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ي�سر اإدارة المناهج والكتب المدر�سية ا�ستقبال اآرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين الآتية: 
هاتف: 8-4617304/5، فاك�ص:  4637569، �ص.ب: 1930، الرمز البريدي: 11118

  Humunities.Division@moe.gov.jo :اأو بو�ساطة البريد الإلكتروني

فقه المعامالت

ال�شف الثاني ع�شر

يسر إدارة املناهج والكتب املدرسية استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب عن طريق العناوين اآلتية:

E-mail: Scientific.Division@moe.gov.jo :أو بوساطة البريد اإللكتروني



قررت وزارة التربية والتعليم تدري�س هذا الكتاب في مدار�س المملكة الأردنية الها�شمية جميعها، بناًء على قرار 
مجل�س التربية والتعليم رقم )203/88(، تاريخ 2017/3/22م، بدًءا من العام الدرا�شي 2017م/ 2018م.

الحقوق جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم
عّمان – الأردن/ �ص.ب :1930

1438هـ / 2017مالطبعة الأولى

يحيى اأبــــو  مــحــمــد  �ــســمــر  د.  التحريــر العلـمي :

ــار ــي ــه ـــــــاد عــــدنــــان م زي
�سنب اأبـــــو  فــــــوؤاد  نـــــداء 

الـتــــ�ســـمــــيــم :
: الفــنـي  التحريــر 

�سوي�ص عــبــدالــحــلــيــم  مــيــ�ــســرة   
د. عبدالرحمن �سليمان اأبــو�سعيــلـيك

اللغوي: التحريــر 
الإنــــــــــتــــــاج :

الب�سل اأبــو  مو�سى  عبدالنا�سر  اأ.د. 
ــ�ــســكــر ال عــــــواد  ــد  ــم ــح م اأ.د. 
ــكــري �ــس ـــد  ـــال خ اأحــــمــــد  اأ.د. 

داود ــظ  ــي ــف ــح ــدال ــب ع ـــل  هـــاي د. 
ال�ساحب “محمد عيد” محمود  اأ.د. 
العطا ــــو  اأب م�سطفى  اأنـــ�ـــص  اأ.د 

دحبــور اهلل  عبــد  د.�سالــح  يحيــىدقــــق الطـــباعــــة: اأبــو  محمــد  �سمــر  د.  راجــــــــعــــــــها :

اأ�سرف على تاأليف هذا الكتاب كل من:

وقام بتاأليفه كل من:

ـــــع ـــــرب ـــــــــــــــروان اأبـــــــــــــو ال م
ــوة ــي ــل ع ـــح  ـــال ـــس � عـــــزيـــــزة  د. 
زايــــد اأبــــــو  ــد  ــم ــح م ـــال  ـــم ج د. 

عــــــرفــــــات ر�ــــــســــــاد يـــا�ـــســـيـــن
ــــــــال  ـــــــب كـــــــامـــــــل ال غـــــــال
ــرة ــس ــا� ــي ــع ال ـــد  ـــاج م ـــزة  ـــم ح د. 

ــا( )رئــيــ�ــسً هــلــيــل  مــحــمــد  اأحــمــد  اأ.د. 

ـــوري ـــس ـــ� ال ــــقــــادر  عــــبــــدال كــــفــــاح  د. 

ــة ــق ــاط ــق ط مـــحـــمـــد  ــــد  خــــال د. 

يحيىد. كفــاح عبدالقــادر ال�ســوري اأبـــــو  مــحــمــد  ــمــر  �ــس د. 

ـــات ـــي ـــرب ع ـــد  ـــم ـــح م وائـــــــــل  د. 

ــّرًرا( ــق )م يحيى  ــو  اأب محمد  �سمر  د. 
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النتاجات العامة لمحور فقه المعامالت

يتوّقع	من	الطالب،	اأن	يكون	قادًرا	على:
• التزام	اأحكام	ال�سريعة	الإ�سالمية	التزاًما	واعًيا،	عن	طريق	ربط	هذه	الأحكام	بمقا�سدها.	

النتاجات العامة للصف

يتوّقع	من	الطالب،	اأن	يكون	قادًرا	على	اأن:
• يظهر التزام اأحكام المعامالت في حياته.	
• يقّدر	جهود	العلماء	الم�سلمين	في	خدمة	فقه	المعامالت.	

النتاجات الخاصة للصف

يتوّقع	من	الطالب،	اأن	يكون	قادًرا	على	اأن:
• 	من:	)العقد،	الخيارات،	البيع،	الوكالة،	الوقف،	القر�ض،	الربا،	بيع	العينة،	بطاقة		 يبّين	مفهوم	كلٍّ

الئتمان، الإجارة، الرهن، الكفالة، التاأمين، التجارة الإلكترونية، العارية(.
• 	من:	)البيع،	الربا،	الإجارة،	الرهن،	الكفالة،	التاأمين،	التجارة	الإلكترونية،	العارية(.	 يبّين	حكم	كلٍّ
• الإجارة،		 العينة،	 بيع	 تحريم	 الربا،	 تحريم	 القر�ض،	 الوقف،	 )الوكالة،	 من:	 	 كلٍّ من	 الحكمة	 يبّين	

الرهن، العارية(.
• 	من:	)العقد،	البيع،	الوكالة،	الوقف،	الرهن،	الكفالة،	التجارة	الإلكترونية،	العارية(.	 يعّدد	اأركان	كلٍّ
• 	من:	)العقود،	القر�ض،	الربا،	بطاقة	الئتمان،	الإجارة،	الرهن،	الكفالة،	التاأمين(.	 ح	اأنواع	كلٍّ يو�سّ
• يبّين متى تنتهي العقود.	
• يقارن بين �شور البيوع المباحة والمنهي عنها.	
• 	من:	)الوقف،	الإجارة،	الكفالة،	العارية(.	 ح	�سروط	كلٍّ يو�سّ
• يذكر �شوًرا معا�شرة للوقف.	
• يبّين	ف�سل	القر�ض.	
• ح	عقوبة	اآكل	الربا.	 يو�سّ
• يبّين اأهمية بطاقة الئتمان.	
• يذكر حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.	
• ح	متى	تبراأ	الذمة	في	الكفالة.	 يو�سّ
• ح	الأ�سا�ض	الذي	يقوم	عليه	التاأمين.	 يو�سّ
• ي�ستنتج	الجانب	الأخالقي	في	العارية.	
• يفهم	تاأ�سيل	العقد	في	الإ�سالم.	



                                   ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة

اآله	 وعلى	 محمد	 �سيدنا	 المر�سلين،	 خاتم	 على	 وال�سالم	 وال�سالة	 العالمين،	 رب	 هلل	 الحمد	
و�شحبه ومن �شار على نهجه اإلى يوم الدين؛ اأما بعد، 

فهذا	كتاب	العلوم	ال�سرعية	لطلبة	ال�سف	الثاني	الثانوي	ال�سرعي،	جاء	ليمّثل	حلقة	من	حلقات	
التطوير	التربوي	ال�سامل	في	المملكة	الأردنية	الها�سمية،	ليلّبي	حاجات	المجتمع	ويحّقق	طموح	
اأ�سا�ض	من	الوعي	العميق	الذي	 اأبنائه	في	درا�سة	العلوم	ال�سرعية؛	ليتمّكنوا	من	بناء	المجتمع	على	

يبني	ال�سخ�سية	الإ�سالمية	المتوازنة.
 كما يهدف هذا الكتاب اإلى بناء قاعدة �شحيحة، تكون موّجًها ومرجًعا لأبنائنا الطلبة في 

حياتهم،	اإذ	احتوى	على	مجموعة	من	المو�سوعات	الفقهية	الخا�سة	بالمعامالت	المالية.
وقد تم عر�س الدرو�س بطريقة مت�شل�شلة وا�شحة، بعيًدا عن الإ�شهاب والإطالة، مع مراعاة 
الفروق	الفردية	بين	الطلبة،	وتعزيز	الأفكار	والقيم	والتجاهات	المرجو	تحقيقها،	باأن�سطة	متنّوعة	

�سائقة	تنا�سب	الطلبة	باختالف	م�ستوياتهم.
وروعي	في	هذا	الكتاب،	عر�ض	الدرو�ض	بلغة	ع�سرية	�سهلة	الفهم،	تعالج	في	محتواها	الق�سايا	
ا�ستثارة	تفكيرهم،	وتنمية	 اآخذين	في	الح�سبان	 الطلبة	في	حا�سرهم،	 التي	تم�ض	حياة	 المعا�سرة	
ا	مّنا	على	بناء	�سخ�سية	 مهاراتهم	العقلية	والفكرية،	وحّثهم	على	التفكير	الإبداعي	والناقد؛	حر�سً

علمية	متميزة	تفهم	اأحكام	الإ�سالم	وت�ستوعبها،	وتكون	قدوة	لغيرها	من	النا�ض.
ا	لوجهه	الكريم. ن�ساأل	اهلل	العلي	القدير	اأن	يتقّبل	مّنا	عملنا	هذا،	ويجعله	خال�سً

          
   والحمد هلل رب العالمين
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   الَعقد )مفهومه ومقّوماته(

الدرس األول

ا،	وتي�سيًرا	عليهم	للح�سول	 			عرف	النا�ض	العقود	منذ	القدم	لحاجة	النا�ض	اإلى	بع�سهم	بع�سً
على	احتياجاتهم،	ولّما	كان	الإ�سالم	نظاًما	�ساماًل	ُيعنى	بتنظيم	�سوؤون	الحياة	من	كل	جوانبها،	فقد	
�سرع	الأحكام	التي	ُتعنى	بتنظيم	معامالت	النا�ض	عن	طريق	العقود،	وو�سع	لها	ال�سوابط	وال�سروط	

حفًظا	للحقوق.	فما	مفهوم	الَعقد؟	وما	مقّوماته؟

اأوًل                    مفهوم العقد  

ا	على	الجمع	بين	اأطراف	ال�سيء. 		العقد	في	اللغة:	الّربط	وال�سد	والإحكام،	وُيطلق	اأي�سً
		وفي	ال�سطالح:	ارتباط	اإيجاب	بقبول	على	وجه	م�سروع،	يثبت	اأثره	في	محله.

				ومثال	ذلك	عقد	البيع،	فهو	ربط	بين	كالمين؛	الأول	الإيجاب	كقول	البائع:	بعتك	ال�سلعة	
بكذا	فيقول	الم�ستري:	قبلت.	اأو	قول	الم�ستري:	ا�ستريت	هذه	ال�سلعة	بكذا	فيقول	البائع:	قبلت،	
فالإيجاب	والقبول	يمّثالن	طرفي	العقد	)البائع	والم�ستري(،	ويترّتب	عليه	انتقال	ملكية	المبيع	اإلى	

الم�ستري	وملكية	الثمن	اإلى	البائع.

مثاًل	لعقد	من	العقود،	من	واقع	الحياة.	
أستذكر

ثانيًا                       اأثر العقد 

بح�سب	 العقود	 على	 المترّتبة	 الآثار	 هذه	 وتختلف	 لأجله،	 العقد	 �ُسرع	 الذي	 الغر�ض	 وهو	
اختالفها؛	ففي	عقود	الملكية	-	كالبيع	والهبة	والقر�ض	-	يكون	اأثر	العقد	نقل	الملكية	من	عاقد	

اإلى	اآخر؛	اإذا	ا�ستوفت	اأركانها	و�سروطها.	
اإباحة	 اأو	 المنفعة،	 ملكية	 نقل	 العقد	 اأثر	 يكون	 	- والإعارة	 كالإجارة	 المنفعة	-	 عقود	 وفي	

النتفاع بالمعقود عليه. 
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ثالثًا                  مقّومات العقد 

	المق�سود	بالمقّومات:	ما	يقوم	به	العقد،	من	اأركان	و�سروط	و�سوابط؛	فوجود	العقد	متوقِّف	
اأو	 العقد	 انعدام	 عليه	 يترّتب	 بع�سها،	 فقدان	 اأو	 وعدمها	 ال�سروط.	 من	 وعدد	 الركن	 توافر	 على	

وجود	خلل	فيه.	
	وقبل	الحديث	عن	مقّومات	العقد،	ل	بد	من	تعريف	الركن،	وال�سرط،	وال�سبب؛	لعالقتها	

الوثيقة بالعقد.
فالركن	في	اللغة:	جانب	ال�سيء	الأقوى	فيه،	وهوجزء	من	ماهيته.

كالركوع	 ال�سيء؛	 ذات	 في	 داخاًل	 وكان	 ال�سيء،	 وجود	 عليه	 يتوّقف	 ما	 ال�سطالح:	 وفي	
وال�سجود	في	ال�سالة،	والإيجاب	والقبول	في	عقد	البيع	والعارية.

وال�سرط	في	اللغة:	العالمة.
وفي	ال�سطالح:	ما	ل	يتم	ال�سيء	اإل	به،	وكان	خارًجا	عن	ماهيته؛	كالو�سوء	�سرط	ل�سحة	
ال�سالة	وهو	خارج	عنها،	والَحول	�سرط	لوجوب	الزكاة،	فعدمه	ي�ستلزم	عدم	وجوبها،	والقدرة	
على	الت�سليم	�سرط	في	�سّحة	البيع؛	فعدمها	ي�ستلزم	عدم	�سّحته؛	فلكل	عقد	�سروطه	الخا�سة	به.

ل	به	اإلى	غيره. 	وال�سبب	في	اللغة:	كل	ما	يتو�سّ
وفي	ال�سطالح:	ما	يلزم	من	وجوده	وجود	الحكم	ومن	عدمه	عدم	الحكم،	وهو	خارج	عن	
ماهيته؛	كغروب	ال�سم�ض	�سبب	لوجوب	�سالة	المغرب.	وامتالك	الن�ساب	�سبب	لوجوب	الزكاة.
	من	الركن	وال�سرط	يتوّقف	عليهما	العقد؛	اإّل	اأّن	الركن	 		ويظهر	من	التعريفات	ال�سابقة،	اأّن	كالاًّ
جزء	من	ماهيته	وال�سرط	خارج	عن	الماهية،	اأّما	ال�سبب	فهو	الو�سيلة	التي	جعلها	ال�سارع	طريًقا	

اإلى	الم�سبب،	وهو	خارج	عن	ماهيته.

�سبب	اختالف	اأثر	عقد	الرهن	عن	اأثر	عقد	البيع	مّما	ياأتي:
ين،	 يثبت	في	عقد	الرهن	حق	الدائن	)المرتهن(	في	احتبا�ض	المال	المرهون	حتى	وفاء	الدَّ

كما	يثبت	عليه	التزام	حفظ	المرهون	مّدة	الرهن.

