لل�صيء الموكل فيه.   1. اأن يكون الموكِّ
ل والوكيل جاِئِزي الت�صرف، فال ت�صح وكالة المجنون وال�صبي. ٢. اأن يكون الموكِّ

ل فيه عماًل مباحًا، فال تجوز الوكالة عن اآلآخرين في اآلأعمال المحرمة. ٣. اأن يكون العمل الموكَّ
ل فيه عماًل تدخله النيابة، فال ي�صح اأن يوكل الم�صلم غيره في ال�صالة عنه؛ آلأن ال�صالة  ٤. اأن يكون العمل الموكَّ

عمل آل تدخله النيابة.

الحكمة من م�صروعية الَوَكالة

�صروط عقد الَوَكالة
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................................................................................مثال يفتقد ال�صرط اآلأول
................................................................................

................................................................................مثال يفتقد ال�صرط الثاني
................................................................................

................................................................................مثال يفتقد ال�صرط الثالث
................................................................................

................................................................................مثال يفتقد ال�صرط الرابع
................................................................................

بالتعاون مع زميلي اأذكر اأمثلة لوكاإلت إل ت�صح ب�صبب فقدها ال�صروط المذكورة.

   
على الوكيل اأن يلتزم بما وكله فيه موكله، فال يفعل ما لم يوؤذن له فيه، فاإذا خالف الوكيل  فا�صترى لموكله ما لم ياأمره 

به، اأو ا�صترى له �صيئًا معيبًا فاإنه آل يلزم الموكل قبوله؛ آلأنه لم يوكله في هذا العمل.
واإذا وكله بالبيع بثمن فله اأن يبيع باأكثر منه، ولي�ض له اأن يبيعه باأقل، فلو قال: بع �صيارتي بخم�صين األفًا، فله اأن يبيعها 
ال�صلعة  حب�ض  للوكيل  يجوز  فال  مئوية،  ن�صبة  واآلأج��رة  باأجرة  الوكالة  كانت  واإذا  باأربعين،  بيعها  له  ولي�ض  األفًا،  ب�صتين 

والمغاآلة في ثمنها  من اأجل اأن يكثر ن�صيبه من اآلأجرة.

    
لي�ض للوكيل اأن يوكل غيره ليقوم بالعمل بدآًل عنه، اإآل اأن ياأذن له الموكل �صواء اأكان اآلإذن اإذنًا لفظيًا )كاأن يقول: 
اأذنت لك اأن توكل غيرك في هذا العمل( اأو اإذنًا عرفيًا )كاأن يكون من عادة النا�ض التوكيل في هذا العمل وعدم قيام 

ال�صخ�ض نف�صه بالعمل (. 

مخالفة الوكيل للوكالة

توكيل الوكيل
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بالتعاون مع زميلي اأمثل على اإلإذن العرفي في التوكيل:
  اأ - اإذا وكل �صخ�ض اآخر في اإ�صالح عطل في اأ�صالك الكهرباء، والعادة اأنه آل يعمل ذلك اإآل الكهربائي فهو اإذن له 

في ذلك.
 ب -.....................................................................................
 ج - .....................................................................................

يدخل في عقد الَوَكالة كل اآلأعمال التابعة عرفًا للعمل الموكل فيه، فلو وكله ببيع �صيارته فله اأن يركبها، وله اأن يقودها 
بها، وله اأن ي�صعها في اأحد المعار�ض الموثوقة لعر�صها  اإلى مو�صع بيع ال�صيارات، وله اإعطاوؤها لمن يريد �صراءها ليجرِّ
للبيع، ونحو ذلك من اآلأعمال التي تدخل في العرف تبعًا للعمل الموكل فيه، ما لم ين�ض الموكل على عدم القيام ببع�ض 

هذه اآلأعمال، كما لو قال: بع �صيارتي، ولكن آل تعر�صها في اأي محل للبيع، بل بعها بنف�صك.

يجوز اأخذ اآلأجرة على العمل في عقد الَوَكالة، ولكن ي�صترط في اآلأجرة اأن تكون معلومة، �صواء اأكانت معينة )كاأن 
يقول: وكلتك على �صراء �صيارة ولك خم�صمئة ريال( اأو كانت ن�صبة مئوية )كاأن يقول: وكلتك على تح�صيل َديني الذي على 

محمد ولك منه ع�صرة في المائة(.

الَوَكالة عقد غير آلزم للطرفين، فيحق للموكل اأو الوكيل اأن يف�صخ الوكالة متى �صاء، ب�صرط اأن آل يترتب على ذلك �صرر 
اأحد الطرفين.

وينف�صخ عقد الوكالة: بموت الموكل اأو الوكيل اأو جنونه.
هناك اأمر اآخر - �صبق ذكره - ينف�صخ به عقد الوكالة، ما هو؟.................................

الوكيل اأمين على المال الذي معه، فال ي�صمن ما تلف منه بغير تعٍد وآل تفريط.
بالتعاون مع زميلي اأمثل على تعدي الوكيل وتفريطه

اأمثلة على التفريطاأمثلة على التعدي

ما يدخل في عقد الَوَكالة

اإلأجرة على الَوَكالة

نوع عقد الَوَكالة ومتى ينف�صخ

�صمان الوكيل
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ت�ص��ح الوكال��ة م��ن غي��ر كتاب��ة ب��ل بمج��رد الق��ول كم��ا تق��دم، واآلأول��ى توثيقه��ا بالكتاب��ة وال�ص��هود ف��ي اآلأم��ور 
المهم��ة؛ وذل��ك حت��ى تت�ص��ح اآلأم��ور، وآل يق��ع الطرف��ان ف��ي الخ�صوم��ة فيم��ا بع��د، فكثي��رًا م��ا يدخ��ل بع�ض النا���ض في 
العق��ود بن��اًء عل��ى الثق��ة فيم��ا بينهم، ث��م ينتهي به��م الحال اإل��ى الخ�صومة وال�ص��قاق واته��ام كل منهم اآلآخ��ر، ولو اأنهم 
ي��ن:  م��ن البداي��ة وّثق��وا اأعماله��م ل��كان اآلأم��ر وا�صًحا،وقل��ت الخ�صوم��ات، وله��ذا ق��ال اهلل �ص��بحانه وتعال��ى ف��ي الدَّ

)1(

.

1/  اأين تكتب الَوَكاإلت ال�صرعية الموثقة من قبل الدولة؟
...........................................................................................................................

2/ اكتب عقد توكيل ل�صخ�ض تريد اأن توكله في اأمر من اأمورك المهمة:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

)1( �صورة البقرة اآلآية ٢8٢.

توثيق الَوَك�ال�ة
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 العاِريَّة ا�صطالحاً:
عرف الفقهاء العارية بتعريف ت�صتطيع التو�صل اإليه بعد ترتيب هذه الكلمات ترتيًبا �صحيًحا 

آلآخر -  ينتفع -  مقابل  -  يعطي  - �صيئا -  به  -  ويرده -  اأن  -  من غير -  �صخ�ض
...............................................................................................

مثال ذلك:  
كون مما ياأتي مثاآل للعارية:

اأحمد -  عبدالعزيز -  كتاب.
...............................................................................................................
اأنا اأ�صتطيع اأن اأعلل الت�صمية بهذا اآل�صم فقد �صميت العارية بهذا اآل�صم آلأنها................................
...............................................................................................................

 ت�صح اآلإعارة بكل لفظ اأو فعل دل عليها، فلو اأ�صرت اإلى زميلك باأنك تريد منه قلما فاأعطاك اإياه، فقد طلبت 
من زميلك ا�صتعارة القلم، واأعارك اإياه؛ واإن لم تتلفظا ب�صيء.

 
وردت ع��دة ن�صو���ض تتعل��ق بحكم العارية فبالن�ص��بة للم�ص��تعير مث��اًل ورد اأن النبي   ا�ص��تعار اأدرعا من 

�صفوان بن اأمية )1(، وا�صتعار فر�صًا آلأبي طلحة)٢(. 
( اأن نخرج  واأما  بالن�ص��بة للمعير، فهناك  اأدلة كثيرة منها: قول اأم عطية  : اأمرنا )اأي ر�ص��ول اهلل 
الحي�ض يوم العيدين وذوات الخدور في�صهدن جماعة الم�صلمين ودعوتهم ويعتزل الُحيَّ�ض عن م�صالهن، قالت 

امراأة: يا ر�صول اهلل اإحدانا لي�ض لها جلباب قال: »لتلب�صها �صاحبتها من جلبابها« )٣(. 

ا�صتنبط من هذه الن�صو�ض حكم اإلإعارة، واإل�صتعارة.
...............................................................................................................

)1( رواه اأحمد برقم)1٥٣٠٢(. 
)٢( رواه البخاري برقم )٢٦٢7(.
)٣( رواه م�صلم برقم )89٠(.

العـاِريَّة الدر�ض
37

تعريف العاِريَّة

�صيغة العاِريَّة

حكم العاِريَّة
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عقد العارية عقد جائز )بمعنى غير آلزم( فمتى اأراد المعير اأو الم�صتعير رد العين المعارة 
فله ذلك، اإآل اإن ترتب �صرر على اأحد الطرفين، كاأن ياأذن المعير للم�صتعير بال�صفر بال�صيارة 

ثم الرجوع فيها، فال يجوز له اأن يقول له في الطريق: اعطني �صيارتي.

نوع عقد العاِريَّة

1. اأن يكون المعير مالكًا للعين المعارة.
٢.  واأن يكون مختارًا غير مكره.

٣. اأن تكون العين المعارة فيها منفعة مباحة، اأما اإن كانت منفعتها محرمة فال يجوز اإعارتها.

ة فوائد عظيمة، منها: اأنها دليل على ترابط اأفراد المجتمع وتاآخيهم،  في م�صروعية العاِريَّ
لبع�ض،  بع�صهم  النا�ض  م�صاعدة  العارية  وفي  النا�ض،  بين  واآلألفة  للمودة  جالبة  اأنها  ومنها 
فاآلإن�صان قد يحتاج اإلى بع�ض اآلأ�صياء لفترة موؤقتة وقد تكون حاجته عاجلة فياأتي اإلى اأخيه 
ويطلب منه اأن يعيره ال�صيء الذي يحتاجه، وفي العارية تعويد على تحمل الم�صوؤولية والحفاظ 

على ممتلكات اآلآخرين.
وهناك حكم اأخرى تعاون مع مجموعتك في التو�صل اإليها:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

الحكمة من م�صروعيتها

�صروط العاِريَّة
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المحافظة على العاِريَّة و�صمانها

1/ قال اهلل تعالى في و�صف المنافقين:                                                                                       ، بالرجوع اإلى كتب 
التف�صير، بين عالقة هذه اإلآية الكريمة بمو�صوع العارية.

..................................................................................................................

..................................................................................................................
الم�صدر: كتاب........................................ الموؤلف.................................................. 
الجزء..................................................    / ال�صفحة رقم.......................................

2/ ا�صتعار اأحد الطالب كتاباً من زميله، واأعاده اإليه بعد اأيام وقد تمزقت جلدة الكتاب وبع�ض �صفحاته، وعليه 
بع�ض الكتابات. ما توجيهك لهذا الطالب الم�صتعير؟

..................................................................................................................

..................................................................................................................

على الم�صتعير اأن يعتني بالعين المعارة، ويحافظ عليها كما يحافظ على ماله؛ وآل يجوز له �صرعًا 
اأن ياأخذ العارية من الم�صتعير ثمَّ ُيحدث بها �صررًا.

واإذا تلفت العارية فعليه �صمانها؛ لقوله   ل�صفوان بن اأمية حين ا�صتعار منه اأدرعًا:
»بل عارية م�صمونة«، لكن آل يدخل في ال�صماِن التلُف النا�صئ عن اآل�صتعمال المعتاد الذي ر�صيه 
ال�صيارة ب�صبب  اإطارات  تاآكل من  اأعاره �صيارته ن�صف �صنة مثال فلي�ض عليه �صمان ما  المعير، فلو 

اآل�صتعمال المعتاد. 
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اإلإجارة ا�صطالحاً: عقد على المنافع بعو�ض.
وال�صقق  كالدور  اأعيان  منافع  المنافع  كانت  اإذا  ما  ي�صمل  التعريف:)المنافع(،  في  فقولنا 
للطبيب  اآلأجرة  اأ�صخا�ض كدفع  المنافع منافع  كانت  اإذا  وي�صمل  التجارية،  والمحالت 

ائين، وال�صائقين، وغيرهم. ليقوم بالك�صف عليك، وا�صتئجار البنَّ
فعقد اآلإجارة عقد على المنافع فمن ا�صتاأجر محال للمتاجرة فيه؛ فاإنه مالك لمنفعته، 
وهي اآل�صتفادة من المحل طوال فترة عقد اآلإجارة، ولكنه آل يملك المحل نف�صه اإذ هو 

مملوك ل�صاحبه وهو الموؤجر.
اإجارة  )اأو  اأ�صخا�ض  واإجارة  اإجارة منافع،  ق�صمان:  اآلإجارة  اأن  التعريف  ون�صتفيد من 

على عمل(.

بعد ما تقدم يمكنك التفريق بين اإلإجارة والبيع، وذلك اأن بع�ض العلماء ي�صمي اإلإجارة البيع اإلأ�صغر، وعرفنا اإلآن اأن 
اإلإجارة عقد على المنافع؛ فهي اإذاً بيع المنافع، والبيع هو بيع اإلأعيان، فما الذي تح�صل لديك من الفرق بينهما؟

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
........................................................................................................

عقد اإلإجارة الدر�ض
38

تعريف اإلإجارة

حكم اإلإجارة

اآلأ�صل في عقد اآلإجارة اآلإباحة، وقد دّل على ذلك اأدلة كثيرة من الكتاب وال�صنة، واأجمع 
العلماء على ذلك.

بالرجوع اإلى م�صادر التعلم المختلفة، اأو مركز م�صادر التعلم في مدر�صتك؛راجع اأحد 
كتب الفقه، ثم ا�صتخرج منه اإلأدلة من الكتاب وال�صنة على جواز اإلإجارة.

...............................................................................................

...............................................................................................
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 ال�صرط اإلأول: معرفة المنفعة المعقود عليها: ويدخل في ذلك:
  اأ- معرفة العين المعقود عليها، فاإذا كان العقد على ا�صتئجار �صقة مثاًل، فال بد 

من معرفتها؛ اإما بروؤيتها واإما بو�صفها و�صفًا دقيقًا ينفي الغرر عنها.
المراد من  ال�صقة مثال يعرف هل  اإل�صتئجار، ففي  الغر�ض من  - معرفة   ب 
اأو  م�صتودعاً،  جعلها  اأو  تجارياً،  مكتباً  جعلها  اأو  ال�صكنى،  ال�صقة  ا�صتئجار 

معماًل، اأو غير ذلك.

ل��م��اذا ك���ان م��ن ���ص��روط اإلإج�����ارة م��ع��رف��ة ال��ع��ي��ن ال��م�����ص��ت��اأج��رة وم��ع��رف��ة ال��غ��ر���ض من 
اإل�صتئجار؟

..........................................................................................
..........................................................................................

ال�صرط الثاني: معرفة اإلأجرة، معرفة تنفي الغرر عنها: فيحدد مالك ال�صقة الم�صتاأجرة 
قدر اآلأجرة، ويحدد هل هذه اآلأجرة م�صتحقة ل�صنة اأو ل�صهر اأو ليوم، ونحو ذلك.

ويجوز اأن ي�صتاأجر بيتًا لم يتم بناوؤه وتكون اآلأجرة اإكمال بناء هذا البيت، �صواء  قال له: 
اأجرتك البيت بخم�صين األف ريال على اأن تبني بهذه اآلأجرة البيت، اأو يقول له: اأجرتك 
البيت وتكون اإجارته مدة �صنتين مقابل بنائك له، ب�صرط اأن يحدد بدقة �صفة هذا 

البناء، تحديداً ينفي الغرر، ويقطع الخ�صومة.

�صروط اإلإجارة
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 ال�صرط الثالث: اأن تكون المنفعة مباحة، فال يجوز اأن يوؤجر محاًل له ل�صخ�ض يبيع فيه ما حّرم 
اهلل، كما آل يجوز اأن ي�صتاأجر اأجيرًا ليفعل له فعاًل محرمًا؛ آلأن في ذلك تعاونا على اآلإثم 
 والعدوان، وقد نهى اهلل عن ذلك، بقوله:  )1(،
المحرم  الفعل  هذا  اأجل  من  واآلإج��ارة  اإزالته،  مطلوب  المحرم  الفعل  هذا  اأن  كما 

تنافي ذلك.

ال�صرط الرابع: القدرة على الت�صليم: فال يجوز تاأجير ما يعجز عن ت�صليمه؛ ك�صيارته الم�صروقة.

كالوكيل  فيها  بالت�صرف  له  ماأذونًا  اأو  للموؤجر  المنفعة مملوكة  تكون  اأن  الخام�ض:  ال�صرط 
وولي ال�صغير، آلأن�ه آل يجوز لالإن�صان اأن يت�صرف فيم�ا آل يملك، لق�ول�ه ت�ع�ال��ى: 

: »إل تبع ما لي�ض عندك«.)٣(                                                                                         )٢(، وقال 

تاأمل قولنا في ال�صرط الخام�ض: اأن تكون المنفعة مملوكة للموؤجر، وماذا ت�صتنتج منه؟
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 اقراأ الم�صاألة اإلآتية وتاأكد من �صحة فهمك.
يجوز لمن ملك منفعة اأن يوؤجرها على غيره واإن لم يكن مالكا للعين، و�صواء في ذلك اأكانت اآلأجرة 

اأكثر من اآلأجرة اآلأولى اأم اأقل، وي�صترط لذلك �صرطان:
بال�صروط؛  الوفاء  آلأنه يجب  يوؤجره؛  اأإل  �صرط عليه  اإلأول قد  الموؤجر  يكون  اأن إل   .1

: »الم�صلمون على �صروطهم«.)٤(  لقوله 
اأن يكون انتفاع الم�صتاأجر الثاني بالعين الموؤجرة بقدر انتفاع الم�صتاأجر اإلأول اأو اأقل،   .٢
فلو اأجره محاًل لبيع الخ�صراوات، فاإنه آل يجوز له اأن يوؤجره على من يجعله محاًل للحدادة؛ 
اآلأول من �صروط اآلإجارة( فبغيره من باب  ال�صرط  آلأنه آل يملك ذلك بنف�صه )بمقت�صى 

: » إل �صرر وإل �صرار« )٥(. اأولى، ولما في ذلك من ال�صرر، وقد قال 

)1( �صورة المائدة اآلآية ٢.
)٢( �صورة البقرة اآلآية 188.

)٣( رواه الترمذي برقم )1٢٣٢( والن�صائي برقم )٤٦1٣( واأبو داود برقم )٣٥٠٣( وابن ماجه برقم )٢187( من حديث حكيم بن حزام.
)٤( ذكره البخاري معلقًا، ورواه اأبو داود برقم )٣٥9٤(، والترمذي برقم )1٣٥٢( وقال: حديث ح�صن �صحيح، و�صححه اآلألباني )�صحيح الجامع( 

.)٦71٤(
)٥( اأخرجه الدارقطني برقم )٣٠79(، والبيهقي برقم )11٣8٤( والحاكم برقم )٢٣٤٥( وقال: �صحيح اآلإ�صناد على �صرط م�صلم، ووافقه الذهبي.
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بيِّن حكم اإلإجارة في الحاإلت اإلآتية مع بيان ال�صبب:

ال�صببحكم اإلإجارةالحالة
اإلى  �صيارته، ثم ذهب  �صلمان من �صديقه  ا�صتعار 

الحراج ليحمل بها باآلأجرة

تاأجير اأحمد م�صتودعه ل�صركة ت�صتورد الدخان

ا�صتاأجر جا�صر منزآل لي�صكنه مدة خم�ض �صنوات، ثم 
ا�صتغنى عنه، فاآجره بقية المدة لعائلة اأخرى لت�صكنه

 يجب على الموؤجر فعل كل ما يتمكن به الم�صتاأجر من اآلنتفاع بالعين الموؤجرة، ومن اأهمها: 
ت�صليم العين للم�صتاأجر، وكذلك لو احتاجت العين اإلى نفقة، كما لو تهدم بع�ض البيت الم�صتاأَجر 
ب�صبب آل يعود اإلى الم�صتاأِجر �� كما لو تهدم ب�صبب اآلأمطار �� فاإن العمارة واجبة على الموؤِْجر، 
وكذلك من ا�صتاأجر �صيارة فتلفت اأو تعطلت ب�صبب آل يعود اإلى الم�صتاأجر فاإن ال�صركة الموؤِجرة 

ملزمة باإ�صالح ال�صيارة.

اأما الم�صتاأجر: فيلزمه دفع اآلأجرة، والمحافظة على العين الم�صتاأجرة، وكذلك اآلأ�صياء التي تحدث 
ب�صببه يجب عليه القيام بها، ك�صفط البالوعة، وت�صديد فواتير الماء والكهرباء ونحو ذلك. 