أستخرج
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		واأّما	الفرق	بين	الركن	وال�سرط	من	حيث	الأثر:	فانعدام	الركن	في	العقد	يوؤدي	اإلى	بطالنه؛	
فال	�سالة	لمن	لم	ي�سجد؛	لأن	ال�سجود	ركن	فيها.	واأّما	ال�سرط:	فالخلل	فيه	ل	يقع	على	اأ�سل	العقد	
اإنما	يقع	على	و�سفه؛	لفوات	�سرط	من	�سروطه،	ولأن	ال�سرط	خارج	عن	ماهية	العقد،	فعقد	البيع	
بالإكراه	يكون	منعقًدا	لكنه	يكون	فا�سًدا	اأو	موقوًفا	على	اإجازة	المكره	بعد	زوال	الإكراه،	وكذلك	

عقد	الزواج	دون	اإ�سهاد	عليه	ينعقد،	ولكنه	يقع	فا�سًدا.
ومقومات	العقد	هي:	الإيجاب	والقبول	)ال�سيغة(،	والعاقدان،	ومحل	العقد؛	اأي	ما	يظهر	فيه	
اأثر	العقد	كالثمن	والمبيع	في	عقد	البيع.	ولكل	مقوم	من	هذه	المقومات	�سروط	ل	بد	من	توافرها.

              القيم امل�ستفادة من الدر�ص: 
1-	اأُقّدر	عناية	ال�سريعة	بتنظيم	معامالت	النا�ض.

ة	بالعقود	المختلفة. 2-	األتزم	بالت�سريعات	الإ�سالمية	الخا�سّ
	.	................................................	-3

الأمور	الواردة	في	الجدول	اأدناه	اإلى:	)ركن،	�سرط،	�سبب(	:
أُصّنف

 �سبب��شرط ركن
الإ�سهاد	في	عقد	الزواج

					الإيجاب	والقبول	في	عقد	البيع
دلوك	ال�سم�ض	بالن�سبة	اإلى	�سالة	الظهر

الوقوف	بعرفة	بالن�سبة	اإلى	الحج
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1-	عّرف	الم�سطلحات	الآتية	:	العقد،	والركن،	وال�سبب،	وال�سرط.
2-	ما	مقّومات	العقد؟

3-	بّين	الأثر	المترّتب	على	كل	عقد	من	العقود	الآتية:
-	عقد	البيع. 		اأ	

-	عقد	الإعارة. ب	
-	عقد	الإجارة. جـ	

ح	الفرق	بين	الركن	وال�سرط،	من	حيث	الأثر. 4-	و�سّ
5-	هاِت	مثاًل	على	كل	مّما	ياأتي:

اأ				-	ال�سبب.	
ب	-	ال�سرط.
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مقّومات العقد

			لإنعقاد	العقد،	ل	بد	من	توافر	مجموعة	من	العنا�سر	اأُطلق	عليها	المقّومات،	ول	بّد	لهذه	
المقّومات	من	�سروط	كي	ي�سح	العقد	وتترتب	عليه	اآثاره،	ومقّومات	العقد	هي:	ال�سيغة،	والعاقدان،	

والمعقود	عليه	)المحل(،	وفي	ما	ياأتي	بيانها:

الدرس الثاني

�سيغة العقد اأوًل  

�سيغة	العقد:	ما	ي�سدر	من	المتعاقدين	معّبًرا	عن	اإرادتهما	الجازمة	باإن�ساء	العقد،	ويعّبر	عنه	ِبـ	
)الإيجاب	والقبول(	.	

	على	اإرادته	الجازمة	باإن�ساء	العقد. والإيجاب:	ما	�سدر	اأوًل	من	اأحد	العاقدين	دالاًّ
	على	موافقته	ور�ساه	بما	اأوجبه	الأول.	 والقبول:	ما	�سدر	ثانًيا	عن	العاقد	الآخر	دالاًّ

من	�سيغة	المثال	الآتي	الإيجاب	والقبول:
قال	خالد	لعمر:	بعتك	�سيارتي	بخم�سة	اآلف	دينار،	فقال	عمر:	قبلت.

أستخرج

�رشوط�ال�شيغة
		توجد	�سروط	ل	بّد	من	توافرها	في	ال�سيغة،	هي:

العقد	في	 اإن�ساء	 المتعاقدين	 اإرادة	 المتعاقدين	ب�سورة	جازمة	داّلة	على	 ال�سيغة	من	 اأن	ت�سدر	 	-1
الحال،	فقول	البائع:	بعتك	هذا	الكتاب	بدينار،	وقول	الم�ستري:	قبلت،	يدل	على	اإرادة	اإن�ساء

مقّومات العقد

المعقود عليه )محلُّ العقد(العاقدان�سيغة العقد
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العقد	في	الحال،	اأما	قوله:	�ساأبيعك	فيفيد	الوعد	بالبيع	ول	يفيد	اإرادة	النعقاد	في	الحال،	فال	
ينعقد	العقد	بهذه	ال�سيغة.

2-	اأن	يفهم	كل	من	العاقدين	كالم	الآخر،	وذلك	باأن	يتحّدث	كل	منهما	بلغة	يفهمها	الآخر.	
قال	�سخ�ض	لآخر:	 فلو	 له	في	جوانبه	جميعها؛	 القبول	موافًقا	لالإيجاب	ومطابًقا	 اأن	يكون	 	-3
بعتك	الكتاب	بدينارين،	فقال:	قبلت	بدينار،	لم	ينعقد	العقد؛	لعدم	توافق	القبول	مع	الإيجاب.
4-	اأن	يت�سل	القبول	بالإيجاب	في	مجل�ض	العقد؛	فاإذا	انتهى	مجل�ض	العقد	قبل	�سدور	القبول	كما	

لو	غادر	الموجب	المجل�ض	ثم	�سدر	القبول،	ل	ينعقد	العقد.
5-	اأّل	يرجع	الطرف	الأول	عن	اإيجابه	قبل	قبول	الطرف	الآخر؛	فاإن	رجع	عنه	�سقط	الإيجاب؛	

فاإذا	�سدر	القبول	بعد	ذلك	ل	ينعقد	العقد؛	لأنه	لم	يالِق	الإيجاب.
و�سائل التعبري عن �سيغة العقد

	ينعقد	العقد	باللفظ	وينعقد	بغيره	مّما	ي�سلح	للدللة	على	اإرادة	اإن�سائه،	مثل:	الكتابة	والر�سالة	
والإ�سارة	والمعاطاة،	وفيما	ياأتي	بيان	ذلك:

1- اللفظ:	وذلك	باأن	ي�سدر	الإيجاب	والقبول	ب�سيغة	لفظية؛	كقوله	بعت	وا�ستريت.
و�سيغة	الما�سي،	مثل:	بعت،	وا�ستريت،	ورهنت،	اأقوى	الألفاظ	دللة	على	اإرادة	اإن�ساء	العقد	

من	دون	الحاجة	اإلى	نية	اأو	ُعرف	يدل	على	المراد؛	لإفادتها	تنجيز	العقد	في	الحال.
بهما	 اقترن	 اإن	 العقد	 لنعقاد	 فت�سلحان	 وبعني؛	 اأبيعك،	 مثل:	 والأمر،	 الم�سارع	 �سيغة	 اأّما	 	
ما	يدل	على	اأّن	المراد	هو	اإن�ساء	العقد	في	الحال،	ولي�ض	المراد	بهما	�سيء	اآخر	كالم�ساومة	

والوعد	ونحو	ذلك.
2- الكتابة:	تتم	العقود	بالكتابة	المعتادة	الوا�سحة	باأي	لغة	كانت؛	ما	دام	العاقدان	يفهمانها.	

العقود	جميعها	من	بيع	 العقد	من	الأخر�ض	بالإ�سارة	المعهودة	والُمفِهمة	في	 3- الإ�سارة:	ينعقد	
واإجارة	ورهن	وهبة	وغير	ذلك،	اإذا	كان	ل	يعرف	الكتابة،	واأما	اإن	كانت	الإ�سارة	غير	ُمفِهمة	
فهي	لغو	ل	يترتب	عليها	اأثر،	واإن	قدر	الأخر�ض	على	الكتابة	فال	ُتقبل	منه	الإ�سارة؛	لأنه	قادر	

على	الإتيان	بما	هو	اأدل	على	اإرادته،	وهو	الكتابة.	
		وقد	اأخذ	القانون	المدني	الأردني	في	المادة	93 باعتماد الإ�شارة المعهودة عرًفا ولو من غير 

الأخر�ض،	موافقة	لبع�ض	الآراء	الفقهية	تي�سيًرا	على	النا�ض.
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4- الُمعاطاة:وُيق�سد	به	التبادل	الفعلي	بالأخذ	والعطاء	من	غير	لفظ،	وذلك	كاأن	ياأخذ	الُم�ستري	
الثمن	 و�سع	 طريق	 و�سرائها	عن	 ال�سحف	 كبيع	 تكّلم؛	 غير	 من	 الثمن،	 للبائع	 ويدفع	 الَمبيع	
واأخذها	من	دون	تلفظ.	وقد	تعارف	النا�ض	على	التعاقد	بالُمعاطاة؛	تي�سيًرا	عليهم	في	معامالتهم.

مع زمالئي، �شراء ال�شلع من المحالت التجارية المكتوب �شعرها عليها، من دون الكالم مع 
�ساحب	المحل	من	ال�سور	المعا�سرة.

أناقش

ثانيًا      العاقدان

وهما	طرفا	العقد،	و	ي�سترط	فيهما	ما	ياأتي:
1- الأهلية

وهي	اأن	يكون	العاقد	اأهاًل	للت�سّرف،	باأن	يكون	بالًغا	عاقاًل؛	فال	ي�سح	من	�سغير	غير	مميز	ول	
من مجنون. اأّما ال�شبي المميز)1(؛	فعقوده	وت�سّرفاته	الدائرة	بين	النفع	وال�سرر	كالبيع	والإجارة	
الهبة	 كقبول	 له،	 ا	 مح�سً نفًعا	 النافعة	 وت�سرفاته	 عقوده	 واأما	 الولي،	 باإجازة	 تنعقد	 ونحوهما	
ا	له،	كالهبة	 فتنعقد	من	دون	حاجة	اإلى	اإذن	الولي،	واأما	عقوده	وت�سرفاته	ال�سارة	�سرًرا	مح�سً

ين	ونحوها	فال	تنعقد،	ولو	اأجاز	وليه	اأو	و�سيه	هذه	الت�سرفات. للغير	والكفالة	بالدَّ
2- الر�سا والختيار

الر�سا	اأ�سا�ض	العقود،	قال	اهلل	تعالى:	{		 
 } )�سورة	الن�ساء،	الآية	29(؛	فاإذا	كان	العاقد	ُمكرًها	لم	ي�سح	عقده،	

وقال	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»اإنََّما	اْلَبْيُع	َعْن	َتَرا�ٍض«)2(.

محل العقد ثالثًا  

محل	العقد:	ما	وقع	عليه	التعاقد،	وظهرت	فيه	اأحكامه	واآثاره.
	ويختلف	المحل	باختالف	العقود،	فقد	يكون	َعيًنا	مالية؛	كبيع	بيت	في	عقد	البيع،	وقد	يكون	

)1( ال�شبي المميز: هو الذي تجاوز ال�شابعة من عمره ولم يبلغ بعد.
)2(	ابن	ماجه،	كتاب	التجارات،	باب	بيع	الخيار،	وهو	حديث	�سحيح.
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اأتعاون	مع	زمالئي،	واأُفّكر	في:
-	منع	الفقهاء	بيع	الزروع	والثمار	قبل	ظهور	�سالحها.

-	عقود	بيع	الأرا�سي	والدور	ل	بد	اأن	تجري	في	دائرة	ت�سجيل	الأرا�سي،	ول	ُتقبل	خارجها.

أتعاون وأُفّكر

عماًل،	كعمل	الأجير	في	مزرعة	اأو	م�سنع،	وقد	يكون	منفعة،	كمنفعة	البيت	الم�ستاأجر.
وي�سترط	ل�سحة	العقد	اأن	يكون	المعقود	عليه:	

1-	م�سروًعا:	باأن	يكون	مّما	اأباحه	ال�سرع؛	فاإذا	كان	المال	ل	يقبل	التمليك	�سرًعا	كالميتة	والخمر،	
فال	ينعقد	به	البيع؛	لنهي	ال�سرع	عنه.	

2- موجوًدا عند التعاقد:	ويختلف	ا�ستراط	هذا	ال�سرط	باختالف	العقود:	ففي	عقد	البيع	مثاًل،	ل	
يجوز بيع ما لم يوجد لقوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم: »ل	َتِبْع	َما	َلْي�َض	ِعْنَدَك«)1(.

لم	وال�ست�سناع	والإجارة	والم�ساقاة،	فتجوز	مع	اأّن	 		وا�ستثنى	الفقهاء	من	هذا	ال�سرط	عقود	ال�سَّ
المحل	غير	موجود	وقت	العقد؛	وذلك	لحاجة	النا�ض	اإليها،	وتعارفهم	عليها،	واإقرار	ال�سرع	

هذه العقود. 
3- معلوًما:	باأَن	يكون	معيًنا	ومعروًفا	للعاقدين؛	بحيث	ل	تكون	فيه	جهالة	توؤدي	اإلى	النزاع،	وذلك	

ببيان	الجن�ض	والنوع	والمقدار،	كاأن	يقول	بعتك	مائة	كغم	من	القمح	البلدي	ب�سعر	كذا.	
4- مقدور الت�سليم:	فال	ي�سح	بيع	الجمل	ال�سارد	ونحوه،	مثل	الطير	في	الهواء،	وال�سمك	في	البحر؛	

لعدم القدرة على الت�شليم.

           القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	اأُقّدر	دور	ال�سريعة	في	اإزالة	اأ�سباب	التنازع	بين	النا�ض.
2-	اأحر�ض	على	التزام	ال�سروط	ال�سرعية	لإجراء	العقود.

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

)1(	جامع	الترمذي،	كتاب	البيوع،	باب	ما	جاء	في	كراهية	بيع	ما	لي�ض	عندك،	وهو	حديث	�سحيح.
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	من:	ال�سيغة،	والمعاطاة،	والأهلية،	ومحل	العقد. ح	المق�سود	بكلٍّ 1-	و�سّ
2-	ما	الفرق	بين	الإيجاب	والقبول؟
3-	اذكر	ثالثة	من	�سروط	ال�سيغة.