َنه الموؤجر من �صكناها، ولم ي�صكن فيها خالل مدة العقد فاإنه  ولو ا�صتاأجر �صخ�ض �صقة، ومكَّ
ملزم بدفع اآلأجرة كاملة.

ا�صتاأجرت اإحدى العوائل الكبيرة ا�صتراحة وا�صعة لتجتمع فيها للِّقاء اإلأ�صري لعيد الفطر المبارك، وما اأن 
اجتمعت العائلة اإإل وقام ال�صبيان بتك�صير اأغ�صان النباتات، وبع�ض النوافذ، وتقطيع الزهور التي تجمل 

اإل�صتراحة. ما توجيهك ل�صباب اإلأ�صرة واآبائها في هذه الحالة؟
.................................................................................................................
.................................................................................................................

التزامات الموؤجر والم�صتاأجر
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في  �صقة  علي  من  ا�صتاأجر محمد  فلو  ببيعها،  اآلإج��ارة  تنف�صخ  وآل  الموؤجرة  العين  بيع  يجوز 
عمارته، فباع علي هذه العمارة فاإن البيع �صحيح، لكن عقد اآلإجارة الذي تم بين محمد وعلي آل 

ينف�صخ، وآل يتاأثر بهذا البيع، ولكن ي�صترط في البيع اأن يكون الم�صتري على علم بهذه اآلإجارة.

اإلأ�صخا�ض الم�صتاأجرون ق�صمان:
الق�صم اإلأول: اإلأجير الخا�ض؛ وهو الذي ي�صتاأجر مدة معلومة، ي�صتحق الم�صتاأجر نفعه في 

جميع هذه المدة، مثل ال�صائق والخادم والموظف.
اإذا  اأو فرط، فال�صائق الخا�ض  اإذا تعدى  اإآل  بيده  واآلأجير الخا�ض آل ي�صمن ما تلف 
ح�صل له حادث فاإنه آل ي�صمن ما تلف من ال�صيارة اإآل اإذا تعدى؛ كما لو اأ�صرع زيادة 

على ال�صرعة النظامية، اأو فرط كما لو اأوقف ال�صيارة في مكان غير نظامي.

الق�صم الثاني: اإلأجير الم�صترك؛ وهو الذي حدد عمله باإنجاز عمل معين، كالخياط والطبيب 
الذي يعالجك في عيادته الخا�صة، والمهند�ض الذي ي�صمم لك منزلك.

فالعقد مع اآلأجير الم�صترك متجه اإلى العمل آل اإلى الوقت، وعلى ذلك فهو يعمل لك ويعمل 
لغيرك، فالخياط يخيط ثوبك ويخيط ثوب غيرك، وكذا الطبيب والمهند�ض وغيرهم. 

واآلأجير الم�صترك اإذا تلف ال�صيء بفعله فهو �صامن على كل حال، واأما اإذا تلف بغير 
فعله فاإن كان مفرطًا اأو متعديًا �صمن واإآل لم ي�صمن كما لو احترق محل الخياطه اأو 

غ�صيل المالب�ض ولم يكن �صاحبه مفرطا اأو متعديًا فال �صمان عليه.

بالتعاون مع زميلك اذكر اأحواآًل ي�صمن فيها اآلأجير الخا�ض اأو الم�صترك، واأحواآًل آل ي�صمن فيها مع بيان ال�صبب:

بيع العين الموؤجرة

اأنواع اإلأُجراء

ال�صبباأحوال ي�صمن فيها اإلأجير

ال�صبب اأحوال إلي�صمن فيها اإلأجير
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يجوز لالأجير اأن يوكل غيره ليقوم مقامه بالعمل، ما لم يكن هناك �صرط باأن يقوم هذا 
اآلأجير بالعمل بنف�صه، اأو كان ق�صد الم�صتاأجر يختلف باختالف من يقوم بالعمل، فلو حجز 
موعدًا عند اأحد اآلأطباء الم�صهورين ليقوم بالك�صف عليه اأو اإجراء عملية جراحية له � وهو لم 
يحجز في هذه العيادة اإآل من اأجل هذا الطبيب � فال يجوز للطبيب اأن يوكل غيره للقيام بهذا 
العمل؛ آلأنه التزم للمري�ض بالقيام بهذه العملية والعقد آلزم يجب الوفاء به، وغيره آل يقوم 

مقامه عند هذا المري�ض.

 فيه تف�صيل على النحو اإلآتي:
اأوإًل: اإذا كانت تلك الطاعة إل تقبل النيابة، فال يجوز اآل�صتئجار على فعلها؛ كال�صالة.

ثانياً: اآل�صتئجار على اآلإمامة اأو اآلأذان � كاأن ياأتي اإمام ويقول لجماعة م�صجده اأنا آل اأ�صلي بكم 
اإآل اإن اأعطيتموني األف ريال في ال�صهر� آل يجوز اإآل عند اآل�صطرار اإلى ذلك كاأن آل يوجد 
: »واتخذ موؤذناً إل ياأخذ على  اأحد يتفرغ لالإمامة اأو اآلأذان اإآل باأجرة، وذلك لقوله
اأذانه اأجراً«)1(. ولكن يجوز له اأن ياأخذ رزقًا من بيت المال )وهو المكافاأة اأو الراتب من 
الدولة، كاأخذ اآلأئمة والموؤذنين مكافاأة من وزارة ال�صوؤون اآلإ�صالمية(، وكذلك يجوز له 
اأن ياأخذ من و�صية اأو وقف مخ�ص�ض لالأئمة والموؤذنين، بخالف اآلأجرة من الم�صلين.

ثالثًا: الحج اإذا كان واجباً على العبد � وهو م�صتطيع ببدنه وماله � فال يجوز له اأن ي�صتاأجر من 
يقوم به بدآًل عنه، بل يجب عليه اأن يقوم به بنف�صه، اأما اإن كان م�صتحبًا اأو كان عاجزًا 
ببدنه مقتدرًا بماله فاإنه يجوز اآلإجارة على فعله، ولكن آل يثاب من يقوم بالحج اإآل اإن 

كان ق�صده اآلأجر اأما اإن كان ق�صده المال فال ثواب له.

رابعًا:اآلأعمال التي تجوز فيها النيابة كاإخراج الزكاة وتوزيعها على الفقراء، وبناء الم�صاجد، 
يجوز اآل�صتئجار على فعلها.

تاأمل الن�صو�ض اإلآتية وا�صتخرج منها حقوق العمال واإلإجراء في اإلإ�صالم.
عن اأبي ذر � عن النبي  قال: »..اإن اإخوانكم َخَوُلُكم جعلهم اهلل تحت اأيديكم، فمن 
كان اأخوه تحت يده فليطعمه مما ياأكل، وليلب�صه مما يلب�ض، وإل تكلفوهم ما يغلبهم، فاإن 

كلفتموهم ما يغلبهم فاأعينوهم«.)٢( 

.1(  رواه الترمذي )٢٠9( والن�صائي )٦7٢( واأبو داود )٥٣1( وابن ماجه )71٤( عن عثمان بن اأبي العا�ض(
)٢(  رواه البخاري )٢٥٤٥( وم�صلم )1٦٦1( والَخَول: الخدم، �صموا بذلك آلأنهم يتخولون اآلأمور اأي ي�صلحونها.

توكيل اإلأجير غيره بالعمل

حكم اإلإجارة على الطاعات

حقوق العمال واإلأجراء
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: »اإذا اأتى اأحدكم خادمه بطعامه فاإن لم يجل�صه معه  عن اأبي هريرة � عن النبي 
فليناوله لقمة اأو لقمتين، اأو اأكلة اأو اأكلتين، فاإنه ولي عالجه«.)1( 

عن عائ�صة  قالت: »ما �صرب ر�صول اهلل  �صيئا قط بيده، وإل امراأة، وإل خادًما، اإإل 
اأن يجاهد في �صبيل اهلل، وما نيل منه �صيء قط فينتقم من �صاحبه اإإل اأن ينتهك �صيء من 

محارم اهلل فينتقم هلل عز وجل«.)٢( 
اأخو  الم�صلم  اإخ��وان��ا،  »... وكونوا عباد اهلل   : ر�صول اهلل قال  قال:   � اأبي هريرة  عن 
الم�صلم إل يظلمه وإل يخذله وإل يحقره، التقوى هاهنا وي�صير اإلى �صدره ثالث مرات، بح�صب 
امرئ من ال�صر اأن يحقر اأخاه الم�صلم، كل الم�صلم على الم�صلم حرام دمه وماله وعر�صه«. )٣( 
عن اأبي هريرة � عن النبي   قال: » قال اهلل تعالى: ثالثة اأنا خ�صمهم يوم القيامة: 
ا فاأكل ثمنه، ورجل ا�صتاأجر اأجيًرا فا�صتوفى منه ولم  رجل اأعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّ

يعطه اأجره«.)٤(

يمكنني اأن ا�صتخل�ض من هذه الن�صو�ض الحقوق اإلآتية: 

..............................................................................................- 1

..............................................................................................- ٢

..............................................................................................- ٣

..............................................................................................- ٤

..............................................................................................- ٥

..............................................................................................- ٦

..............................................................................................- 7

)1( رواه البخاري برقم )٢٥٥7(.
)٢( رواه م�صلم برقم )٢٣٢8(. 
)٣( رواه م�صلم برقم )٢٥٦٤(.

)٤( رواه البخاري برقم )٢٢٢7(.
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بالتعاون مع مجموعتك �صارك في النقا�ض حول المحاور اإلآتية:
اأ- اأهمية العمل بالن�صبة لل�صخ�ض وفائدته

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
ب- اأثر البطالة

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
ج-ماذا ت�صنع اإذا لم تتي�صر لك وظيفة؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
د- ماذا ت�صنع اإذا وجدت وظيفة مباحة ولكنها إل تتنا�صب معك، اأو دخلها قليل؟

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

عقد اآلإجارة عقد آلزم، فاإذا وقع عقد اآلإجارة على الوجه ال�صحيح فاإنه يلزم الم�صتاأجر والموؤجر 
الم�صي في هذا العقد اإآل اإذا ترا�صيا على ف�صخه فلهما ذلك.

وتنف�صخ اآلإجارة بتعذر ا�صتيفاء المعقود عليه، فلو ا�صتاأجر بيتًا لل�صكنى فانهدم البيت فاإن عقد اآلإجارة 
يبطل، ولو حجز موعدًا آلإجراء عملية ف�صفي المري�ض فاإن عقد اآلإجارة ينف�صخ.

نوع عقد اإلإجارة ومتى ينف�صخ



154

11  عدد ثالًثا من فوائد الوكالة.

22  ي�صارع بع�ض النا�ض باإعارة كل من طلب منه �صيًئا، وبعك�ض ذلك اآخرون، ما هي في ت�صورك اآلأ�صباب التي 

حفزت اآلأول لالإعارة، وثبطت اآلآخر عنها؟

ز بين الحاآلت التي ي�صمن فيها اآلأجير والحاآلت التي آل ي�صمن. 33  ميِّ

44  اقراأ �صروط اآلإجارة بتمعن، ثم بيِّن الحكمة من ا�صتراط كل واحد منها.

55  بيِّن الحاآلت التي يجوز فيها لالأجير والوكيل توكيل غيرهما.

1/ يلجاأ بع�ض النا�ض اإذا لم يجد عماًل منا�صًبا اإلى امتهان بع�ض اإلأعمال المحرمة، ناق�ض هذه الم�صكلة مبيًنا 
�صورها، واآثارها على الفرد والمجتمع، ومبيًنا اأ�صبابها، وطرق عالجها.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
2/ تاأكد من فهمك بتلخي�ض اأهم اأحكام اإلإجارة في خريطة مفاهيم منا�صبة.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................



88
ال�شركات

1. تميز بين اأنواع ال�شركات.
2. تعرف اأهم اأنواع ال�شركات.

3. تعرف ال�شروط العامة لل�شركات
المحرمة  ال�����ش��رك��ات  ب��ي��ن  تميز   .4

والمباحة.
5. تقارن بين األأ�شهم وال�شندات.

ال�شركة  ن���وع  م��ع��رف��ة  م��ن  تتمكن   .6
وحكمها عند قراءة عقد اإن�شائها.

7. تجتنب الم�شاركة في ال�شركات 
المحرمة.

8. تحذر األآخرين من الم�شاركة 
ف����ي ال�������ش���رك���ات ال���م���ح���رم���ة، 
وت����دع����وه����م ل��ل��م�����ش��ارك��ة ف��ي 

ال�شركات المباحة.

اأخي الطالب/ اأختي الطالبة: يتوقع منك بعد درا�شتك لهذه الوحدة اأن:

الوحدة
الثامنة
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قال اهلل تعالى:
                                                , )1( والخلطاء هم ال�شركاء.

: »اإن اهلل يقول: اأنا  وفي الحديث القد�شي المروي عن اأبي هريرة � يرفعه اإلى النبي  
ثالث ال�شريكين, ما لم يخن اأحدهما �شاحبه, فاإذا خانه خرجت من بينهما«)2(.

تاأمل الدليلين ال�شابقين وا�شتنتج منهما حكم ال�شركة, ثم بين كيف ا�شتفدت هذا الحكم منهما.

الحكم ال�شرعي لل�شركات:....................................................................
اآلآي���ة:......................................................................................... 
وجه الدآللة من الحديث:.....................................................................

ي�شترط ل�شحة ال�شركة اأيًا كان نوعها ما ياأتي: )اأكمل الفراغات بما ينا�شبها(

مثالها�شد هذه ال�شروطمثالهاال�شروطم
..................اأن يكون ن�شاط ال�شركة مباًحا1

..................
عمٍل  في  اآل�شتراك  يحرم 

محرٍم
...........................

...............

واح���ٍد 2 ك��ل  ن�شيب  ي��ك��ون  اأن 
المال  راأ�س  من  ال�شركاء  من 

معلومًا

..................
..................

آل  �شركة  تن�شاأ  اأن  يجوز  آل 
كل  يملكه  ما  مقدار  يعلم 

واحٍد من ال�شركاء فيها

...........................
...............

اأن يكون ن�شيب كل واحٍد من 3
ال�شركاء من الربح معلومًا عند 

العقد

..................
..................

كل  ن�شيب  يعين  ل��م  اإذا 
ال�شركة  اإن�شاء  منهما عند 

لم يجز

...........................
...............

اأن يكون ن�شيب كل واحٍد من 4
م�شاعًا,  الربح  من  ال�شركاء 

اأي بالن�شبة

..................
..................

آلأحدهما  يحدد  اأن  يجوز  آل 
مبلغ معين

لك األف رياٍل من الربح ولي 
ه��ذا  رب��ح  ل��ك  اأو:  زاد,  م��ا 
ال�شهر ولي ربح ال�شهر اآلآخر

)1( �شورة �س اآلآية 24.
)2( اأخرجه اأبو داود برقم )3383(.

حكمها

ال�شروط العامة لل�شركات

ال�شركات الدر�س
39
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بالتعاون مع مجموعتك: تاأمل ال�شروط ال�شابقة لل�شركات، ثم ا�شتنبط الحكمة في ا�شتراط كل واحد منها:

الحكمة من ال�شرط اآلأول:............................................................................................

.......................................................................................................................

الحكمة من ال�شرط الثاني:...........................................................................................

.......................................................................................................................

الحكمة من ال�شرط الثالث:...........................................................................................

.......................................................................................................................

الحكمة من ال�شرط الرابع:...........................................................................................

.......................................................................................................................

اأوآًل: آل ي�شترط ت�شاوي ال�شركاء في الملك, فيجوز مثآًل اأن يكون آلأحد ال�شريكين 20% ولآلآخر %80.
ثانيًا: آل ي�شترط ت�شاوي ال�شركاء في الربح بل هو ح�شب اآلتفاق بينهم, فيجوز مثآًل اأن يكون آلأحد ال�شريكين ثلث 

الربح ولآلآخر الثلثين.

ما أل ي�شترط في ال�شركات
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�شركات العقود على نوعين:

ال�شخ�شي, وتتكون من �شركاء يعرف بع�شهم بع�شًا,  الجانب  التي يبرز فيها  ال�شركات  وهي 
وينف�شخ عقد ال�شريك بموته اأو الحجر عليه.

اأوأًل:�شركة العنان، وهي: ا�شتراك اثنين فاأكثر بماليهما ليعمآل فيه ببدنيهما والربح لهما.
مثالها: ا�شترك �شالح وخالد بخم�شين األف ريال من كٍل منهما ليعمآل جميعًا بهذا المال في 
�شراء المآلب�س وبيعها, على اأن يقت�شما الربح بح�شب اآلتفاق, واأما الخ�شارة فيجب اأن 

يتحمل كل منهما ن�شفها.

مثال اآخر:.....................................................................................
................................................................................................

ثانًيا:�شركة الم�شاربة، وهي: دفع ماٍل لمن يتجر به والربح بينهما.
مثالها: دفع �شالح لخالد مئة األف ريال ليتاجر له بها في �شراء التمور وبيعها, على اأن يكون 
ثآلثون  العامل-  -وهو  ولخالد  الربح,  من  بالمئة  �شبعون  المال-  رب  وهو   - ل�شالح 
بالمئة. واأما الخ�شارة فيجب اأن تكون على راأ�س المال, وآل يتحمل العامل من الخ�شارة 
من  فيتحمل  تفريط,  اأو  تعٍد  منه  ح�شل  اإذا  اإآل  جهده)1(,  عليه  �شي�شيع  آلأنه  �شيئًا؛ 

الخ�شارة بقدر ذلك.
مثال اآخر:.....................................................................................
................................................................................................

النوع األأول: 
�شركات األأ�شخا�س

اأوأل:�شركة العنان

ثانيا:
�شركة الم�شاربة

1

2

3

4

5

ثالثا: 
�شركة األأبدان

رابعا:
�شركة الت�شامن

خام�شا:
�شركة الُمحا�شة

مي
شال

ألإ�
ه ا

فق
ت ال

ركا
�ش

ت 
يما

نظ
الت

في 
�س 

خا
آلأ�ش

ت ا
ركا

�ش
يما

قد
ف 

عر
م ت

ي ل
الت

رة 
�ش

معا
ال

)1( وهذا خ�شارة بالن�شبة له.

اأنواع ال�شركات الدر�س
40

النوع األأول: �شركات األأ�شخا�س

و�شركات األأ�شخا�س اأنواع ، اأبرزها ما ياأتي
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ثالًثا: �شركة األأبدان، وهي: اأن ي�شترك اثنان فاأكثر فيما يكت�شبان باأبدانهما.
مثالها: ا�شترك �شالح وخالد في عمٍل معيٍن كخياطة, و�شباكة, ونجارة, واإ�شآلح اأجهزة, ونحو 

ذلك, على اأن يقت�شما الربح بح�شب اآلتفاق, وآل خ�شارة هنا لعدم وجود راأ�س مال.
مثال اآخ������������ر:...................................................................................
...............................................................................................

وهذه الثالث المتقدمة كلها معروفة قديما في الفقه األإ�شالمي.

قارن بين اأنواع ال�شركات الثالث بذكر اأوجه ال�شبه والخالف بينها

اأوجه الخالفاأوجه ال�شبهنوع ال�شركة
....................................�شركة العنان

....................................

....................................

....................................

....................................

....................................

.......................................
.......................................

.......................................�شركة الم�شاربة
.......................................

.......................................�شركة اآلأبدان
.......................................
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رابًعا: �شركة الت�شامن، وهي ا�شتراك اثنين فاأكثر, بحيث يكونان م�شوؤولين بالت�شامن في جميع اأموالهما عن ديون ال�شركة.
مثالها: اأن�شاأ �شالح وخالد �شركة ت�شامن منا�شفة بينهما, وبعد فترة تراكمت الديون على ال�شركة حتى بلغت مليون ريال, 
فلما �شفيت ال�شركة تبين اأن قيمة موجوداتها ثمانمئة األف ريال فقط, فهنا يطالب كل واحٍد منهما بدفع مئة األف 

ريال من ماله الخا�س آل�شتكمال �شداد الديون.
مثال اآخر: ...................................................................................................................

.........................................................................................................

حكمها: �شركة الت�شامن جائزة ب�شرط مراعاة ال�شروط العامة في ال�شركات. وتعامل في ال�شريعة على اأنها �شركة عنان.

خام�ًشا:�شركة الُمحا�شة، وهي �شركة غير م�شجلة ر�شميًا, تنعقد بين �شخ�شين اأو اأكثر على اأن يتولى العمل فيها اأحد 
ال�شركاء با�شمه الخا�س.