4-	لماذا	ُي�سترط	اأن	يكون	الإيجاب	والقبول	بالكتابة	وا�سًحا؟
5-	للتعبير	عن	الإيجاب	والقبول	بغير	اللفظ	عدة	و�سائل،	اذكرها.	

6-	عّلل	ما	ياأتي:
اأ			-	اأدل	الألفاظ	على	اإرادة	اإن�ساء	العقد	هي	�سيغة	الما�سي.
ب-	ل	ي�سح	بيع	الطير	في	الهواء	وَنْحوه	كال�سمك	في	البحر.

7-	ا�ستنتج	الخلل	الوارد	في	الم�ساألتين	الآتيتين:
اأ			-	قال	طارق	له�سام:	�ساأبيعك	بيتي	باأربعين	األف	دينار؛	فقال	ه�سام:	قبلت.

ب-	تبرع	�سغير	غير	مميز	بجزء	من	ماله	اإلى	فقير.
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ال�شروط المقترنة بالعقد، 
واأَ�شباب انتهائه

الدرس الثالث

مر بك في الدرو�س ال�شابقة، مفهوم العقد ومقّوماته واأهم تق�شيماته، وفي هذا الدر�س �شتتعرف 
اإلى	ال�سروط	المقترنة	بالعقد،	واأ�سباب	انتهاء	العقد.

ال�شروط�المقترنة�بالعقود � اأوًل�

			هي	ما	يتفق	عليه	العاقدان	من	�سروط	زائدة	على	اأ�سل	العقد،	وُتق�سم	اإلى	نوعين:	�سروط	
�سحيحة،	و�سروط	غير	�سحيحة.	

ومن	اأمثلة	ال�سروط	ال�سحيحة:	ا�ستراط	الرهن	اأو	الكفالة	بالثمن	الموؤجل؛	فهذا	النوع	واأمثاله	
من	ال�سروط	يمكن	ا�ستراطها	في	العقد،	ويجب	الوفاء	بها.	ومن	ال�سور	المعا�سرة	�سراء	الآلت	

والأجهزة	الكهربائية	وا�ستراط	�سيانتها	مّدة	محددة.
واأما	ال�سروط	غير	ال�سحيحة	فمثالها:	اأن	يبيع	ال�سلعة	وي�سترط	على	الم�ستري	عدم	بيعها؛	فهذا	
�سرط	مخالف	لما	يقت�سيه	العقد؛	لأن	مقت�سى	عقد	البيع	حق	الم�ستري	في	الت�سّرف	في	المبيع	بيًعا	
اأو	ا�ستهالًكا	لأنه	اأ�سبح	مالًكا،	والملكية	تقت�سي	حق	الت�سّرف.	اأو	كبيع	بقرة	على	اأنها	حامل؛	لما	
فيه	من	غرر،	اأو	ا�ستراط	اأمر	نهى	عنه	ال�سرع	اأو	نحوه،	كاأن	يبيع	العقار	وي�سترط	على	الم�ستري	اأن	

يتخذه	داًرا	للهو	اأو	القمار.	فهذه	ال�سروط	توؤدي	اإلى	بطالن	العقد.

�سبب	عدم	�سحة	العقد	الآتي:
ا�سترى	ر�سيد	ثالجة	من	عامر،	وا�سترط	عليه	عامر	اأّل	ي�ستعملها	اإّل	بعد	�سهر.	

أستنتج

اأ�سباب انتهاء العقد  ثانيًا  

  لنتهاء العقد اأ�شباب عّدة، منها: 
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1 – الف�سخ:	وهو	َحل	ارتباط	العقد	واإلغاء	حكمه	واآثاره	باإرادة	اأحد	العاقدين،	ويكون	في	العقود	
غير الالزمة بطبيعتها، كعقد الوكالة والوديعة ونحوها، فهذه العقود يمكن اإنهاوؤها بالف�شخ 
البيع	والإجارة	 الالزمة	كعقد	 العقود	 ال�سرر،	وكذا	 العاقدين	مع	مراعاة	عدم	 	من	 باإرادة	كلٍّ

وغيرهما،	اإذا	كان	فيها	خيار	لكل	من	الطرفين	اأو	اأحدهما،	فُتف�سخ	باإرادة	من	له	الخيار.	
2-	الإقالة:	وهي	ف�سخ	العقد	بترا�سي	الطرفين،	اإذا	ندم	اأحدهما	واأراد	الرجوع	عن	العقد.	ومحل	
الإقالة	العقود	الالزمة	من	الطرفين	مّما	يقبل	الف�سخ	بالخيار؛	لأن	هذه	العقود	ل	يمكن	ف�سخها	
اإل	باإرادة	الطرفين	واتفاقهما.	وعلى	ذلك،	فاإن	الإقالة	ت�سح	في	العقود	الالزمة،	كعقد	البيع،	

والإجارة وال�شلم وغيرها. 
وتوجد	عقود	ل	تقبل	الف�سخ	بالخيار	ول	ت�سح	فيها	الإقالة	كالوقف	والزواج.

بين	 عليها	 المتفق	 مّدتها	 بانتهاء	 العقود	 بع�ض	 تنتهي	 المحدد:	 العمل  اأو  المحددة  المدة  انتهاء  	-3
الطرفين،	اأو	بانتهاء	العمل	الذي	عقد	العقد	لأجله؛	فعقد	الإجارة	المحدد	بمّدة	ينتهي	بانتهاء	
كنى	اأو	الأر�ض	للزراعة،	اإّل	اإذا	وجد	عذر	يقت�سي	زيادة	المدة،	كاأن	يكون	 المّدة	كالدار	لل�سُّ

في	الأَر�ض	زرع	لم	ُيح�سد.
كما	تنق�سي	الإجارة	لعمل	محدد	بانتهاء	العمل	المعقود	عليه	في	اإجارة	الأ�سخا�ض،	كالمزارع	

والخياط	اإذا	اأنهيا	العمل.	
4-	هاك المعقود عليه في عقود المّدة التي تقع على المنفعة:	وذلك	لتعذر	ا�ستمرار	العقد،	فاإذا	تلفت	

ال�سيارة	الم�ستاأجرة،	اأو	انهدمت	الدار	الم�ستاأجرة	لل�ّسكنى،	انف�سخت	الإجارة.
5-	وفاة اأحد العاقدين اأو كليهما: والوفاة ل توؤّثر في العقود الفورية كعقد البيع، اأما العقود غير الفورية 
اأو الممتدة كالوكالة والإعارة ونحوها، فتنف�شخ وتنتهي بوفاة اأحد العاقدين اأو كليهما؛ لأنها 
عقود	تنف�سخ	باإرادة	اأحد	الطرفين	في	حياتهما	وت�ستمر	باإرادتهما،	فاإذا	توفي	العاقد	فقد	بطلت	
اإرادته	وانتهت	رغبته،	فبطلت	اآثار	هذه	العقود	التي	كانت	ت�ستمر	با�ستمرار	اإرادة	العاقدين.	

              القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	األتزم	بال�سروط	ال�سحيحة	في	العقود،	واأحترمها.

2-	اأحترم	اإرادة	الآخرين	في	ف�سخ	العقود،	اإذا	رغبوا	في	ذلك.
	.	....................................................-3
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	مّما	ياأتي: 1-	هاِت	مثاًل	على	كلٍّ
اأ			-	�سرط	�سحيح	مقترن	بعقد.

ب-	�سرط	غير	�سحيح	مقترن	بعقد.
2-	لنتهاء	العقد	اأ�سباب	متعددة،	اذكر	ثالثة	منها.

	مّما	ياأتي: 3-	علِّل	كالاًّ
	اأ				-	العقود	غير	الالزمة	– كالوكالة والإعارة ونحوها – تنف�شخ بوفاة اأحد العاقدين اأو كليهما.

ب-	ل	يجوز	بيع	بقرة	على	اأنها	حامل.	
ح	المق�سود	بف�سخ	العقد. 4-	و�سّ
5-	كيف	تتم	الإقالة	في	العقود؟

6-	ما	الفرق	بين	الف�سخ	والإقالة،	من	حيث	اإرادة	العاقدين؟
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الِخيارات
) ِخيار العيب وِخيار ال�شرط( 

اأمر	الإ�سالم	بالوفاء	بالعقود،	قال	اهلل	تعالى:{	  } )�شورة المائدة، 
اأن	يجعل	 اأو	اأحدهما	 والأمر	الوارد	في	الآية	للوجوب،	ومع	ذلك	قد	يرغب	المتعاقدان	  )1 الآية	

لنف�سه	مّدة	يتروى	فيها	ليختار	الأ�سلح	له.	فقد	ي�ستري	الإن�سان	�سلعة،	ويخفى	عليه	ما	فيها	من	
عيب	عند	التعاقد،	ثم	يّطلع	عليه	في	ما	بعد؛	فمن	العدل	اأن	ُيعطى	هذا	الم�ستري	الخيار	في	ف�سخ	

العقد	اأو	اإبقائه؛	لذا،	�سرع	الإ�سالم	الخيارات	في	بع�ض	العقود	لتحقيق	م�سالح	العباد.
وقد	تنّوعت	الخيارات	عند	الفقهاء،	و�سوف	نقت�سر	-	في	هذا	الم�ستوى	-	على	تو�سيح	خيار	

العيب	وخيار	ال�سرط؛	نظًرا	لأهميتهما	واتفاق	الفقهاء	عليهما،	وبيان	ذلك	على	النحو	الآتي:

مفهوم الِخيار اأوًل  

	الِخيار	في	اللغة:	ال�سطفاء	والنتقاء.
	وفي	ال�سطالح:	هو	حق	العاقد	في	ف�سخ	العقد	اأو	اإم�سائه،	لظهور	م�سّوغ	�سرعي	اأو	بمقت�سى	

اتفاق	عقدي.
		ويثبت	الخيار	باأحد	اأمرين:

1-	حكم	ال�سرع:	حيث	يثبت	الخيار	حكًما	للعاقد	من	دون	�سرط	منه،	مثل	خيار	العيب؛	لأن	
الإن�سان	يتعاقد	على	ال�سلعة	ال�سليمة	الخالية	من	العيوب	من	دون	اأن	يذكر	ذلك.

2-	اتفاق	العاقدين:	ول	يثبت	هذا	النوع	في	العقد	اإّل	ب�سرط	من	العاقد	وموافقة	الآخر،	مثل	خيار	
ال�سرط.

حكمة م�سروعية الخيارات   ثانيًا  

�سرعــت	الخيــارات	لل�ســرورة	والحاجــة	اإليهــا،	اإّما	�سماًنــا	لر�ســى	العاقدين،	واإّمــا	حفًظا	
لم�سلحتهما،	اأو	دفًعا	لل�سرر	الذي	قد	يلحق	اأحدهما.	

الدرس الرابع
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اأنواع الخيارات  ثالثًا  

الخيارات	اأنواع	عّدة،	اأهمها:
1- خيار العيب 

اأ - مفهومه
اأن	يكون	لأحد	العاقدين	الحق	في	ف�سخ	العقد	اأو	اإم�سائه؛	اإذا	ظهر	له	عيب	في	اأحد	البدلين.
و�سبب	هذا	الخيار،	ظهور	عيب	في	المعقود	عليه	اأو	في	بدله	ُينق�ض	قيمته	اأو	ُيخل	بالغر�ض	
المق�سود	منه	في	ُعرف	التجار	واأ�سحاب	الخبرة،	كاأن	ي�ستري	�سخ�ض	�سيارة	على	اأنها	خالية	
تماًما	من	العيوب،	ثم	يتبّين	له	اأنها	تعّر�ست	قبل	ذلك	لحادث	اأدى	لوجود	عيب	دائم	فيها.

ب- م�سروعيته 
ّنة	النبوية،	قال	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َمِن	اْبَتاَع	 ثبتت	م�سروعية	خيار	العيب	بال�سُّ
َمَعَها	 	 َوَردَّ َها،	 َردَّ �َساَء	 َواإِْن	 َكَها،	 ْم�سَ اأَ �َساَء	 اإِْن	 اأَيَّاٍم،	 َثاَلَثَة	 ِباْلِخَياِر	 ِفيَها	 َفُهَو	 	،

اًة)1( رَّ �َساًة	ُم�سَ
اًعا	ِمْن	َتْمٍر«)2(.  �سَ

ِخيِه	 	ِلُم�ْسِلٍم	اإِْن	َباَع	ِمْن	اأَ ُخو	اْلُم�ْسِلِم،	َوَل	َيِحلُّ من	قول	الر�سول	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»اْلُم�ْسِلُم	اأَ
َبْيًعا	ِفيِه	َعْيٌب	اأَْن	َل	ُيَبيَِّنُه	َلُه«)3(.	لزوم	اطالع	الم�ستري	على	العيوب	الموجودة	في	ال�سلعة.

أستنتج

جـ - �سروطه
								ي�سترط	لثبوت	خيار	العيب	ما	ياأتي:

1-	اأن	يكون	العيب	قديًما	اأي	قبل	العقد	اأو	بعده	قبل	الت�سليم؛	فلو	حدث	بعد	الت�سليم	ل	
يثبت	الخيار.

2-	اأّل	يكون	الم�ستري	على	علم	بالعيب،	اأو	راآه	قبل	العقد	ولم	يعتر�ض	عليه.

)1(	ال�ساة	الم�سراة:	هي	التي	ُتْترك	فترة	ل	ُتحلب	فيها	حتى	يتجمع	اللبن	في	�سرعها.	
)2(	�سحيح	م�سلم،	كتاب	البيوع،	باب	حكم	بيع	الم�سراة.

)3(	الم�ستدرك	على	ال�سحيحين،	كتاب	البيوع،	ل	يحل	لم�سلم	اإن	باع	من	اأخيه	بيًعا	فيه	عيب	اأن	ل	يبّينه	له،	وهو	حديث	�سحيح.
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د  -  ُم�سقطاته
								ي�سقط	خيار	العيب	في	حالت	عّدة،	منها:

1-	الر�سا	بالعيب	بعد	الطالع	عليه؛	كاأن	ي�سكت	بعد	الطالع	على	العيب،	اأو	يت�سّرف	
بالمبيع	ت�سّرًفا	يدل	على	الر�سا.

2-	اإ�سقاط	الم�ستري	للخيار	بتنازله	عنه.
3-	زوال	العيب	قبل	الرد.