مثالها: دفع �شالح مليون ريال آلأخيه خالد الذي يملك معر�س �شيارات وذلك آلإن�شاء �شركة محا�شة بينهما, فكان خالد 
ي�شتري ال�شيارات ويتعامل مع اآلآخرين با�شمه الخا�س, وت�شجل ال�شيارات با�شمه, والربح بينهما بح�شب اآلتفاق 

والخ�شارة على ح�شب راأ�س المال.
وغيرها,حيث  الخا�شة,  اآل�شتثمارية  والمحافظ  المعلنة,  غير  العائلية  وال�شركات  العقارية,  الم�شاهمات  اأي�شاً:  النوع  هذا  ومن 

يكتتب مجموعة من النا�س بمبلٍغ من المال آلإن�شاء �شركة محا�شة ويكون ن�شاط ال�شركة با�شم �شخ�سٍ واحد.
مثال اآخر: ...................................................................................................................

........................................................................................................

حكمها: �شركة المحا�شة جائزة متى ما ا�شتوفت ال�شروط العامة في ال�شركات, وتعامل في ال�شريعة على اأنها �شركة م�شاربة.
وهذان النوعان األأخيران من �شركات األأ�شخا�س في التنظيمات المعا�شرة التي لم تعرف قديًما.
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اأ�شخا�س آل يعرف بع�شهم بع�شًا, بل قد ي�شل عددهم في بع�س  وهي �شركات يغلب فيها العن�شر المالي, وقد تتاألف من 
اأنواعها اإلى اآلآآلف, وآل ينف�شخ عقد ال�شريك بموته اأو الحجر عليه.

ومن اأهم اأنواعها:

     اأوأًل: ال�شركة ذات الم�شوؤولية المحدودة، وهي �شركة موؤلفة من اثنين اأو اأكثر بما آل يزيد على خم�شين �شريكًا بحيث 
تكون م�شوؤولية كل منهم عن ديون ال�شركة بقدر ح�ش�شهم في راأ�س المال.

 مثالها: اأن�شاأ �شالح وخالد �شركة ذات م�شوؤولية محدودة منا�شفة بينهما, وبعد فترة تراكمت الديون على ال�شركة حتى 
بلغت مليون ريال, فلما �شفيت ال�شركة تبين اأن قيمة موجوداتها ثمانمئة األف ريال فقط, فهنا يعطى الدائنون 
مبلغ ت�شفية ال�شركة بالمحا�شة فيما بينهم, واأما الدين الزائد على ذلك - وهو المائتا األف ريال - فاإنه ي�شقط 
وآل يطالب ال�شريكان بدفعه من اأموالهما الخا�شة؛ آلأن م�شوؤوليتهما محدودة بقدر ما يملكانه في ال�شركة, اأي اأن 

غاية ما يخ�شرانه هي روؤو�س اأموالهما في ال�شركة.
............................................................................................................ مثال اآخر: 
الم�شوؤولية  ذات  ال�شركة  ...........................................................................ح����ك����م����ه����ا: 

المحدودة جائزة متى ما ا�شتوفت ال�شروط العامة لل�شركات ب�شرطين:

اآلأول: اأن يكون �شرط الم�شوؤولية المحدودة معلنًا اأمام كل من يتعامل مع ال�شركة.
والثاني: اأآل يكون الق�شد من �شرط الم�شوؤولية المحدودة مخادعة اآلآخرين والتغرير بهم.

والم�شوغ لجواز ا�شتراط الم�شوؤولية المحدودة اأن الدائن قد قبل هذا ال�شرط عند تعاقده مع ال�شركة, وآل يترتب على هذا 
ال�شرط محظور �شرعي, فوجب الوفاء به.

النوع الثاني: �شركات األأموال

د �شركات األأموال باأنواعها من ال�شركات الحديثة وُتعُّ
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القيمة تطرح لآلكتتاب  اأ�شهٍم مت�شاوية  اإلى  الم�شاهمة, وهي �شركة ذات �شخ�شيٍة اعتبارية مق�شمة  ثانًيا: �شركة 
العام.

مثالها: ال�شركة ال�شعودية للكهرباء, و�شركة �شابك, و�شركة اآلت�شاآلت. 
ففي جميع هذه ال�شركات ق�شم راأ�س مال ال�شركة اإلى اأ�شهٍم مت�شاوية القيمة يتم تداولها بيعًا و�شراًء في اآلأ�شواق 

المالية, وتكون ملكية ال�شخ�س في ال�شركة بقدر ما  يمتلكه من اأ�شهم, وتوزع اآلأرباح والخ�شائر على اآلأ�شهم. 
و�شركات الم�شاهمة عادة تكون �شركات �شخمة, حيث ي�شهم في ال�شركة الواحدة  اآآلف, بل ربما مآليين اآلأ�شخا�س.

حكمها: �شركة الم�شاهمة جائزة من حيث اآلأ�شل بال�شروط العامة لل�شركات؛ لعدم ما يمنع من �شحتها.

نظام ال�شركات ال�شعودي:
اأحد اأهم األأنظمة ال�ش��عودية التي تنظم عمل ال�ش��ركات العاملة في المملكة العربية ال�ش��عودية، وقد 

بين النظام اأحكام جميع ال�شركات التي در�شتها.

اإثراء
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حكم الم�شاهمة في ال�شركات:
يختلف حكم الم�شاهمة في اأي �شركة بح�شب ن�شاط ال�شركة الم�شدرة لها, وال�شركات بهذا اآلعتبار 

على نوعي�ن:

النوع األأول: ال�شركات المحرمة
وت�شمل نوعين من ال�شركات:

1- ال�شركات التي يكون اأ�شل ن�شاطها في اأغرا�ٍس محرمة، مثل: الم�شارف الربوية, وال�شركات 
التي تتاجر بالخمور, اأو التبغ, اأو اآلإعآلم الهابط, ونحو ذلك.

2- ال�شركات المختلطة، وهي ال�شركات التي اأ�شل ن�شاطها في اأغرا�ٍس مباحة, كاأن تكون �شركة 
زراعية اأو �شناعية اأو تجارية, ولكنها قد تتعامل ببع�س المعامآلت المحرمة, مثل اآلقترا�س 

من الم�شارف بفائدة, اأو اإيداع الفائ�س النقدي لديها عند الم�شارف بفائدة.
فهذه ال�شركات قد اختلف العلماء المعا�شرون في حكم اآل�شتثمار في اأ�شهمها والمتاجرة بها, 
الدائمة  اللجنة  اأفتت  وبذلك  المع�شية,  على  اآلإعانة  من  ذلك  في  لما  يجوز؛  آل  اأنه  واآلأظهر 

لآلإفتاء, وبه �شدر قرار المجمع الفقهي اآلإ�شآلمي الدولي.

النوع الثاني: ال�شركات المباحة
وهي ال�شركات التي يكون ن�شاطها في اأغرا�ٍس مباحة, وآل تتعامل باأي معاملٍة محرمة.

فهذه ال�شركات يجوز اآل�شتثمار في اأ�شهمها والمتاجرة بها.
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1/قارن بين اأنواع ال�شركات من حيث تحمل الخ�شارة:

ال�شببالطرف الذي يتحمل الخ�شارةنوع ال�شركة

...........................................العنان
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................الم�شاربة 
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................اآلأبدان
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................الت�شامن
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................المحا�شة
...........................................
...........................................

................................

................................
................................

ال���م�������ش���وؤول���ي���ة  ذات 
المحدودة

...........................................

...........................................
...........................................

................................

................................
................................

...........................................الم�شاهمة
...........................................
...........................................

................................

................................
................................
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2/ �شع خارطة مفاهيم منا�شبة ألأنواع ال�شركات.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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1/  قم بعمل عقد آلإن�شاء �شركة ذات م�شوؤولية محدودة م�شتوفيا �شروطها ال�شرعية, مو�شًحا فيه كيفية 
الت�شرف في حال الربح والخ�شارة. 

2/ لو فكرت مع بع�س زمآلئك في تاأ�شي�س �شركة لطباعة الكتب, ففي اأي نوع من ال�شركات ال�شابقة �شوف 
تعمل؟ وما ال�شياغة اآلأولية ال�شحيحة للعقد الذي �شيتم بينكم؟ وكيف �شتوزعون اآلأرباح ال�شنوية؟ 

واإذا احتجت الى زيادة راأ�س المال فاأي الطرق �شوف ت�شلك؟ ولماذا؟
3/ اأح�شر اأي عقد من عقود ال�شركات الموجودة في بيئتك, ثم قم بتحليله ودرا�شته من اآلأوجه اآلآتية:

نوع ال�شركة - مدى ان�شباط العقد مع ال�شروط العامة لل�شركات اأو ال�شروط الخا�شة في بع�س ال�شركات, 
وا�شتخراج البنود ال�شحيحة وغير ال�شحيحة - اإذا وجد فيه مخالفة لل�شوابط ال�شرعية فكيف يمكن 

ت�شحيحها لتكون متوافقة مع اآلأحكام ال�شرعية؟

11  لماذا لم ي�شترط ت�شاوي ال�شركاء في الملك, وآل في الربح؟

22  علِّل لتحريم الم�شاركة في ال�شركات المختلطة.

33 ما الفرق بين �شركات اآلأ�شخا�س و�شركات اآلأموال.  

44  ما الفرق  بين �شركات اآلأ�شخا�س و�شركات اآلأموال؟

55   فكر في طرح عدد من البدائل ال�شرعية ال�شحيحة التي تغني عن تعامل ال�شركات بال�شندات المحرمة.



ت����م����ي����ز ب�����ي�����ن ال����م���������س����اب����ق����ات   .1
الم�سروعة والممنوعة.

ت��م��ي��ز ب��ي��ن ال��م�����س��اب��ق��ات ال��ت��ي   .2
ال  والتي  الجوائز  فيها  تجوز 

تجوز.

تكون قادًرا على تبيين االأحوال   .3
المباحة  واالأح����وال  المحرمة 

من الم�سابقات.

اأخي الطالب/ اأختي الطالبة: يتوقع منك بعد درا�ستك لهذه الوحدة اأن:

تحذر من االأخالق المذمومة   .4
حال الم�سابقات.

ت����درك م��ع��ن��ى ال��ل��ق��ط��ة وم��ت��ى   .5
يجب اأخذها.

تفرق بين اأق�سام اللقطة.  .6

99
الم�سابقات الم�سابقات 
واللقط��������ةواللقط��������ة

الوحدة
التا�سعة
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.)1(
قال اهلل تعالى في ق�سة اإخوة يو�سف عليه ال�سالم:   

 
وعن عائ�سة  قالت: خرجت مع النبي   في بع�س اأ�سفاره واأنا جارية لم اأحمل اللحم ولم اأبدن، فقال للنا�س:» 
تقدموا« فتقدموا، ثم قال لي: »تعالي حتى اأ�سابقك«، ف�سابقته ف�سبقته، ف�سكت عني حتى اإذا حملت اللحم وبدنت 
ون�س��يت خرجت معه في بع�س اأ�س��فاره، فقال للنا�س: »تقدموا«، فتقدموا: ثم قال: »تعالي حتى اأ�سابقك«، ف�سابقته 

ف�سبقني، فجعل ي�سحك وهو يقول: »هذه بتلك«.)٢(

)1( �سورة يو�سف اآلآية 17.
)٢( رواه اأحمد برقم )٢٦٢77(. 