4-	هالك	المعقود	عليه	اأو	حدوث	نق�ض	فيه	قبل	رده.
ول	ي�سقط	خيار	العيب	بموت	من	له	الخيار،	حيث	ينتقل	اإلى	ورثته	ويكون	لهم	الخيار.

2-�خيار�ال�رشط
اأ   - مفهومه

مّدة	 اإم�سائه	خالل	 اأو	 العقد	 ف�سخ	 لغيرهما	في	 اأو	 لكليهما	 اأو	 العاقدين	 يثبت	لأحد	 حق	
معّينة؛	اإذا	ا�سترط	ذلك	في	العقد.	كاأن	ي�ستري	�سعيد	ثالجة	على	اأّن	له	الخيار	في	اإم�ساء	

العقد	خالل	يومين	اأو	العدول	عن	ال�سراء.
ب- م�سروعيته 

ٌة	ِفي	 اَبْتُه	اآمَّ ّنة	النبوية،	فقد	ورد	اأن:	»ُمْنِقَذ	ْبُن	َعْمٍرو	َقْد	اأَ�سَ ثبتت	م�سروعية	خيار	ال�سرط	بال�سُّ
َتى	 اَنُه)1(،	َوَكاَن	َل	َيَدُع	-	َعَلى	َذِلَك-	التَِّجاَرَة،	َفَكاَن	َل	َيَزاُل	ُيْغَبُن،	َفاأَ َرْت	ل�سَ ِه،	َفَك�سَ َراأْ�سِ
	 لَّى	اهلل	َعَلْيِه	َو�َسلََّم،	َفَذَكَر	َذِلَك	َلُه،	َفَقاَل	َلُه:	»اإَِذا	اأَْنَت	َباَيْعَت	َفُقْل:	َل	ِخاَلَبَة،	ُثمَّ 	�سَ النَِّبيَّ
ْك،	َواإِْن	�َسِخْطَت	َفاْرُدْدَها	 يَت	َفاأَْم�سِ ْلَعٍة	اْبَتْعَتَها	ِباْلِخَياِر	َثاَلَث	َلَياٍل،	َفاإِْن	َر�سِ 	�سِ اأَْنَت	ِفي	ُكلِّ
اِحِبَها«)2(،	ومعنى	ل	خالبة:	اأي	ل	خداع؛	فقد	جعل	هذا	الحديث	لل�سحابي	حق	 َعَلى	�سَ

وترك	 عيب،	 اأي	 عن	 م�سوؤول	 غير	 اأنه	 الم�ستري	 على	 ا�سترط	 قد	 البائع	 يكون	 اأّل	 	-3
للم�ستري	تفّقد	المبيع	بنف�سه،	كما	لو	قال	البائع	للم�ستري:	بعتك	ال�سيارة	واأنا	بريء	

من	اأي	عيب	فيها.
4-	اأن	يكون	العيب	مّما	يوؤّثر	في	قيمة	المبيع،	اأو	ُيخل	بالغر�ض	المق�سود	منه.

ة:	اإ�سابة	الراأ�ض	ب�سجة	في	الدماغ.	ك�سرت	ل�سانه:	اأثرت	على	جودة	نطقه. )1(	الآمَّ
)2(		�سنن	ابن	ماجه،	اأبواب	الأحكام،	باب	الحجر	على	من	يف�سد	ماله،	وهو	حديث	�سحيح.
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جـ-�اأحكام�تتعّلق�بخيار�ال�شرط�
اأن	يكون	لطرف	اآخر؛	كاأن	ي�سترط	 	من	العاقدين،	ول	باأ�ض	 1-	يثبت	خيار	ال�سرط	لكلٍّ

اأحدهما موافقة والده على العقد.
2-	ُيرجع	في	تحديد	المدة	اإلى	اتفاق	العاقدين،	على	اأن	تتنا�سب	المّدة	مع	طبيعة	المبيع.

3-	يجوز	ل�ساحب	ال�سرط	ف�سخ	العقد	خالل	المّدة	التي	ا�سترطها.
د- ُم�سقطاته

ي�سقط	خيار	ال�سرط	في	حالت	عّدة،	منها:
ت�سريح	�ساحب	الخيار	باإم�ساء	العقد،	واإعالن	موافقته	عليه. 	-1

انق�ساء	المّدة	المحددة	من	دون	اإعالن	ف�سخ	العقد. 	-2
ت�سرف	�ساحب	الخيار	بالمعقود	عليه	بما	يدل	على	اإجازة	العقد؛	كال�ستعمال،	اأو	البيع. 	-3

موت	من	له	حق	الخيار؛	لأنه	حق	�سخ�سي	ل	يوّرث. 	-4

            القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	األتزم	بما	اتفق	عليه	من	�سروط	مع	الآخرين.
2-	اأُقّدر	دور	ال�سريعة	في	مراعاة	م�سالح	النا�ض.
......................................	-3

ابحث	عن	طريق	�سبكة	الإنترنت،	عن	مواد	خيار	العيب	وخيار	ال�سرط	في	القانون	المدني	
الأردني،	وناق�سها	مع	معلمك	وطلبة	�سفك.

أُثري خبراتي

َبْيَع	 	 اإِلَّ َقا،	 َيَتَفرَّ َحتَّى	 َبْيَنُهَما	 َبْيَع	 َل	 َبيَِّعْيِن	 	 »ُكلُّ و�سّلم:	 عليه	 اهلل	 �سّلى	 الر�سول	 قول	 من	
اْلِخَياِر«)1(.	وجه	ال�ستدلل	على	م�سروعية	خيار	ال�سرط.	

أستنتج

ا�ستراط	الخيار.

 )1(	�سحيح	البخاري،	كتاب	البيوع،	باب	اإذا	كان	البائع	بالخيار	هل	يجوز	البيع.
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ح	مفهوم	الخيارات،	لغة	وا�سطالًحا. 1-	و�سّ
	من: 2-	بّين	المق�سود	بكلٍّ

اأ			-	خيار	العيب.
ب-	خيار	ال�سرط.

3-	ما	حكمة	م�سروعية	الخيارات؟
	مّما	ياأتي: 4-	هاِت	مثاًل	على	كلٍّ

اأ			-	خيار	ال�سرط.
ب-	خيار	العيب.

5-	ي�سقط	خيار	العيب	باأمور	عّدة،	بّين	ثالثة	منها.
6-	ي�سقط	خيار	ال�سرط	باأمور	عّدة،	اذكر	ثالثة	منها.

7-	قارن	بين	خياري	العيب	وال�سرط	من	حيث:	من	يثبت	له	الحق	في	كل	منهما.
8-	عّلل:	ينتهي	خيار	ال�سرط	بموت	من	له	الخيار.
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بعد	درا�ستي	الدرو�ض	ال�سابقة،	اأُكمل	المخططات	التنظيمية	الآتية	بما	ينا�سبها:	
اأوًل: الدر�ص الأول )الَعْقد )مفهومه ومقّوماته(.

ثانيًا: الدر�ص الثاين )مقّومات العقد(.

العقد ) مفهومه ومقّوماته(

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

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

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

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

مفهوم العقد ا�سطاًحا 
...............................
...............................
 اأثر العقد في عقود المنفعة  

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

اأثر العقد في عقود الملكية 
..............................
..............................
..............................
..............................

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

مقومات العقد  

�شروط�المعقود�عليه �شروط�العاقدين�

محل العقدالعاقدانال�سيغة

مفهومها 
..............................

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

�سروطها
..............................•	
..............................•	
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عقد البيـع

رغبات	الإن�سان	وحاجاته	متنّوعة	ومتجددة،	ل	ي�ستطيع	تاأمينها	جميعها	بنف�سه؛	لذا،	قد	يحتاج	
اإلى	ما	في	يد	غيره.	وللح�سول	على	ما	يريد،	ل	بد	من	مبادلة	ما	لدى	الآخرين	ب�سيء	يدفعه	مقابل	
ما	لديهم؛	فمثال	يحتاج	هيثم	اإلى	�سيارة	وهذا	يتطّلب	اأن	ي�ستريها	من	اأن�ض	مقابل	مبلغ	من	المال؛	

وهذا	هو	البيع.	فما	مفهوم	البيع؟	وما	دليل	م�سروعيته؟	وما	مقّوماته؟	وما	اآدابه؟

مفهوم البيع اأوًل  

لغة:	المبادلة.	
ا�سطالًحا:	عقد	يرد	على	مبادلة	مال	بمال	تمليًكا	على	التاأبيد.	

م�سروعية البيع ثانيًا  

ّنة. ثبتت	م�سروعية	البيع	بالكتاب	وال�سُّ
} )�سورة	البقرة،	الآية	275(.  فمن	الكتاب	قول	اهلل	تعالى: { 

ُجِل	ِبَيِدِه	 ّنة:	�ُسئل	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم،	اأي	الك�سب	اأطيب؟	قال:	»	َعَمُل	الرَّ واأَما	ال�سُّ
	َبْيٍع	َمْبُروٍر«)1(.	والبيع	المبرور:	هو	البيع		الذي	ل	غ�ض	فيه	ول	خيانة.	 َوُكلُّ

حكمة م�سروعية البيع ثالثًا  

كانت	 ولّما	 حوائجهم،	 وق�ساء	 معا�سهم،	 ح�سول	 على	 والتعاون	 النا�ض	 اأمور	 بتي�سير	 تتمّثل	
النقود وال�شلع والعرو�س موزعة بين النا�س عامة، وحاجة الإن�شان تتعّلق بما في يد �شاحبه، وهو 

ل	يبذله	بغير	عو�ض؛	ويعد	البيع	اأكثر	العقود	تداوًل	في	المجتمعات	منذ	القدم.

مع	اأفراد	مجموعتي،	حكمة	اأخرى	من	ِحكم	م�سروعية	البيع.
أستنتج

)1(	م�سند	اأحمد،	م�سند	ال�ساميين،	حديث	رافع	بن	خديج.	وهو	حديث	ح�سن	لغيره.	

الدرس الخامس
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مقّومات البيع رابًعا  

مقّومات عقد البيع، هي:
1-	العاقدان:	)البائع	والم�ستري(.
2-	المعقود	عليه	)المبيع	والثمن(.

3-	ال�سيغة	)الإيجاب	والقبول(،	وي�سلح	لهما	كل	ما	دل	على	الترا�سي،	مثل	قول	البائع:	بعتك،	
اأو	ملكتك	بكذا.	وقول	الم�ستري:	ا�ستريت	اأو	قبلت.	

مقّومات	عقد	البيع	من	خالل	المثال	الآتي:	
قال	اأحمد	ل�سعيد:	ِبعني	هاتفك	بثالثمئة	دينار	اأردني؛	فقال	�سعيد:	قبلت.		

أستخرج

خام�ًسا                 اآداب البيع

من	اآداب	البيع	التي	يجب	مراعاتها	في	التجارة،	ما	ياأتي:
1-	ال�سدق	في	التعامل:	بالإخبار	عن	نوع	ال�سلعة	وموا�سفاتها	من	دون	خداع	اأو	كذب.	فقد	
اِر!	 َر	التُّجَّ خرج	النبي	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	اإلى	الم�سّلى	فراأى	النا�ض	يتبايعون،	فقال:	»َيا	َمْع�سَ
اَر	 	التُّجَّ اَرُهْم	اإَِلْيِه،	َفَقاَل:	اإِنَّ لَّى	اهلل	َعَلْيِه	َو�َسلََّم	َوَرَفُعوا	اأَْعَناَقُهْم	َواأَْب�سَ َفا�ْسَتَجاُبوا	ِلَر�ُسوِل	اهلِل	�سَ

َدَق«)1(. 	َو�سَ 	َمِن	اتََّقى	اهلَل	َوَبرَّ اًرا،	اإِلَّ ُيْبَعُثوَن	َيْوَم	اْلِقَياَمِة	ُفجَّ
2-	تجّنب	الحلف	ولو	كان	�سادًقا،	فعن	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	�سمعت	ر�سول	اهلل	�سّلى	

ْلَعِة،	َمْمَحَقٌة	ِلْلَبَرَكِة«)2(.  اهلل	عليه	و�سّلم	يقول:	»اْلَحِلُف	َمْنَفَقٌة	ِلل�سِّ
3-	ال�سماحة	في	البيع	وال�سراء؛	فيت�ساهل	البائع	في	الثمن،	والم�ستري	بعدم	الت�سدد	في	ا�ستراطاته	
اإَِذا	َباَع،	 اأو	كثرة	الم�ساومة،	قال	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َرِحَم	اهلل	َرُجاًل،	�َسْمًحا	

ى«)3(. َواإَِذا	ا�ْسَتَرى،	َواإَِذا	اْقَت�سَ
َه	 	َمْن	َقْد	َتَفقَّ 4-	التفقه	في	اأحكام	البيع.	قال	عمر	بن	الخطاب	ر�سي	اهلل	عنه:	»َل	َيِبْع	ِفي	�ُسوِقَنا	اإِلَّ
)1(	جامع	الترمذي،	اأبواب	البيوع	عن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم،	باب	ما	جاء	في	التجار	وت�سمية	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

و�سلم	اإياهم.	وهو	حديث	ح�سن	�سحيح.
)2(	�سحيح	البخاري،	كتاب	البيوع،	باب	يمحق	اهلل	الربا	ويربي	ال�سدقات.

)3(	�سحيح	البخاري،	كتاب	البيوع،	باب	ال�سهولة	وال�سماحة	في	ال�سراء	والبيع.
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يِن«)1(.  ِفي	الدِّ
5-	توثيق	الديون	والإ�سهاد	عليها؛	تجّنًبا	للنزاع	بين	النا�ض.	قال	اهلل	تعالى:{	

 ...} )	�سورة	البقرة،	الآية	282(.
6-	الإكثار	من	ال�سدقة	جبًرا	لما	يقع	من	التاجر	من	مخالفات	في	اأثناء	عملية	البيع	وال�سراء،	فعن	
َرَة،	 َما�سِ ى	ال�سَّ مَّ لَّى	اهلل	َعَلْيِه	َو�َسلََّم	َوَنْحُن	ُن�سَ قي�ض	ابن	اأبي	غرزة	قال:	»َخَرَج	َعَلْيَنا	َر�ُسوُل	اهلِل	�سَ

َدَقِة«)2(.  وُبوا	َبْيَعُكْم	ِبال�سَّ َراِن	اْلَبْيَع،	َف�سُ ْيَطاَن	َواْلإِْثَم	َيْح�سُ 	ال�سَّ اِر،	اإِنَّ َر	التُّجَّ َفَقاَل:	َيا	َمْع�سَ
7-	التخفيف	على	النا�ض	والرحمة	بهم	وعدم	المغالة	في	الأ�سعار،	والقناعة	بالي�سير	من	الربح.

            القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	األتزم	ال�سدق	في	البيع	وال�سراء.

2-	اأقنع	بالربح	الي�سير،	ول	اأ�ستغل	حاجة	النا�ض.
3-	اأتجّنب	الحلف	في	معامالتي.	

.	......................................	-4
)1(	جامع	الترمذي،	اأبواب	الوتر،	باب	ما	جاء	في	ف�سل	ال�سالة	على	النبي	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم،	وهو	حديث	ح�سن	غريب.
)2(	جامع	الترمذي،	اأبواب	البيوع	عن	ر�سول	اهلل	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم،	باب	ما	جاء	في	التجار	وت�سمية	النبي	�سلى	اهلل	عليه	

و�سلم	اإياهم.	وهو	حديث	ح�سن	�سحيح.
)3(	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الإيمان،	باب	قول	النبي	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم	من	غ�سنا	فلي�ض	منا.

)2152( وهو  الحديث	 رقم	 ثابت،	 اأبي	 بن	 واأّما	حديث	حبيب	 البيوع،	 كتاب	 للحاكم،	 ال�سحيحين	 على	 الم�شتدرك	  )4(
حديث	�سحيح.

اأتاأّمل	الن�سو�ض	ال�سرعية	الآتية،	ثم	ا�ستنتج	منها	اأدًبا	من	اآداب	البيع	وال�سراء:
1-	قول	اهلل	تعالى:	{ } )�سورة	البقرة،	الآية	224(.

2-	قول	اهلل	تعالى:	{ }	)�سورة	البقرة،	الآية	282(. 
3-عن	اأبي	هريرة	اأن	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	مر	على	�سبرة	طعام	فاأدخل	يده	فيها،				
َماُء،	َيا	َر�ُسوَل	اهلِل.	 اَبْتُه	ال�سَّ َعاِم	؟	َقاَل:	اأَ�سَ اِحَب	الَطّ فنالت	اأ�سابعه	بلال،	فقال:	َما	َهَذا	َيا	�سَ

	َفَلْي�َض	ِمِنّي« )3(.  َعاِم	َكْي	َيَراُه	الَنّا�ُض؟	َمْن	َغ�َضّ َقاَل:	اأََفاَل	َجَعْلَتُه	َفْوَق	الَطّ
ْن	َباَع	ِمْن	 ُخو	اْلُم�ْسِلِم،	َوَل	َيِحُل	ِلُم�ْسِلٍم	اإِ 4-	قول	الر�سول	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»اْلُم�ْسِلُم	اأَ

اأَِخيِه	َبْيًعا	ِفيِه	َعْيٌب	اأَْن	َل	ُيَبِيَّنُه	َلُه«)4(.

أتآّمل وأستنتج
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ح	مفهوم	البيع	لغة	وا�سطالًحا. 1-	و�سّ
ّنة	النبوية	على	م�سروعية	البيع. 2-	هاِت	دلياًل	من	ال�سُّ

3-	متى	يكون	البيع	مبروًرا؟
4-	ما	حكمة	م�سروعية	البيع؟

5-	ماذا	نعني	بالمعقود	عليه	بو�سفه	ركًنا	من	اأركان	عقد	البيع؟
6-	للبيع	اآداب	يجب	اللتزام	بها،	اذكر	ثالثة	منها.
7-	ا�ستخرج	مقّومات	عقد	البيع	من	المثال	الآتي:

قال	حذيفة	لمعاذ:	بعتك	بيتي	بمبلغ	خم�سين	األف	دينار؛	فقال	معاذ:	قبلت.	
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�شروط البيع

ا	يجب	 حر�ست	ال�سريعة	الإ�سالمية،	على	تحقيق	م�سالح	النا�ض	وحمايتها؛	لذا،	حّددت	�سروًطَ
اأن	تتوافر	في	عقد	البيع؛	لمنع	وقوع	المنازعات	بينهم،	وفي	ما	ياأتي	بيان	هذه	ال�سروط:

1-	اأهلية	العاقد	باأن	يكون	عاقاًل	بالًغا؛	فال	ينعقد	بيع	المجنون	والمحجور	عليه	ل�سفه)1(، وال�شبي 
غير المميز، اأّما اإن كان ال�شبي مميًزا فينعقد البيع موقوًفا على اإجازة ولّيه. 

2-	اأن	يكون	العاقد	متعدًدا:	باأن	يكون	البائع	غير	الم�ستري؛	لأن	م�سالح	كل	منهما	تتعار�ض	مع	
م�سالح	الآخر،	وعلى	هذا	ل	ينعقد	البيع	بوكيل	واحد	لكال	الطرفين	اإّل	بموافقتهما	ال�سريحة.
3-	الر�سا؛	فال	ي�سح	بيع	الُمكَره	الذي	تعّر�ض	لتهديد	بالقتل،	اأو	بال�سرب،	اأوالتهديد	بالحب�ض؛	

اإّل	اإذا	اأجاز	العقد	بعد	زوال	الإكراه.
4-	اأن	يكون	المبيع	)المعقود	عليه(:

اأ			-	موجوًدا	عند	العقد،	فال	ينعقد	بيع	المعدوم	كبيع	الثمر	قبل	وجوده.
ب-	م�سروًعا،	فال	ينعقد	بيع	ما	لي�ض	بمال	كالميتة	والخنزير.

جـ-	معلوًما،	خالًيا	من	الغرر	والجهالة.
د			-	مقدور	الت�سليم	عند	العقد،	فال	ينعقد	بيع	ما	ل	يقدر	على	ت�سليمه،	واإن	كان	مملوًكا	للبائع،	
مثل	الحيوان	ال�سارد،	اأو	كمن	يريد	بيع	�سيارته	الم�سروقة	ل�سخ�ض	اآخر	قبل	اأن	يجدها.	

اأ�ستنتج	بالتعاون	مع	اأفراد	مجموعتي،	ثم	اأُبّين	�سبب	بطالن	العقد	في	المثالين	الآتيين:
-	باع	محمد	�سقة	خالد	اإلى	�سعيد	بو�سفه	وكياًل	للطرفين	بمبلغ	خم�سين	األف	دينار.
-	تعاقد	طفل	عمره	خم�ض	�سنوات	مع	تاجر،	ل�سراء	حا�سوب	بموا�سفات	جيدة.

أستنتج وأُبّين

)1(	المحجور	عليه	ل�سفه:	اأي	ل�سوء	ت�سرفه	في	المال.

الدرس السادس
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5-	الملك	اأو	الولية:	في�سح	بيع	الإن�سان	لماله	اأو	مال	من	تحت	وليته؛	كالوكيل	لمال	موكله،	
والولي	اأو	الو�سي	على	القا�سر	وعلى	المجنون،	اأما	بيع	الف�سولي	– الذي يبيع ملك غيره من 

دون	اإذنه	– فال ينفذ؛ لنعدام الملك والولية.
فيعطى	 الم�ستري؛	 علم	 دون	 من	 موؤّجًرا	 بيًتا	 �سخ�ض	 المبيع:كبيع	 في	 حق	 للغير	 يكون	 اأّل	 	-6

الم�ستري	خيار	ف�سخ	العقد.
7-	التاأبيد؛	فال	تاأقيت	في	عقد	البيع،	كما	لو	قال:	بعتك	هذا	الثوب	�سهًرا	اأو	�سنة،	فيكون	البيع	

فا�سًدا؛	لأن	ملكية	العين	لتقبل	التاأقيت.

�سبب	عدم	جواز	بيع	�سخ�ض	لبيته	المرهون.
أُعّلل

           القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	األتزم	بال�سروط	ال�سرعية	لعقد	البيع.

2-	اأُقّدر	دور	ال�سريعة	في	تنظيم	�سوؤون	البيع.
.......................................	-3
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1-	ما	اأهمية	�سروط	البيع؟
2-	للعاقد	�سروط	عّدة		يجب	مراعاتها	في	عقد	البيع،	اذكر	ثالثة	منها.

3-	ما	ال�سروط	الالزم	توافرها	في	المعقود	عليه؟
4-	عّلل:	ل	ينعقد	البيع	بوكيل	واحد	للبائع	والم�ستري	في	العقد	نف�سه.

5-	من	الف�سولي؟
6-	بّين	حكم	عقد	البيع	في	ما	ياأتي:

اأ				-	باع	�سفيه	محجور	عليه	�سيارته	لآخر	بثالثة	اآلف	دينار.
ب	-	باع	مزارع	ثمار	�سجره	التي	�ستنتجها	في	المو�سم	القادم	اإلى	تاجر.

جـ	-	باع	رجل	اإلى	اآخر	�ساة	غير	محددة	من	قطيع	الأغنام	التي	لديه.
د			-	باع	را�سد	بيته	اإلى	منذر	باألفي	دينار	مّدة	�سنة.
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اأق�شام البيوع

عرفت في در�س �شابق، مفهوم البيع ومقّوماته و�شروطه، و�شتتعّرف في هذا الدر�س العتبارات 
التي يق�شم البيع بناًء عليها.

تق�سيم البيع باعتبار ال�سلعة والثمن  اأوًل  

ُيق�سم	البيع	باعتبار	ال�سلعة	والثمن	اإلى:	
1-	البيع	المطلق:	وهو	مبادلة	�سلعة	بنقد،	وهو	اأ�سهر	الأنواع،	وُيتيح	لالإن�سان	المبادلة	بنقوده	على	
كل	ما	يحتاج	اإليه	من	ال�سلع،	واإليه	ين�سرف	البيع	عند	الإطالق.	مثل	�سراء	�سيارة	بدنانير	اأردنية.
2-	الُمقاي�سة:	وهو	مبادلة	�سلعة	ب�سلعة	اأخرى	من	دون	اأن	يتعامال	بالنقود.	مثل:	مبادلة	تمر	بقمح	

اأو كمية من ال�شمن بكمية من ال�شكر.  
3-	ال�سرف:	وهو	مبادلة	نقد	بنقد،	مثل	مبادلة	دنانير	اأردنية	بريالت	�سعودية.	

بالتعاون	مع	اأفراد	مجموعتي	الأمثلة	الآتية،	وفق	اأق�سام	البيع	باعتبار	الُمثَمن	والثمن:
-	ا�ستبدل	رجل	1000 درهم اإماراتي، بـ 190	ديناًرا	اأردنياًّا.

-	باع	�سخ�ض	لآخر	�سيارته	مقابل	خم�سة	من	الإبل.
-	ا�سترى	ه�سام	بيًتا	بثمن	مقداره	50000 دينار اأردني.

أُصّنف

تق�سيم البيع باعتبار التعجيل والتاأجيل   ثانيًا  

ُيق�سم	البيع	باعتبار	التعجيل	والتاأجيل	اإلى:	
1-	ُمعّجل	الثمن،	وهو	ما	ل	ُي�سترط	فيه	تاأجيل	الثمن،	وُي�سّمى	البيع	بالثمن	الحال.	

2-	ُموؤّجل	الثمن،	وهو	ما	ُي�سترط	فيه	تاأجيل	الثمن،	وُي�سّمى	بيع	الأجل.	

الدرس السابع
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	بالتعاون	مع	اأفراد	مجموعتي،	مثاًل	لكل	ق�سم	من	اأق�سام	البيع	باعتبار	تعجيل	الثمن	وتاأجيله.
أستذكر

لم،	كبيع	1000	كغم	قمح	بلدي	من	النوع	 3-	بيع	�سيء	موؤّجل	بثمن	معّجل،	وي�سّمى	بيع	ال�سَّ
الجيد في �شهر 2، بمبلغ 400	دينار	اأردني	ُتدفع	حاًل،	على	اأن	ُت�سلم	كمية	القمح	في	�سهر	

7 من ال�شنة نف�شها.

تق�سيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن ثالثًا  

		ُيق�سم	البيع	باعتبار	طريقة	تحديد	الثمن	اإلى:	
1-	بيع	الم�ساومة:	وهو	البيع	بالثمن	الذي	يترا�سى	عليه	العاقدان،	من	غير	نظر	اإلى	الثمن	الأول	

الذي	ا�سترى	به	البائع.	
2-	بيع	المزايدة:	باأن	يعر�ض	البائع	�سلعته	فيزايد	عليها	الم�سترون،	فُتباع	لمن	يدفع	الثمن	الأكثر.	
معينة،	 باأو�ساف	 مو�سوفة	 �سلعة	 �سراء	 في	 رغبته	 الم�ستري	 يعر�ض	 اأن	 وهو	 المناق�سة:	 بيع	 	-3
فيتناف�ض	الباعة	في	عر�ض	البيع	بثمن	اأقل،	وير�سو	البيع	على	من	ر�سي	باأقل	�سعر،	كما	يحدث	

هذه الأيام في العطاءات الحكومية.
د	فيها	الثمن	بمثل	راأ�ض	المال،	اأو	اأزيد،	اأو	اأنق�ض.	و�سميت	بيوع	 4-	بيوع	الأمانة:	وهي	التي	ُيحدَّ

الأمانة؛	لأنه	يوؤتمن	فيها	البائع	في	اإخباره	براأ�ض	المال،	وهي	ثالثة	اأنواع:	
اأ			-	بيع	المرابحة	وهو	بيع	ال�سلعة	بما	قامت	عليه	وربح	معلوم	بالقدر	اأو	الن�سبة.	

بقدر	 الأول	 ثمنها	 باأقل	من	 ال�سلعة	 بيع	 النقي�سة(	وهو	 اأو	 الو�سيعة،	 )اأو	 الحطيطة	 بيع	 ب-	
معلوم، اأو ن�شبة معلومة، وهو عك�س بيع المرابحة. 