ا�ستنتج: لماذا قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص للنا�س: )تقدموا( لما اأراد اأن ي�سابق عائ�سة ؟

.......................................................................................................................

الم�سابقات الدر�س
41

حكم الم�سابقة
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بالتعاون مع زمالئك ا�ستنبط من هذه الن�سو�س ما ياأتي:
اأوآلً: حكم الم�سابقة: .......................................................................
ثانًيا: ثالث فوائد اأخرى:  1- ...............................................................
..........................................................................................-٢  
..........................................................................................-3  

ما من حكم �س��رعي اإآل وله حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها،واإباحة الم�س��ابقات في 
الجملة له حكم عديدة، منها:

التنمية العقلية والبدنية للج�سم، فالم�سابقات الم�سروعة فيها تقوية للعقل؛ اإذ تدعوه   .1
للتفكر والتاأمل وا�س��ترجاع المعلومات التي لديه اأو البحث عن الجواب، وكذلك فيها 
تقوي��ة للج�س��م، فالموؤم��ن القوي يكون م�س��تعدًا للذود ع��ن الوطن والدي��ن؛ فعن اأبي 
: » الموؤمن القوي خير واأح��ب اإلى اهلل من  هري��رة ق��ال: قال ر�س��ول اهلل 

الموؤمن ال�سعيف وفي كل خير..«)1(. 
الم�س��ابقات فيه��ا اإجم��ام وتروي��ح للنفو���س، فالنف���س الب�س��رية لي�س��ت كاآلآل��ة، بل لها   .٢
رغباتها وحاجاتها الخا�سة، واإذا اأجهد اآلإن�سان نف�سه، ولم يراِع طبيعتها فاإنها تنقطع 
ب��ه، وله��ذا قال النبي   لعبد اهلل بن عمرو  عندما علم اأنه ي�سوم النهار ويقوم 
اللي��ل: ».. �س��م واأفط��ر، وق��م ونم، فاإن لج�س��دك علي��ك حق��ا، واإن لعينك عليك 

حقا، واإن لزوجك عليك حقا، واإن لَزْورك عليك حقا..«)2(. 
اأن في الم�سابقات اإظهار ل�سماحة اآلإ�سالم وي�سره، واأنه دين �سالح لكل زمان ومكان،   .3

دين يراعي فطرة الب�سر، ويهذب الطباع اآلإن�سانية وآل يق�سرها على ما آل تطيق. 

)1(  رواه م�سلم برقم )٢٦٦4(.
)٢(  رواه البخاري برقم )1975(.

الحكمة من اإباحة الم�سابقة
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ال�سرط اآلأول: اأآل ت�سغل عن واجب، فاإن اأ�سغلت عن واجب � ك�سالة مفرو�سة � حرمت تلك الم�سابقة،  لكونه�����������ا 
اأّدت اإلى مح�����رم، يق�������ول تعال�������ى:

 
مثل على بع�س  الم�سابقات  التي ت�سغل  عن  واجب، وكيف يمكن معالجة هذا الخلل الحا�سل فيها؟

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

)1(  �سورة المائدة اآلآية 91. 
)٢(  �سورة البقرة اآلآية 195. 

.)1(

.)٢(

�سروط جواز الم�سابقات

بالتعاون مع مجموعتك تو�سل اإلى حكم اأخرى آلإباحة الم�سابقات.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

ال�سرط الثاني: اأآل تت�سمن تلك الم�سابقة مع�سية.
 ومن المعا�سي التي توجد في بع�س اآلألعاب:

وجود الخطورة في بع�س اآلألعاب، والتي ينتج عنها في بع�س اآلأحيان اإ�سابات تودي بحياة اآلإن�سان   .1
اأو بع�س اأع�سائه اأو حوا�سه، واهلل �سبحانه وتعالى يقول: 

مثل بمثالين من عندك:...............................................................
                                                         ..........................................................................................
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اإيذاء اآلآخر، و�سربه �سربًا مبرحًا،  اإلحاق ال�سرر باآلآخرين، كاآلألعاب المبنية على   .٢
يوؤدي في حاآلت كثيرة اإلى اإ�سابات عديدة، واهلل �سبحانه يقول: 

: »كل الم�سلم على الم�سلم حرام، دمه وماله وعر�سه«.)٢(  ويقول 
مثل بمثالين من عندك:...............................................................
..........................................................................................

3. تعمد �سرب الوجه، فالوجه فيه اأجزاء ح�سا�سة تتاأثر بال�سرب، وقد يوؤدي �سرب الوجه 
اإلى تلف العين، اأو ته�سم اآلأنف، اأو �سقوط اآلأ�سنان، اأو ارتجاج المخ، كما اأن الوجه فيه 
 عن النبي زينة اآلإن�سان، ف�سرب الوجه يوؤدي اإلى ت�سويهه، وقد روى اأبو هريرة

اأنه قال:  » اإذا �سرب اأحدكم فليجتنب الوجه«. )3(

4.تعذيب الحيوانات في اللعب، مثل بع�س الم�سابقات التي تقوم على التحري�س بين   
الروح  فيه  �سيئاً  »ال تتخذوا  النبي   قال:  اأن    ابن عبا�س  الحيوانات، فعن 

غر�ساً«.)4( 
    مثل بمثالين من عندك:.............................................................

.......................................................................................

 )1(  �سورة البقرة اآلآية 190. 
)٢(  رواه م�سلم برقم )٢5٦4(.

)٣( رواه البخاري برقم )٢559(.
)4(  رواه م�سلم برقم )1957(.

.)1(
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تنبيه 
 : عل��ى الم�س��لم اأن يحر���س اأثناء ال�س��باق على �س��المة ل�س��انه و�س��دره، واجتن��اب الغ�سب، وليتذك��ر قوله 
»لي���س ال�س��ديد بال�سرعة ولكن ال�س��ديد الذي يملك نف�س��ه عند الغ�سب«.)3(  فتذكر اأن قوتك لي�س��ت في قوة 
ع�سالتك ولكن قوتك في كتم غيظك، وتذكر حال النبي   فاإنه: »لم يكن فاح�س��اً وآل لعاناً وآل �س��بابًا«)4(، 

وكان  يقول: »اإن خياركم اأحا�سنكم اأخالقاً«)5(. 

: »من لعب بالنرد�سير فكاأنما �سبغ يده في  اأن تت�سمن اللعبة للنرد، فقد قال   .5
لحم خنزير ودمه«.)1(، فالنرد آل يترتب على اللعب به اأي فائدة عقلية اأو بدنية بل 

مبناه على الم�سادفة، وهذا خالف مق�سد ال�سريعة في م�سروعية الم�سابقات.
: »ال ينظر الرجل اإلى عورة الرجل،  ك�سف العورات اأثناء الم�سابقة، فقد قال   .٦

وال المراأة اإلى عورة المراأة«. )٢(
من المحرمات التي يفعلها بع�س المت�سابقين:

ا على  1. تن��اول بع���س الالعبين لعقاقير من�س��طة م�سرة بالب��دن اأومحرمة في نف�س��ها، حر�سً
الفوز باأي طريقة.

٢. اتخ��اذ ال�س��حر اأثناء اإج��راء المباريات، وقد م��ّر بك تحريم ال�س��حر وخطورته على عقيدة 
الم�سلم.

)1(  رواه م�سلم برقم )٢3٦0(.
)٢(  رواه م�سلم برقم )338(.

) 3(  رواه البخاري برقم )٦114(.

) 4(  رواه البخاري برقم )٦04٦(.
) 5(  رواه البخاري برقم  )٦035(.
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ال�سورة الثانية:  اأن يكون باذل الجائزة طرفًا خارجيًا متبرعًا.
ال�سورة الثالثة:  اأن يكون باذل الجائزة اأحد المت�سابقين.

ففي هذه ال�سور الثالث آل باأ�س من بذل الجائزة، ومن فاز اأخذها، وآل يدخل ذلك في القمار.
اأكثر: على  اأم  اثنين  المت�سابقين �سواًء كانوا  الجائزة جميع  ال�سورة الرابعة:  اأن يكون باذل 
اأقوال  الراجح من  ال�سورة محرمة على  له، فهذه  اأن من غلب منهم فهي 

الفقهاء؛ ل�سبهها بالقمار المحرم. 

كاإحدى  الدولة  اأجهزة  اأو جهاز من  اآلأمر،  ولي  الجائزة هو  باذل  يكون  اأن  اآلأول��ى:  ال�سورة 
الوزارات اأو اإدارة المدر�سة.

 
دفع الجوائز في الم�سابقات له اأربع �سور، وهي النحو التالي:

دفع الجوائز في الم�سابقات

م��ن عناي��ة ول��ي اأمرن��ا خ��ادم الحرمي��ن ال�س��ريفين مل��ك المملك��ة العربي��ة 
ال�س��عودية  - يحفظ��ه اهلل -بالق��راآن الكري��م  اإقام��ة ع��دة م�س��ابقات ف��ي 

حفظ القراآن الكريم وتالوته، من اأبرزها م�سابقتان:
االأول��ى: م�س��ابقة المل��ك عبدالعزي��ز الدولية لحفظ الق��راآن الكريم وتالوت��ه وتجويده تقام 
ب�سكل �سنوي ابتداأت  من عام 1399ه� واإلى االآن، يتناف�س فيها المت�سابقون من اأنحاء العالم.

الثاني��ة: م�س��ابقة المل��ك �س��لمان ب��ن عبدالعزي��ز المحلي��ة لحف��ظ الق��راآن الكري��م وتالوت��ه 
وتجوي��ده للبني��ن والبن��ات، تقام ب�س��كل �س��نوي ابتداأت ع��ام 1419ه� واإلى االآن، يتناف���س فيها 

المت�سابقون من اأنحاء المملكة من الجن�سين البنين والبنات.

اإثراء

)1( رواه اآلإمام اأحمد )10138(. 
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اإذا وجدت محفظة �ساقطة بها نقود؛ فهل يحل لك اأخذها؟  
اإذا وجدت حمامة قد دخلت مع حمام منزلك فهل لك تملكها؟

 
اللقطة ا�سطالحاً: هي مال فقده �ساحبه ووجده غيره. 