جـ-	بيع	التولية	وهو	بيع	ال�سلعة	بما	قامت	عليه،	بال	ربح	ول	خ�سارة.
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	من: 	اأتعاون	مع	زميلي،	واأُفّكر	في	مثال	على	كلٍّ
-	بيع	المناق�سة.
-	بيع	المزايدة.
-	بيع	التولية

أتعاون وأُفّكر

            القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
لم. 1-	اأُقّدر	مراعاة	ال�سريعة	الإ�سالمية	لحاجات	النا�ض	من	خالل	عقد	ال�سَّ

2-	اأحر�ض	على	ذكر	الثمن	الحقيقي	في	بيوع	الأمانة.
...........................................................	-3
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1-	يق�سم	البيع	بناًء	على	عدة	اعتبارات.	اذكر	اثنين	منها.
2-	كيف	تفّرق	بين	المقاي�سة	وال�سرف؟

3-	عّدد	اأق�سام	البيع	باعتبار	تعجيل	الثمن	وتاأجيله.
4-	لماذا	�ُسّميت	بيوع	الأمانة	بهذا	ال�سم؟

5-	ما	الفرق	بين	بيع	المزايدة	وبيع	المناق�سة؟
6-	ما	المق�سود	ببيع	الم�ساومة؟
7-	اذكر	اأنواع	بيوع	الأمانة.
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�شور من البيوع المنهي عنها

توجد	�سور	من	البيوع	نهى	عنها	الإ�سالم،	اإما	لخلل	في	مقّوماتها،	اأو	لقترانها	باأمر	يوؤدي	اإلى	
تحريمها. ومن هذه البيوع:

1	-	بيع	المعدوم:	كبيع	ال�سخ�ض	�سلعة	غير	موجودة	عنده؛	لأن	ذلك	يوؤدي	اإلى	التنازع	عند	عدم	
القدرة	على	اإح�سار	ال�سلعة	للم�ستري،	قال	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َل	َتِبْع	َما	َلْي�َض	

ِعْنَدَك«)1(،	كذلك	ل	يجوز	بيع	الثمار	اأو	الزروع	قبل	بدّو	�سالحها؛	لأنه	بيع	معدوم.		
2	-	بيع	الم�ستري	لل�سلعة	التي	ا�ستراها	قبل	اأن	يقوم	بقب�سها؛	لأنه	قد	يعجز	عن	ت�سليمها،	ولعموم	
َلُع	 لَّى	اهللُ	َعَلْيِه	َو�َسلََّم	َنَهى	اأَْن	ُتَباَع	ال�سِّ 	َر�ُسوَل	اهلل	�سَ النهي	الوارد	في	الحديث	النبوي:	»َفاإِنَّ

اُر	اإَِلى	ِرَحاِلِهْم«)2(. َحْيُث	ُتْبَتاُع،	َحتَّى	َيُحوَزَها	التُّجَّ
3	-	بيع	الغرر:	وهو	ما	فيه	جهالة	فاح�سة	في	المبيع	ك�سراء	�سقة	غير	محددة	في	م�سروع	اإ�سكاني،	
اأو	فيه	جهالة	في	الثمن	ك�سراء	�سيارة	وقول	الم�ستري	ل�ساحبها:	�ساأر�سيك	بثمنها	من	دون	
تحديده،	اأو	فيه	جهالة	في	الأجل	ك�سراء	جهاز	كهربائي	من	محل	على	اأن	ي�سدد	ثمنه	لحًقا	من	
دون	تحديد	موعد	لذلك،	وهذا	البيع	غير	جائز؛	لأنه	يف�سي	اإلى	النزاع	والخالف.	وكذلك	
غير	المقدور	على	ت�سليمه،	كبيع	الطير	في	الهواء،	وال�سمك	في	الماء.	كما	ل	يجوز	بيع	الحمل	

في	بطن	اأمه؛	لما	فيه	من	الغرر	المنطوي	على	جهالة	ال�سفة	والمقدار.

مع	اأفراد	مجموعتي،	�سبب	النهي	في	المثال	الآتي:
-	باع	رجل	لآخر	الأ�سماك	الموجودة	في	م�ساحة	معينة	في	البحر	الأحمر.

أستنتج

المتنج�ض	 بيع	 ا	 اأي�سً ي�سح	 ول	 والدم،	 والميتة	 والخنزير	 كالخمر	 والمتنج�ض:	 النج�ض	 بيع	 	-4
الذي	ل	يمكن	تطهيره	كال�سمن	والزيت	والع�سل	الذي	وقعت	فيه	نجا�سة.	
)1(	�سنن	الترمذي،	كتاب	البيوع،	باب	ما	جاء	في	كراهية	بيع	ما	لي�ض	عندك،	وهو	حديث	�سحيح.

)2(	�سنن	اأبي	داود،	كتاب	البيوع،	اأبواب	الإجارة،	باب	في	بيع	الطعام	قبل	اأن	ي�ستوفي،	وهو	حديث	ح�سن	لغيره.

الدرس الثامن
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5-	بيع	الِعيَنة:	وهو	اأن	ي�ستري	�سلعة	بثمن	اآجل،	ثم	يعود	فيبيعها	لمن	ا�ستراها	منه	بثمٍن	حاّل	اأقل.	
وفي	ذلك	تحايل	على	الربا.	عن	ابن	عمر	قال:	�سمعت	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	يقول:	
ْرِع،	َوَتَرْكُتُم	اْلِجَهاَد	�َسلََّط	اهلل	َعَلْيُكْم	 يُتْم	ِبالزَّ ْذَناَب	اْلَبَقِر	َوَر�سِ َخْذُتْم	اأَ »اإَِذا	َتَباَيْعُتْم	ِباْلِعيَنِة،	َواأَ

	َل	َيْنِزُعُه	َحتَّى	َتْرِجُعوا	اإَِلى	ِديِنُكْم«)1(.   ُذلاًّ
قال	 قال:	 عنهما،	 اهلل	 عبا�ض	ر�سي	 ابن	 فعن	 الأ�سعار،	 يعرفون	 الذين	ل	 من	 لباٍد	 بيع	حا�سر	 	-6
ٌر	ِلَباٍد«)2(، و�شورته: اأن يجيء  ْكَباَن،	َوَل	َيِبْع	َحا�سِ ُوا	الرُّ ر�سول	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َل	َتَلقَّ
البلد	غريب	ب�سلعة	يريد	بيعها	ب�سعر	الوقت	في	الحال،	فياأتيه	الحا�سر،	فيقول:	�سعه	عندي	
لأبيعه	لك	على	التدريج	باأغلى	من	هذا	ال�سعر،	وعلة	النهي	نّبه	اإليها	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	بقوله:	
ُهْم	ِمْن	َبْع�ٍض«)3(،	وذلك	رفًقا	باأهل	البلد؛	فال�سرع	لحظ	م�سلحة	 »َدُعوا	النَّا�َض	َيْرُزِق	اهلل	َبْع�سَ
ا	ال�سرر	باأهل	ال�سوق،	في	انفراد	المتلقي	 الجماعة	وقّدمها	على	م�سلحة	الواحد،	ومنع	اأي�سً

عنهم	في	الرخ�ض	وقطع	الموارد	عنهم.
ُوا	 7-	تلّقي	الركبان،	فعن	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه:	اأن	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم،	قال:	»َل	َتَلقَّ
رون	ال�سلع	اإلى	البلد،	�سواء	اأكانوا	ركباًنا	اأم	م�ساة،	 ْكَباَن...«)4(،	و�سورته	تلقي	الذين	ُيح�سِ الرُّ
جماعة	اأم	اآحاًدا،	ثم	ي�ستري	منهم	ب�ساعتهم	باأثمان	رخي�سة	م�ستغاًل	عدم	معرفتهم	بالأ�سعار.	
في	 راغب	 غير	 وهو	 للبيع	 المعرو�سة	 ال�سلعة	 ثمن	 في	 ال�سخ�ض	 يزيد	 اأن	 وهو	 النج�ض:	 بيع	 	-8
�سرائها،	حتى	يغرر	غيره؛	في�ستريها	بثمن	مرتفع.	و�سمي	الناج�ض	في	ال�سلعة	ناج�ًسا؛	لأنه	يثير	
الرغبة فيها ويرفع ثمنها. واأما بيع المزايدة اأو المزاد العلني وهو البيع ممن يزيد فجائز لي�س 

من المنهي عنه.  
9-	البيع	وقت	النداء	ل�سالة	الجمعة،	من	�سعود	الإمام	على	المنبر	اإلى	اأن	تنق�سي	ال�سالة.	قال	اهلل	

تعـــالى:  { 
} )�سورة	الجمعة،	الآية	9(.

)1(	�سنن	اأبي	داود،	كتاب	الإجارة	،	باب	في	النهي	عن	العينة،	وهو	حديث	�سحيح.
)2(		�سحيح	البخاري،	كتاب	البيوع،	باب:	هل	يبيع	حا�سر	لباد	بغير	اأَجر،	وهل	يعينه		اأَو	ين�سحه.

)3(	�سحيح	م�سلم،	كتاب	البيوع،	باب	تحريم	بيع	الحا�سر	للبادي.
)4(	�سحيح	البخاري،	كتاب	البيوع،	باب	النهي	للبائع	اأن	ل	يحفل	الإبل،	والبقر	والغنم	وكل	محفلة.
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10-	بيع	الإن�سان	على	بيع	اأخيه،	و�سورته	اأن	يكون	قد	وقع	البيع	بين	�سخ�سين	قبل	لزوم	العقد؛	فياأتي	
رجل،	فيقول	للم�ستري:	اأنا	اأبيعك	مثله	باأرخ�ض	من	ثمنه،	اأو	اأح�سن	منه.	ويدخل	في	هذا	
النهي؛	ال�سراء	على	ال�سراء	كاأن	يقول	للبائع:	اأنا	اأ�ستريه	منك	باأكثر	من	هذا	الثمن.	كما	يدخل	في	
هذا	النهي؛	ال�سوم	على	ال�سوم	كاأن	يكون	قد	اتفق	مالك	ال�سلعة	والراغب	فيها	على	البيع،	ولم	
يعقداه،	فيقول	اآخر	للبائع:	اأنا	اأ�ستريه	منك	باأكثر،	بعد	اأن	كانا	قد	اتفقا	على	الثمن،	وهذه	ال�سور	
كّلها محّرمة، وفاعلها عا�س؛ لقوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم: »ليبع	اأحدكم	على	بيع	اأخيه«)1(.
11-	بيع	و�سرط:	والمق�سود	هنا	ما	كان	فيه	�سرر	لأحد	العاقدين،	كاأن	يبيع	اإن�سان	�سيًئا	ب�سرط	اأّل	

ينتفع	به	الم�ستري،	اأو	اأّل	يبيعه	الم�ستري	اأو	ل	يهبه.
12-	بيعتان	في	بيعة:	و�سورتها	اأن	يجمع	في	�سيغة	العقد	عقدين	في	اآن	واحد،	ومثال	ذلك:	اأن	
يقول	�سخ�ض	لآخر:	بعتك	هذا	البيت	على	اأن	تبيعني	هذه	الأر�ض.	ومن	ذلك	اأن	يجمع	بين	
اإلى �شنة، ويبيعه قلًما بمائة  األف دينار  اأن يقر�شه  قر�س وبيع في �شفقة واحدة، و�شورته 

دينار،	وهذا	تحايل	على	الربا	بالقر�ض	مع	البيع،	وهو	غير	جائز.
13-	البيوع	الممنوعة	ب�سبب	فقدان	اأهلية	العاقد،	كبيع	المجنون؛	لنعدام	الأهلية،	ومثله	ال�سكران	
ر،	وبيع	ال�سبي	غير	المميز	اإّل	في	ال�سيء	الي�سير،	واأما	المميز	في�سح	بيعه	موقوًفا	على	 والمخدَّ
اإذن	وليه	اأو	اإجازته،	فاإذا	اأجيز	�سار	نافًذا	واإن	لم	ُيِجز	بطل	العقد،	وبيع	المكره	غير	�سحيح؛	
لعدم	توافر	الر�سا	عند	اإبرام	العقد،	ويرى	بع�ض	الفقهاء	اأنه	موقوف	النفاذ	على	الإجازه	بعد	

زوال	الإكراه.	

من	درا�ستي	للبيوع	اأعاله،	العلة	الم�ستركة	بينها،	للنهي	عنها.
أستنتج

          القيم الم�ستفادة من الدر�ص: 

1-	اأُقّدر	اهتمام	ال�سريعة	في	تنظيم	اأمور	البيع.
2-	اأتجّنب	البيوع	المحّرمة.

.....................................-3
)1(		�سحيح	البخاري،	كتاب	البيوع،	باب	ل	يبيع	على	بيع	اأخيه.
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1-	عّلل	عدم	�سحة	البيوع	الآتية:	
اأ			-	بيع	ال�سغير	غير	المميز.

ب-	بيع	المكره.
جـ-	بيع	المعدوم.

2-	ما	المق�سود	بما	ياأتي:
اأ			-	تلقي	الركبان.
ب-	بيع	النج�ض.
جـ-	بيع	الِعينة.

3-	بّين	حكم	عقد	البيع	في	ما	ياأتي:
ا	لآخر. اأ			-	باع	�سكران	اأر�سً

ب-	زاود	�سخ�ض	على	�سلعة	وهو	ل	يريد	�سراءها؛	بهدف	رفع	�سعرها	على	الم�ستري.
جـ-	باع	�سخ�ض		لآخر	ع�ساًل	ماتت	فيه	فاأرة.

د		-	�سام	رجل	�ساة	بمئتي	دينار؛	فقال	اآخر	للبائع	اأنا	اأ�ستريها	باأكثر	من	ذلك	بع�سرين	ديناًرا.
هـ	-	باع	�سخ�ض	لآخر	َجَمله	ال�سائع	قبل	اأن	يجده.
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بعد	درا�ستي	الدرو�ض	ال�سابقة،	اأُكمل	المخططات	التنظيمية	الآتية	بما	ينا�سبها:	
اأوًل:�الدر�س�اخلام�س�)عقد�البيع(.

مفهوم البيع ا�سطاًحا

مقّومات عقد البيع

من اآداب البيعحكمة م�سروعيته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................... •	

.......................... •	

.......................... •	

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

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

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

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

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

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

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

عقد البيع

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها
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�شروط�البيع

ثانيًا:�الدر�س�ال�شاد�س�)�رشوط�البيع(.

1	-	اأهلية	العاقد	باأن	يكون	عاقاًل	بالًغا.

4-	ي�سترط	في	المعقود	عليه:
اأ			-	.......................................   		ب	-........................................

جـ-	......................................							د			-........................................

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

...............................................................................................	-	5

...............................................................................................	-	6

...............................................................................................	-	7

   ...............................................................................................	-	2
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اأق�سام البيوع

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................	-3
اأو	 المال،	 راأ�ض	 بمثل	 الثمن	 فيها	 ُيحّدد	 التي	 وهي	 الأَمانة:	 بيوع   -4

اأزيد، اأو اأنق�س، وهي ثالثة اأنواع:
اأ	-	.........................................................
ب-	........................................................
جـ-	........................................................

ثالثًا: الدر�ص ال�سابع )اأق�سام البيوع(.

يق�ســم البيــع باعتبــار ال�سلعة 
والثمن اإلى:

يق�ســم البيع باعتبــار التعجيل 
والتاأجيل اإلى:

يق�ســم البيــع باعتبــار طريقــة 
تحديد الثمن اإلى:
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رابًعا: الدر�ص الثامن )�سور من البيوع املنهي عنها(.

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

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

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

	.....................................................................................	-4

.....................................................................................		-5

......................................................................................	-6

......................................................................................	-7

......................................................................................	-8

......................................................................................	-9

......................................................................................-10

.....................................................................................-11

......................................................................................-12

......................................................................................-13

�سور من البيوع المنهي عنها
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القر�ض

النا�ض،	قال	اهلل	تعالى:	{	 التعاون	بين	 حث	الإ�سالم	على	
 } )�سورة	المائدة،	الآية	2(،	وقد	ي�سطر	�سخ�ض	اإلى	ا�ستدانة	مبلٍغ	من	المال	من	اآخر،	نظًرا	

لحاجته،	على	اأن	ي�سدده	في	وقت	لحق،	وهذا	ما	ُي�سّمى	القر�ض.	
فما القر�س؟ وما �شروطه؟ وما اأحكامه؟

مفهوم القر�ص  اأوًل  

ْيء:	قطعه. القر�ض	لغة:	القطع	،	يقال:	قَر�َض	ال�سَّ
وا�سطالًحا:	هو	ما	يعطيه	المقر�ض	)الدائن(	من	المال	ق�ساء	لحاجة	المقتر�ض	)المدين(	ليرده	اإليه	

من	دون	ا�ستراط	زيادة،	طلبا	لالأجر	والثواب.
والقر�ض	في	ال�سريعة	ال�سالمية	يحمل	�سفة	الح�سن	فقط،	فيقال:	القر�ض	الح�سن	ول	يوجد	

غيره،  لأنه من عقود التبّرعات التي يراد بها الرفق والإح�شان اإلى المقتر�س. 

اأتعاون مع زميلي، ثم اأ�ستنتج من التعريف ال�شابق مقّومات عقد القر�س.
أتعاون وأستنتج

حكم القر�ص وم�سروعيته ثانيًا  

القر�س مندوب  في حق المقر�س؛ لأنه من الإح�شان، ومباح في حق المقتر�س عند الحاجة 
اإليه.	وثبتت	م�سروعيته	في	الكتاب	وال�سنة.

ففي	الكتاب	قال	اهلل	تعالى:	{ 
} )�سورة	المزمل،	الآية	20(.

الدرس التاسع
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 قرن اهلل �شبحانه وتعالى القر�س الح�شن بال�شالة والزكاة.
أُفّكر

	ي�ساعف	اهلل	�سبحانه	وتعالى	القر�ض	للمقر�ض	اأ�سعاًفا	كثيرة.
أُفّكر

ّنة:	قال	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َمْن	َمَنَح	َمِنيَحَة		َلَبٍن	اأَْو	َوِرٍق	اأَْو	َهَدى	ُزَقاًقا	 وفي	ال�سُّ
َكاَن	َلُه	ِمْثُل	ِعْتِق	َرَقَبٍة«)1(.

	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	اأَْرَبِعيَن	 وعن	ابن	اأبي	ربيعة،	عن	اأبيه،	عن	جده،	قال:	ا�ْسَتْقَر�َض	ِمنِّي	النَِّبيُّ
اْلَحْمُد	 َلِف	 ال�سَّ َجَزاُء	 اإِنََّما	 َوَماِلَك،	 اأَْهِلَك	 ِفي	 َلَك	 َوَقاَل:	»َباَرَك	اهلل	 	، اإَِليَّ َفَدَفَعُه	 َماٌل	 َفَجاَءُه	 اأَْلًفا،	

َواْلأََداُء«)2( وقد	ا�ستلف	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	من	رجل	جماًل	)3(. 

)1(	�سنن	الترمذي،	اأبواب	البر	وال�سلة،	باب	ما	جاء	في	المنحة،	وهو	حديث	�سحيح.	)منح	منيحة	ورق:	يعني	قر�ض	دراهم	ف�سة.	
هدى	زقاقا:	اأر�سده	اإلى	الطريق(.

)2(			�سنن	الن�سائي،	كتاب	البيوع،	باب	ال�ستقرا�ض،	وهوحديث	�سحيح.
)3(	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الم�ساقاة،	باب	من	ا�ست�سلف	�سيئا	فق�سى	خيًرا	منه،	وخيركم	اأح�سنكم	ق�ساء.

)4(		�سحيح	م�سلم	،	كتاب	الذكر	والدعاء	والتوبة	وال�ستغفار،	باب	ف�سل	الجتماع	على	تالوة	القراآن	وعلى	الذكر.

ثالثًا       الحكمة من م�سروعية القر�ص 

�سرع	الإ�سالم	القر�ض	لِحكم	عديدة،	منها:	
1-	تفريج	الُكَرب؛	فالمقتر�ض	بح�سوله	على	المال	الذي	اقتر�سه	يق�سي	حاجته،	كما	اأّن	المقر�ض	
باإح�سانه	اإلى	المحتاجين	يفّرج	اهلل	تعالى	كربه،	فعن	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه،	َقاَل:	قال	ر�سول	
�َض	اهلل	َعْنُه	ُكْرَبًة	ِمْن	 ْنَيا،	َنفَّ �َض	َعْن	ُموؤِْمٍن	ُكْرَبًة	ِمْن	ُكَرِب	الدُّ اهلل �شّلى اهلل عليه و�شّلم: »َمْن	َنفَّ
ْنَيا	َواْلآِخَرِة	َواهلل	ِفى	َعْون	اْلَعْبِد	 َر	اهلل	َعَلْيِه	ِفي	الدُّ ٍر،	َي�سَّ َر	َعَلى	ُمْع�سِ ُكَرِب	َيْوِم	اْلِقَياَمِة،	َوَمْن	َي�سَّ

َما	َكاَن	اْلَعْبُد	ِفى	َعْوِن	اأَِخيِه«)4(.
2-	التقّرب	اإلى	اهلل	�سبحانه	وتعالى	بم�ساعدة	العبد	لأخيه	فينال	ر�سا	اهلل	عز	وجل،	قال	اهلل	تعالى:	

{  }    
     )�سورة	البقرة،	الآية	245(.	ارتبط	القر�ض	باهلل	تعالى	في	الآية	الكريمة	للت�سجيع	على	فعل	الخير.

ا	فيه	هلل	تعالى	بعيًدا	عن	الرياء	والنفاق. والقر�ض	الح�سن:	هو	البذل	بنية	ح�سنة		مخل�سً
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��شروط�القر�س� � رابًعا�

ي�سترط	ل�سحة	القر�ض	ما	ياأتي:
1-	اأن	يكون	العاقدان	بالغين	عاقلين.

2-	اأن	يكون	القر�ض	ُمحّدًدا	معلوم	المقدار؛	ليتمكن	المقتر�ض	من	رد	بدل	القر�ض.
3-	اأّل	ي�سترط	المقر�ض	زيادة	على	القر�ض؛	فاإذا	ا�سترط	زيادة	كان	من	الربا	المحّرم.	فاإن	زاده	
المقتر�ض	من	نف�سه	عند	الأداء	فال	حرج	في	ذلك.	فعن	اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه:	اأن	رجاًل	اأتى	
النبي	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	يتقا�ساه	بعيًرا،	فقال	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»اأَْعُطوُه«،	
ُجُل:	اأَْوَفْيَتِني	اأَْوَفاَك	اهلل،	َفَقاَل	َر�ُسوُل	اهلل	�سّلى	 نِِّه،	َفَقاَل	الرَّ َل	ِمْن	�سِ ناًّا	اأَْف�سَ 	�سِ َفَقاُلوا:	َما	َنِجُد	اإِلَّ

اًء«)1(.  َنُهْم	َق�سَ 	ِمْن	ِخَياِر	النَّا�ِض	اأَْح�سَ اهلل	عليه	و�سّلم:	»اأَْعُطوُه،	َفاإِنَّ
4-	تحديد	مدة	الأداء	)الأجل(.

خام�ًسا  اأحكام القر�ص واآدابه

للقر�س اأحكام عّدة، منها:
1- ُح�سن الأداء

اإلى	�ساحبه	في	الوقت	المتفق	عليه،		قال	 اأداء	الدين	 	الإ�سالم	المقتر�ض	)المدين(	على	 حثَّ
ى	اهلل	َعْنُه،	َوَمْن	اأََخَذ	 ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َمْن	اأََخَذ	اأَْمَواَل	النَّا�ِض	ُيِريُد	اأََداَءَها	اأَدَّ

ُيِريُد	اإِْتاَلَفَها	اأَْتَلَفُه	اهلل«)2(.
واإذا	لم	يتمكن	المدين	من	ال�سداد	؛	فقد	حث	الإ�سالم	المقر�ض	)الدائن(	على	الآتي:

3-	التكافل	والتعاون	بين	اأفراد	المجتمع،	ما	يوؤدي	اإلى	زرع	المحبة	والألفة	في	قلوب	النا�ض.
4-	ت�سجيع	الم�ساريع	الإنتاجية	والتنموية،	التي	تقوم	بها	بع�ض	موؤ�س�سات	المجتمع،	التي	تقّدم	
ا	باأ�ساليب	�سرعية	ُت�سهم	في	التنمية	ورفع	الكفاية	الإنتاجية،	وتوفير	تمويل	للم�ساريع	 قرو�سً

الإنتاجية،	وتوفير	فر�ض	عمل	للعاطلين	عن	العمل.

)1(	�سحيح	البخاري،	كتاب	في	ال�ستقرا�ض	واأداء	الديون	والحجر	والتفلي�ض،	باب	هل	يعطى	اأكبر	من	�سنه.	�سحيح	م�سلم،	
كتاب	الم�ساقاة،	باب	من	ا�ست�سلف	�سيئا	فق�سى	خيًرا	منه،	وخيركم	اأح�سنكم	ق�ساء.

)2(	�سحيح	البخاري،	كتاب	في	ال�ستقرا�ض	واأداء	الديون	والحجر	والتفلي�ض	،	باب	من	اأخذ	اأموال	النا�ض	يريد	اأداءها.
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	اأ			-	اأن	يمهل	المدين	مّدة	من	الزمن	يتمّكن	فيها	من	ال�سداد،	قال	اهلل	تعالى	{	
 } )�سورة	البقرة،	الآية280(.

ب	-	اإذا	عجز	المدين	عن	ال�سداد	ولم	يكن	مماطاًل؛	فقد	وّجه	الإ�سالم	الدائن	اإلى	الت�سّدق	
َع	َعْنُه،	اأََظلَُّه	اهلل	 ْو	َو�سَ ًرا	اأَ بالمال	اأو	بجزء	منه،	قال	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َمْن	اأَْنَظَر	ُمْع�سِ

ِفي	ِظلِِّه«)1(.
وعن	كعب	بن	مالك	اأنه	تقا�سى	ابن	اأبي	حدرد	دينا	كان	له	عليه،	في	عهد	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	
عليه	و�سّلم	في	الم�سجد،	فارتفعت	اأ�سواتهما	حتى	�سمعها	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم،	
وهو	في	بيت،	فخرج	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	اإليهما،	فنادى	كعب	بن	مالك:	فقال	»َيا	
َكْعُب«،	فقال:	لبيك	يا	ر�سول	اهلل،	فاأ�سار	بيده	اأن	�سع	ال�سطر،	فقال	كعب:	قد	فعلت	يا	ر�سول	

ِه«)2(. اهلل،	فقال	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»ُقْم	َفاْق�سِ
2- التوثيق

ي�ستحب	توثيق	عقد	القر�ض؛	�سماًنا	لحقوق	الطرفين،	ودفًعا	للتنازع	بينهما.
ومن	و�سائل	ثوثيق	القر�ض،	ما	ياأتي:

	اأ			-		الكتابة:	حث	الإ�سالم	على	كتابة	القر�ض،	قال	اهلل	تعالى	{	
 }	)�سورة	البقرة،	الآية	282(.

فقال:	{	    ين،	 الدَّ على	 بالإ�سهاد	 تعالى	 اهلل	 اأمر	 الإ�سهاد:	 ب-	
 })�سورة	البقرة،	الآية	282(.

جـ-	الرهن:	يعد	الرهن	من	و�سائل	ثوثيق	الدين	وحفظ	حق	المقر�ض	في	ا�ستيفاء	الدين،	فاإذا	عجز	
المدين	عن	�سداد	الدين	فيجوز	بيع	العين	المرهونة	وا�ستيفاء	مقدار	الدين،	فعن	عائ�سة	ر�سي	
	اإَِلى	اأََجٍل،	َوَرَهَنُه	ِدْرًعا	ِمْن	 لَّى	اهلل	َعَلْيِه	َو�َسلََّم	ا�ْسَتَرى	َطَعاًما	ِمْن	َيُهوِديٍّ 	�سَ 	النَِّبيَّ اهلل	عنها:	»اأَنَّ

َحِديٍد«)3(.
)1(	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الزهد	والرقائق،	باب	حديث	جابر	الطويل	وق�سة	اأبي	الي�سر.

)2(	�سحيح	البخاري،	كتاب	ال�سلح،	باب	ال�سلح	بالدين	والعين.	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الم�ساقاة،	باب	ا�ستحباب	الو�سع	
من الدين.

الرهن	 باب	 	 الم�ساقاة،	 بالن�سيئة.	�سحيح	م�سلم،	كتاب	 النبي	�سّلىاهلل	عليه	و�سّلم	 �سراء	 باب	 البيوع،	 البخاري،	كتاب	 )3(	�سحيح	
وجوازه	في	الح�سر	كال�سفر.
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            القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	اأُ�ساعد	الآخرين	تقّرًبا	اإلى	اهلل	تعالى.

2-	اأحر�ض	على	توثيق	اللتزامات	التي	في	ذمتي	لالآخرين.
...............................................	-3

د-	ال�سمان	)الكفالة(:	وهو	اأن	يلتزم	اإن�سان	اأداء	دين	اإن�سان	اآخر	اإذا	كان	ذلك	الآخر	ل	يوؤديه،	فيثبت	
الدين	في	ذمتهما	،	ول�ساحب	الحق	)الدائن(	مطالبة	من	�ساء	منهما	)المدين	اأو	ال�سامن(.