غير  المال  من  آلأن��واع  اأمثلة  باأربعة  مثل  النقد،  معنى  من  اأو�سع  المال  معنى  اأن  معك  تقدم 
النقود:

........................................../٢   ......................................../1
......................................../4  ......................................../3

ا �ساقًطا في �ساحة المدر�سة فهل يحل لك اأخذه؟  اإذا وجدت قلًما ثميًنا اأو رخي�سً
هذا ما يمكنك التعرف عليه من خالل درا�ستك لمو�سوع اللقطة.

من وجد ماآل لي�س له فال يخلو من ثالث حاآلت:
 الحالة اآلأولى: اأن يعلم من نف�سه اآلأمانة اإذا اأخذ اللقطة، والقدرة على تعريفها فاإنه ي�ستحب 
تعاون  على  الدالة  اآلأدل��ة  لعموم  وذلك  ل�ساحبها؛  آلإي�سالها  التقاطها  له 
: »واهلل  الم�سلمين فيما بينهم واآلإح�سان والبر للنا�س، ومن ذلك قوله 

في عون العبد ما كان العبد في عون اأخيه« )1(. 
الحالة الثانية: اأن يعلم من نف�سه عدم القدرة على تحمل هذه اآلأمانة وتعريفها؛ فيحرم عليه 

اأخذها.
الحالة الثالثة:  اإذا كان هذا المال في مكان مخوف، كاأن يكون في مكان يكثر فيه الل�سو�س، 
اأو مكان آل يتورع اأهله من اأخذ هذا المال وعدم اإرجاعه ل�ساحبه، اأو كانت 
الدابة في اأر�س مهلكة؛ فاإنه في هذه الحال يجب عليه اأخذ هذا المال اإذا 
ا�ستطاع ذلك؛ آلأنه من حفظ المال الذي اأمرنا به، ولكن آل يجب عليه اأن 
يعرف هذا المال، بل له اأن يعطيه من يثق به ليعرفه، اأو اأن يعطيه الجهات 

الم�سوؤولة عن حفظ هذه اآلأموال واإرجاعها اإلى اأ�سحابها.

. 1(  رواه م�سلم برقم )٢٦99( عن اأبي هريرة(

اللُّقطة الدر�س
42

تعريفها

حكم االلتقاط



175

اأنواع المال الملتقط وحكم كل نوع
النا�س من رمي  بع�س  يفعل  عنه، كما  رغبة  تركه  �ساحبه  اأن  يعلم  الذي  المال  اآلأول:  النوع 
لبع�س اآلأثاث القديم، اأو ترك بع�س اآلأغرا�س في البرية بعد اآل�ستغناء عنها، 
فهذا يجوز اأخذه وآل يجب تعريفه؛ آلأن اأ�سحابه تركوه رغبة عنه، فهم آل يريدونه 
: »من وجد دابة قد  فتعريفه آل فائدة منه، والدليل على ذلك قول النبي 

عجز عنها اأهلها اأن يعلفوها ف�سيَّبوها،فاأخذها فاأحياها فهي له«)1(.
واإذا �سّك في هذا المال هل تركه اأ�سحابه رغبة عنه اأو لم يتركوه رغبة عنه، 
فاآلأ�سل اأنهم لم يتركوه رغبة عنه فهذا ياأخذ اأحكام اللقطة اآلآتية اإن �ساء اهلل تعالى.

يعمد بع�س النا�س عند تغيير اأثاث منازلهم اإلى رميه في النفايات، ما اآلأفكار التي تقترحها 
لال�ستفادة من اآلأثاث الم�ستغنى عنه؟

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

)1( رواه اأبو داود برقم )35٢4(.
. ٢( رواه البخاري برقم )٢431(، وم�سلم برقم  )1071( عن اأن�س بن مالك(

والريال  والهلالت  الرخي�سة  كاآلأقالم  النا�س،  اأو�ساط  همة  تتبعه  آل  الذي  المال  الثاني:  النوع 
ونحوه، فهذا النوع يجوز اأخذه وآل يجب تعريفه، والدليل على ذلك قوله   في 

التمرة التي وجدها �ساقطة: »لوآل اأني اأخاف اأن تكون من ال�سدقة آلأكلتها«.)٢(  
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       بالتعاون مع زميلك: بين وجه اآل�ستدآلل بالحديث على الحكم المذكور.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

ط في اأمواله، كما اأنه آل عبرة بالفقير   والمق�سود باأو�ساط النا�س: اأو�ساط النا�س ُخُلقا وماآًل، فال عبرة بالبخيل وآل بالمفرِّ
وآل بعظيم الغنى.

النوع الثالث: المال الذي لم يتركه اأ�سحابه، وتتبعه همة اأو�ساط النا�س، وله �سورتان:

ال�سورة اآلأولى: الحيوان الذي يمتنع بنف�سه من �سغار ال�سباع اإما لقوته وتحمله: كاآلإبل، والبقر، اأو لطيرانه: كالحمام 
اآلأهلي.

فهذا آل يجوز التقاطه: لما في حديث زيد بن خالد الجهني  اأن النبي   �سئل عن �سالة اآلإبل 
فقال: » مالك ولها، َدْعها فاإن معها حذاءها و�سقاَءها، َتِرُد الماء وتاأكل ال�سجر حتى يجدها ربها« )1(. 

ومن التقط �سيئًا من ذلك فاإنه آل يملكه، وي�سمنه اإذا تلف، وتبراأ ذمته اإذا دفعه لجهة م�سوؤولة.

ال�سورة الثانية: ما �سوى ما تقدم، مثل: المال الذي تتبعه همة اأو�ساط النا�س كمئة ريال ونحوها واآلأمتعة كالحقائب 
ونحوها، والحيوانات ال�سغيرة التي آل تمتنع من �سغار ال�سباع كالغنم ونحوها، والحلي باأنواعها من 

ذهب، وف�سة، وغيرها، وال�ساعات وغير ذلك.
فه �سنة كاملة في ال�سحف اأو اآلأ�سواق اأو  وهذا النوع يجوز التقاطه، وعلى من التقطه اأن ُيَعرِّ

عند اأبواب الم�ساجد من خارجها؛ في المو�سع الذي وجده فيه وقريبًا منه.
فاإذا م�ست �سنة ولم ياأت من يطلبها فللملتقط بعدها اأن يت�سرف فيها كما يت�سرف في ملكه. ولكن 
عليه اأن ي�سبط اأو�سافها فاإن جاء من يطلبها بعد ذلك وو�سفها و�سفًا �سحيحًا فاإنه يدفعها اإليه اإن 

كانت موجودة اأو بدآًل عنها اإن لم تكن موجودة.

)1( رواه البخاري برقم )٢4٢8(، وقوله في �سالة اآلإبل: معها حذاوؤها اأي خفها، و�سقاوؤها اأي جوفها، والمعنى اأنها ت�ستغني بنف�سها عن 
الحفظ بقدرتها على ال�سير الم�سافات البعيدة و�سبرها على العط�س.
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اإلى ر�سول اهلل   ف�ساأله عن   قال: جاء رجل  والدليل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني 
قال:  بها«،  ف�ساأنك  واإآل  �ساحبها  جاء  فاإن  �سنة،  عرفها  ثم  ووكاءها  عفا�سها  اللقطة، فقال: »اعرف 

ُة الغنم؟ قال: »هي لك اأو آلأخيك اأو للذئب«.)1(  الَّ َف�سَ
وفي رواية: »فاإن لم تعرف - اأي �ساحبها - فا�ستنِفْقها وْلتكن وديعًة عندك فاإن جاء طالبها يومًا من 

الدهر فاأدها اإليه«.

الملتقط اأمين، فلو تلفًا المال عنده من غير تعدٍّ وآل تفريط فاإنه آل ي�سمن المال التالف.  .1
اأجرة التعريف على �ساحب المال؛ آلأن الملتقط مح�سن وق�د ق�ال اهلل ت�ع�ال�ى:   .٢

                           )٢(، لك�ن ل�و ل�م ي�اأت �ساحب المال فاإن المال يكون للملتقط �� كم�ا �سبق �� وتكون اأج���رة
       التعريف عليه.

آل يجوز اإن�ساد ال�سالة في الم�ساجد، وكذلك تعريفها آل يجوز في الم�ساجد؛ آلأن الم�ساجد لم تبن لذلك،   .3
: »من �سمع رجاًل ين�سد �سالة في الم�سجد فليقل ال ردها اهلل عليك؛ فاإن الم�ساجد لم  يقول 

تبن لهذا«)3(، لكن يجوز ذلك عند اأبواب الم�ساجد من خارجها. 
من وجد ماآًل غير مرغوب عنه ويعرف �ساحبه فاإنه يجب رده اإليه، وذلك كاأن ي�سقط قلم اأحد زمالئك   .4
في ال�سف فترده اإليه، اأوتجد محفظة نقود ومعها بطاقة �ساحبها ال�سخ�سية، فهذا يبحث عنه ويت�سل 

به ويعطى ماله وآل يدخل في اأحكام اللقطة ال�سابقة.

)1(رواه م�سلم برقم )17٢٢(،والعفا�س هو الوعاء الذي يجعل فيه النقود، والوكاء ما يربط به الوعاء.
)٢( �سورة التوبة اآلآية 91.

)3( رواه م�سلم برقم )5٦8(.

اإذا وجدت محفظة فيها نقود في اأحد ال�سوارع، اأو الم�ساجد، فما اآلإجراءت التي يمكنك فعلها حتى تعيدها اإلى 
�ساحبها؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

من اأحكام اللقطة
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. 1( رواه البخاري برقم )1833( وم�سلم برقم )1353( عن ابن عبا�س(
)٢( رواه م�سلم برقم )17٢4(.

المراد بالحرم هنا حرم مكة �سرفها اهلل تعالى، وقد خ�سه اهلل تعالى بخ�سائ�س كثيرة، وف�سله على بقاع اآلأر�س 
كلها، فمن ذلك اأنه آل يجوز اأخذ لقطته اإآل لمن اأراد حفظها وتعريفها وآل يملكها اأبدًا. فاإن وجد �ساحبها واإآل فاإنه ي�سلمها 

للجهات الم�سوؤولة.
ودليل ذلك قوله   عن مكة: »وال تلتقط لقطتها اإال لمعرِّف«)1(،  وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي اأن ر�سول اهلل 

  »نهى عن لقطة الحاج«.)٢(
لكن هل اآلأف�سل اأخذ لقطة الحرم لتعريفها اأو تركها؟

اإذا لم يخ�س واجد اللقطة عليها فاآلأف�سل تركها، واأما اإن خ�سي عليها فاإنه ياأخذها ويعرفها، فاإن ا�ستطاع الو�سول اإلى 
�ساحب المال �� كاأن يكون رقمه اأو رقم فندقه موجودا مع اللقطة �� اأعطاها له، واإآل فاآلأف�سل اأن يعطيها الجهة الم�سوؤولة 

عن اآلأموال ال�سائعة؛ آلأن من فقد ماآًل فاإنه يتوجه اإلى هذه الجهة وي�ساأل عما فقده.

تاأكد من فهمك 
لتتاأكد من فهمك لخ�س اأنواع اللقطة واأحكامها في خريطة مفاهيم منا�سبة:

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

ُلَقَطُة الحرم
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11  �سع عالمة )✓( اأمام العبارة ال�سحيحة، وعالمة )✗( اأمام العبارة غير ال�سحيحة، و�سحح الخطاأ 

اإن وجد:
. اأ . لم تكن الم�سابقات موجودة في عهد الر�سول 

ب .  آل يمكن الم�سابقة اإآل بقمار.
ج.  الم�سابقات التي تعقدها اإدارة المدر�سة اأو الوزارة اأو لحفظ القراآن الكريم لي�ست من القمار.

د.  اإذا اأردنا اأن نتخل�س من القمار فعلينا اأن نت�سارك في الجوائز.
22  عدد ثالًثا من ال�سور تجوز فيها الم�سابقات، وثالًثا اأخرى تحرم فيها.

٣٣  بالتعاون مع زميلك اذكر اأربعًا من الم�سابقات التي تقيمها الدولة على الم�ستوى المحلي والدولي.

)      (
)      (
)      (
)      (
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1010
الجنايات

تعرف معنى الجناية.  .1

وق��وع  اأ�سباب  ف��ي  راأي���ك  تبدي   .٢
الجريمة و�سبل التقليل منها.

ُخلقية  ق��ي��م��ة  ل��دي��ك  ت��ت��ك��ون   .٣
حول الجنايات والحذر منها.

اأخي الطالب/ اأختي الطالبة: يتوقع منك بعد درا�ستك لهذه الوحدة اأن:

الوحدة
العا�سرة
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القت��ل العم��د: اأن يق�ص��د الجاني من يعلمه اآدميًا مع�صومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

قت��ل النف���س المع�سوم��ة مح��رم، وهو من كبائر الذنوب، والمراد بالنف���س المع�صومة: نف���س 
الم�صلم، والذمي، والُمعاَهد، والم�صتاأمن.

ال�ذمي: هو غير الم�صلم الذي يقيم في بالد الم�صلمين باأمان.
والمعاهد: من كان بين قومه والم�صلمين عهد و�صلح.

والم�س��تاأمن: من دخل ديار الم�ص��لمين باأمان من ولي األأمر، واإن لم يكن قومه اأهل عهد، واإن 
كان بيننا وبين قومه حرب.

واألأدلة على تحريم اعتداء الم�سلم على غيره كثيرة جداً، فمن ذلك:
1- اأن اهلل تعالى قرن قتل النف�س المحرمة بال�صرك به، فقال تعالى:

2-  وقال تعالى: 

ومعن��ى األآي��ة: اأن ه��ذا هو جزاوؤه وهو ي�ص��تحق هذا الوعيد ولك��ن اهلل تكرم على عباده 
الموحدين ومّن عليهم بعدم الخلود في النار.

)2( �صورة الن�صاء األآية 93. )1( �صورة الفرقان األآيات 70-68. 

.)1(

.)2(

تعريفه:

حكمه:

الجناية في ال�صرع: التعدي على بدن األإن�صان بما يوجب ق�صا�صًا اأو ماأًل.
وللجنايات اأنواع، منها:

الجنايات الدر�س
4٣

تعريف الجناية

جناية القتل العمد
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ومن ال�سنة:
1- عن اأبي هريرة  اأن النبي  قال: »اجتنبوا ال�سبع الموبقات«، قالوا: يا ر�صول اهلل، وما 

هن؟ قال: »ال�سرك باهلل، وقتل النف�س التي حرم اهلل اإأل بالحق...« )1(. 

2-   وع��ن عب��د اهلل ب��ن عم��رو  اأنَّ النب��ي  قال:»م��ن قت��ل معاه��داً لم ي��رح رائحة 
الجنة واإن ريحها ليوجد من م�سيرة اأربعين عاماً« )2(.

3-  وع��ن اب��ن عم��ر  اأن النبي  قال: »أل يزال الموؤمن في ف�س��حة م��ن دينه ما لم 
ي�سب دماً حراماً «)3(، وقال ابن عمر : اإن من ورطات األأمور التي أل مخرج لمن 

اأوقع نف�صه فيها �صفك الدم الحرام بغير حله )٤(.

وقد اأجمع العلماء على تحريم قتل النف���س المع�صومة، �ص��واء اأكانت نف���س م�ص��لٍم اأم 
غير م�صلم، واأن من �صفك دمًا بغير حله فقد تعر�س للوعيد ال�صديد.

)1( رواه البخاري برقم )2766(.
)2( رواه البخاري برقم )3166(. 
)3( رواه البخاري  برقم )6862(.
)٤( رواه البخاري برقم )6863(. 
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1/ بالتعاون مع مجموعتك بين ما ياأتي:  

اأ- اأ�سباب الوقوع في جريمة القتل. .............................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................
ب- �سبل الوقاية من الجريمة. ................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

ج�- ما هي القيم التي  تبينت لك من هذا الدر�س، وتحر�س على األهتداء بها؟
................................................................................................................
................................................................................................................

٢/ قال اهلل تعالى:
ْم معنى هذه األآية الكريمة، ثم اكتب مقاأًل مخت�سًرا                                           )1( ، بالرجوع لبع�س كتب التف�سير َتفهَّ

حول هذا التوجيه الرباني للوقاية من الوقوع في جريمة القتل ونحوها.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

)1( �صورة األإ�صراء األآية 53.
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نف�س األن�صان لي�صت ملكًا له واإنما هي ملك لخالقها وموجدها، وهي اأمانة عند �صاحبها، ولهذا 
أل يجوز لالإن�صان اأن يقتل نف�صه، وأل اأن يت�صرف ب�صيء من اأجزائها اإأل بما يعود عليها بالنفع.
ولهذا جعل اهلل قتل األإن�صان نف�صه من كبائر الذنوب، لما فيه من التعدي على هذه األأمانة التي 

اأوؤتمن عليها، وألأن ذلك دليل على عدم الر�صا بق�صاء اهلل وقدره.

واألأدلة على ذلك كثيرة منها:
1- قول اهلل تعالى: 

                                            )1(، فهذا نهي للموؤمنين اأن يقتل بع�صهم بع�صا، ويدخل في 
ذلك قتل األإن�صان نف�صه.

: »من قتل نف�سه بحديدة فحديدته في  2- عن اأبي هريرة  قال: قال ر�صول اهلل 
اأب��ًدا، ومن قتل  يده يجاأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها 
نف�سه ب�سم ف�سمه في يده يتح�ساه في نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها اأبًدا، ومن 
تردى من جبل فقتل نف�سه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها اأبداً «.)2(
والمراد بقوله »خالدًا مخلدًا«: اأي: اأنه ي�صتحق هذا الجزاء، ولكن اهلل تعالى تكرم 

على ع�باده الموحدين اأن�ه أل يخ�لد موح�ًدا ف�ي النار، كم�ا قال تع�الى :   
)3(.         

)1(  �صورة الن�صاء األآية 29.
)2( رواه البخاري برقم )5٤٤2(، ومعنى قوله: يجاأ: اأي يطعن، وقوله: يتح�صاه: اأي يتجرعه، وقوله: تردى: اأي اأ�صقط نف�صه.

)3( �صورة الن�صاء األآية ٤8. 

قتل األإن�سان نف�سه)األنتحار(
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اإن من اأَجلِّ نعم اهلل علينا في هذا الع�صر اأن �صخر لنا المراكب الحديثة التي تجوب الفيافي ، وتقطع 
الم�صافات دون م�صقة اأو عناء، وقد اأ�صار اهلل اإلى هذه النعمة في قوله: 

واإن من �سكر هذه النعمة اأأل ي�ساء ا�ستخدامها، واإن من اإ�ساءة ا�ستخدامها ما ياأتي:
1- اأن يوؤذي بها النا�س بالتفحيط في الميادين العامة والطرق ، فهذا محرم، لما فيه من اإيذاء النا�س 

وتعري�س النف�س والغير للهالك، وما يترتب عليه من تلف المركبة و�صياع المال بال فائدة.
اأن يتعدى في قيادته للمركبة اأو يفرط في األأخذ بو�صائل ال�صالمة، مثل:   -2

اأ   -  اأن ي�صرع �صرعًة تزيد عن الحد الم�صموح به نظامًا.
ب  -  اأن يقود ال�صيارة وهو غير م�صرٍح له بذلك ل�صغر �صنه اأو لغير ذلك.

ج  - اأن يقود ال�صيارة في األتجاه المعاك�س لخط ال�صير، اأو يتجاوز في منطقة أل ي�صمح فيها بالتجاوز. 
د  -  اأن تكون مكابح ال�صيارة اأو اإطاراتها �صعيفة اأو تالفة، فعليه ال�صمان فيما تت�صبب به من حوادث.

ه� -  اأن يحمل حديدًا اأو متاعًا على ال�صيارة دون اأن يحكم ربطه في�صيب �صيارة اأخرى.
اإذ  ط��ارئ،  حدوث  عند  التوقف  من  تمكنه  كافية  م�صافة  اأمامه  التي  ال�صيارة  وبين  بينه  يدع  اأأل   - و  

الم�صوؤولية هنا على ال�صيارة الخلفية.

)1( �صورة النحل األآيات 8-5.

.)1(

حوادث ال�سّيارات الدر�س
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اأ�سباب حوادث ال�سيارات، وما �سبب وجودها، ثم اذكر طرق عالج هذه الم�ساكل   اأبرز  بالتعاون مع مجموعتك: بين 
والحد منها.

عالجهاأ�سباب وجودهال�سببم
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١١  ما المق�صود بالقتل العمد.

22  قتل األإن�صان نف�صه من كبائر الذنوب، ا�صت�صهد بدليل من القراآن اأو ال�صنة على ذلك.

33   ظاهرة التفحيط من الظواهر الموؤلمة بما ت�صببه من اآثار �صيئة على ال�صباب، وعلى الوطن، بّين اأ�صباب 

هذه الظاهرة، واآثارها ال�صيئة، وطرق عالجها؟.
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