.)1(» يٌّ ْيُن	َمْق�سِ ِعيُم	َغاِرٌم،	َوالدَّ قال	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»الزَّ
3- اآداب القر�ص

من	اآداب	القر�ض:	اأن	يدفع	المقر�ض	القر�ض	على	نية	التقّرب	اإلى	اهلل	�سبحانه	وتعالى؛	لأن	ما	
كان	رياًء	ل	ُي�ستَحق	به	الأجر	والثواب،	واأن	ل	يتبع	المقِر�ض	ما	اأقر�ض	بالَمن	والأذى.

)1(		�سنن	ابن	ماجه،	كتاب	ال�سدقات،	باب	الكفالة،	وهوحديث	�سحيح.	الزعيم:	الكفيل،	غارم:	�سامن،	مق�سي:	يجب	ق�ساوؤه.
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1-	عّرف	القر�ض.
	من:	المقِر�ض،	والمقتِر�ض. 2-	بّين	حكم	القر�ض	في	حق	كلٍّ

3-	بّين	حكمتين	من	حكم	م�سروعية	القر�ض.	
ح	ذلك. 4-	من	و�سائل	توثيق	القر�ض	ال�سمان،	و�سّ

	مّما	ياأتي: 5-	عّلل	كالاًّ
اأ			-	من	�سروط	القر�ض	اأن	يكون	القر�ض	ُمحّدًدا	معلوم	المقدار.

ب-	ي�ستحب	توثيق	القر�ض.												
6-	ا�ستنتج	الحكم	ال�سرعي	من	الن�سو�ض	ال�سرعية	الآتية:

اأ			-	قال	اهلل	تعالى:	{	 }.
.{ ب-	قال	اهلل	تعالى:	{	

جـ-	قال	ر�سول	اهلِل	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َمْن	َمَنَح	َمِنيَحَة	َلَبٍن	اأَْو	َوِرٍق	اأَْو	َهَدى	ُزَقاًقا	َكاَن	َلُه	
ِمْثَل	ِعْتِق	َرَقَبٍة«.

7-	�سع	اإ�سارة	)	ü	(		بجانب	العبارة	ال�سحيحة،	واإ�سارة	)	*	(	بجانب	العبارة	غير	ال�سحيحة،	
مبياًّنا	ال�سواب:	

اأ				-		القر�ض	عقد	من	عقود	التبرعات	)						(.
ب-	ا�سترط	المقِر�ض	على	المقتِر�ض	اأن	يرد	له	مع	القر�ض	هدية	)					(.

	.)					 جـ-	طلب	عمرو	من	�سديقه	الإ�سهاد	على	القر�ض	الذي	اأخذه	منه	)	
د		-	ماطل	المقتر�ض	في	اإرجاع	الدين	الذي	عليه،	على	الرغم	من	قدرته	على	ال�سداد	)						(.
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الربا
)مفهومه، وحكمه، واأنواعه(

حث	ال�سالم	على	التعاون	بين	النا�ض	عن	طريق	القرو�ض	،	ولكن	يوجد	من	ي�ستغل	حاجات	
النا�ض	ويتخذ	القرو�ض	و�سيلة	لك�سب	المال	عن	طريق	الربا.	فما	الربا؟	وما	اأنواعه؟	وما	الأحكام	

المترّتبة عليه؟

اأوًل      مفهوم الربا 

الربا	لغة:	الزيادة،	يقال:	ربا	ال�سيء	اإذا	زاد.	قال	تعالى:{	 } 
)�سورة	البقرة،	الآية	276(.

ا�سطالًحا:	الزيادة	الم�سروطة	على	راأ�ض	المال،		ياأخذها	اأحد	المتعاقدين	من	دون	مقابل.

ثانيًا     حكم الربا

حّرم	الإ�سالم	الربا	و�سّدد	في	حرمته،	قال	اهلل	تعالى:		{	
 } )�سورة	البقرة،	الآية	275(.

اأبي	هريرة	ر�سي	اهلل	عنه،	عن	النبي	 وقد	عّده	الر�سول	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	من	الكبائر	فعن	
ْرُك	 ْبَع	الُموِبَقاِت«،	قالوا:	يا	ر�سول	اهلل	وما	هن؟	قال:	»ال�سِّ �شّلى اهلل عليه و�شّلم	َقاَل:	»اْجَتِنُبوا	ال�سَّ

َبا«)1(. ،	َواأَْكُل	الرِّ 	ِبالَحقِّ َم	اهلل	اإِلَّ ْحُر،	َوَقْتُل	النَّْف�ِض	الَِّتي	َحرَّ ِباهلل،	َوال�سِّ
وقد	األغى	النبي	�شّلى اهلل عليه و�شّلم	الربا	الذي	كان	في	الجاهلية،	وقال	في	خطبته	في	حجة	الوداع:	
وٌع	ُكلُُّه«)2(. نَُّه	َمْو�سُ ِلِب،	َفاإِ ُع	ِرَباَنا	ِرَبا	َعبَّا�ِض	ْبِن	َعْبِد	اْلُمطَّ ُل	ِرًبا	اأَ�سَ وٌع،	َواأَوَّ »َوِرَبا	اْلَجاِهِليَِّة	َمْو�سُ

 } تعالى:	 اهلل	 قول	 باب	 الو�سايا،	 كتاب	 البخاري،	 �سحيح	 	)1(
 } )�سورة	الن�ساء،	الآية	10(،	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الإيمان،	باب	بيان	الكبائر	واأكبرها.

)2(	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الحج،	باب	حجة	النبي	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم.

الدرس العاشر
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اأتاأّمل	الحديث	النبوي	ال�سريف،	ثم	اأ�ستخرج منه الأ�شناف المطرودة من رحمة اهلل تعالى 
لَّى	اهلل	َعَلْيِه	َو�َسلََّم	 ب�سبب	تعاملهم	بالربا،	فعن	جابر	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	»َلَعَن)1(	َر�ُسوُل	اهلِل	�سَ

َبا،	َوُمْوِكَلُه،	َوَكاِتَبُه،	َو�َساِهَدْيِه«،	َوَقاَل:	»ُهْم	�َسَواٌء«)2( . اآِكَل	الرِّ

أتأّمل وأستنتج

الحكمة من تحريم الربا ثالثًا  

حّرم ال�شالم الربا لما له من اأ�شرار تعود على الفرد والمجتمع، ومنها:
1-	الظلم،	وذلك	باأخذ	المرابي	المال	من	دون	مقابل،	وبذلك	ينت�سر	الحقد	بين	اأفراد	المجتمع؛	

فالمرابي	ي�ستغل	حاجات	النا�ض	لمجرد	امتالكه	المال.	
اأفل�ست	 اأكبر	عوامل	الأزمات	القت�سادية،	فبع�ض	الدول	التي	غرقت	في	الديون،	 2-	الربا	اأحد	
ب�سبب	الربا،	فلم	ت�ستطع	اأداء	فوائد	القرو�ض	التي	ح�سلت	عليها.																																																																																																				
3-	اكتفاء	اأ�سحاب	الأموال	بامتالكهم	المال	من	دون	الدخول	في	الأعمال	الحقيقة،	وهذا	يوؤدي	
اإلى	تعطيل	العمل	وا�سطراب	الإنتاج،	فالمرابي	يح�سل	على	المال	من	دون	عمل	اأو	جهد،	
عليه	 اهلل	 �سّلى	 محمد	 نبينا	 منه	 حّذر	 ما	 وهذا	 الو�سيلة،	 عن	 النظر	 بغ�ض	 المال	 فغايته	جمع	
	َعَلى	النَّا�ِض	َزَماٌن،	َل	ُيَباِلي	 و�سّلم،	فعن	اأبي	هريرة،	عن	النبي	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم،	قال:	»َلَياأِْتينَّ

الَمْرُء	ِبَما	اأََخَذ	الَماَل،	اأَِمْن	َحاَلٍل	اأَْم	ِمْن	َحَراٍم«)3(.
رابًعا        اأنواع الربا

الربا نوعان، هما:
1- ربا النَّ�سيئة 

هو	زيادة	م�سروطة	ياأخذها	الدائن	من	المدين	على	الدين	ب�سبب	تاأجيله	الدين	الم�ستحق،	�سواء	
ا	نقدياًّا.	ومثاله:	اأن	يقر�ض	�سخ�ض	اآخر	األف	دينار	على	اأن	يردها اأكان	الدين	ثمن	مبيع	اأم	قر�سً

)1( اللعن: الطرد من رحمة اهلل تعالى.
)2(	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الم�ساقاة،	باب	لعن	اآكل	الربا	وموؤكله.

 { )3(	�سحيح	البخاري،	كتاب	البيوع،	باب	قول	اهلل	تعالى:	{
)	�سورة	اآل	عمران،	الآية	130(.
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بعد	�سنة	األًفا	ومئة	دينار،	فالمئة	دينار	ربا؛	لأنها	زيادة	على	اأ�سل	الدين.
تعالى:{	  قال	 الإ�سالم،	 قبل	 �سائًعا	 كان	 الربا،	 من	 النوع	 وهذا	

 } )�سورة	اآل	عمران،	الآية	130(.
2- ربا الف�سل 

هو	مبادلة	مال)1(	ربوي	بجن�سه	مع	زيادة	اأحدهما	والتقاب�ض	في	مجل�ض	العقد،	ومثاله:	اأن	يبيع	
ت�سعة	غرامات	من	الذهب	بع�سرة	غرامات	من	الذهب،	ويتم	التقاب�ض	في	المجل�ض.	فهذا	ربا	

ف�سل؛	لأن	في	اأحد	البدلين	زيادة	على	الآخر.
والأموال	الربوية	هي:	الذهب	والف�سة	والقمح	وال�سعير	والتمر	والملح	وما	ا�سترك	معها	في	

علة الربا.
ولتجّنب	ربا	الف�سل،	ل	بد	من	توافر	�سرطين:

اأ	-	المماثلة	في	القدر	عند	اتحاد	الجن�ض،	فعن		اأبي	�سعيد	الخدري	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	جاء	
بالل	اإلى	النبي	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	بتمر	برني	)اأجود	اأنواع	التمر(،	فقال	له	النبي	�سّلى	اهلل	
عليه و�شّلم: »ِمْن	اأَْيَن	َهَذا؟«،	قال	بالل:	كان	عندنا	تمر	ردي،	فبعت	منه	�ساعين	ب�ساع،	
ْه،	 ْه	اأَوَّ لنطعم	النبي	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم،	فقال	النبي	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم	عند	ذلك:	»اأَوَّ
	ا�ْسَتِرِه«)2(،  َبا،	َل	َتْفَعْل،	َوَلِكْن	اإَِذا	اأََرْدَت	اأَْن	َت�ْسَتِرَي	َفِبِع	التَّْمَر	ِبَبْيٍع	اآَخَر،	ُثمَّ َبا	َعْيُن	الرِّ َعْيُن	الرِّ
نف�سه. النوع	 من	 بمال	 مال	 مبادلة	 اأراد	 لمن	 الحل	 و�سّلم	 عليه	 اهلل	 �سّلى	 النبي	 له	 فبّين	
ول	بد	من	المماثلة	في	القدر	ولو	كان	اأحد	البدلين	جيًدا	والآخر	رديًئا؛	كما	لو	بادل	قمًحا	

جيًدا	بقمح	رديء.
ب-	التقاب�ض	في	مجل�ض	العقد،	فعن	عبادة	بن	ال�سامت،	قال:	قال	ر�سول	اهلل	�سّلى	اهلل	عليه	
ِعيِر،	َوالتَّْمُر	ِبالتَّْمِر،	 ِعيُر	ِبال�سَّ ،	َوال�سَّ 	ِباْلُبرِّ ِة،	َواْلُبرُّ ُة	ِباْلِف�سَّ َهِب،	َواْلِف�سَّ َهُب	ِبالذَّ و�شّلم: »الذَّ
َفِبيُعوا	 َناُف،	 اْلأَ�سْ َهِذِه	 اْخَتَلَفْت	 َذا	 َفاإِ ِبَيٍد،	 َيًدا	 َواٍء،	 ِب�سَ �َسَواًء	 ِبِمْثٍل،	 ِمْثاًل	 ِباْلِمْلِح،	 َواْلِمْلُح	

ْئُتْم،	اإَِذا	َكاَن	َيًدا	ِبَيٍد«)3(. َكْيَف	�سِ
)1(		المال	قد	يكون	مكياًل	كالقمح	وال�سعير،	اأو	موزوًنا	كالذهب	والف�سة،	اأو	معدوًدا	كالنقود.

)2(		�سحيح	البخاري،	كتاب	الوكالة،	باب	اإذا	باع	الوكيل	�سيئا	فا�سدا	فبيعه	مردود.
)3(	�سحيح	م�سلم،	كتاب	الم�ساقاة،	باب	ال�سرف.
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اأُبّين	نوع	الربا	في	الم�ساألتين	الآتيتين:
اأ					-	باع	�سخ�ض	مئة	�ساع	من	�سعير	جيد،	بمئة	وع�سرين	�ساًعا	من	�سعير	رديء.

األًفا	بعد	 اأن	يردها	ثالثة	ع�سر	 البنك	مبلغ	ع�سرة	اآلف	دينار،	على	 ب	-	اقتر�ض	رجل	من	
خم�ض	�سنوات.

أُثري خبراتي

             القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	اأتحّرى	الحالل	في	معامالتي	واأتجّنب	الربا.

2-	اأُقر�ض	المحتاج	ول	اأ�ستغل	حاجته.
3-	اأُحّذر	النا�ض	من	الوقوع	في	الربا.

.......................................-4

خام�ًسا       عقوبة اآكل الربا

توّعد	اهلل	�سبحانه	وتعالى	اآكل	الربا	بحرب	منه	ومن	ر�سوله	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم،		قال	تعالى:	
}

 } )�سورة	البقرة،	الآيتان	278-	279(.
يخرج	من	قبره	يوم	القيامة	كالم�ساب	بالجنون	وال�سرع،	قال	تعالى:	{	 

} )�سورة	البقرة،	الآية	275(.

اأتاأّمل	اأقوال	ال�سحابة	،	ثم	اأ�ستنتج	منها	اأمًرا	م�ستفاًدا،	فعن	عمر	بن	الخطاب	ر�سي	اهلل	عنه	قال:	
»ل	يتجر	في	�سوقنا	اإل	من	فقه،	واإل	اأكل	الربا«،	وعن	علي	بن	اأبي	طالب	ر�سي	اهلل	عنه،	اأنه	قال:	
	اْرَتَطَم«	اأي	وقع	وارتبك. 	اْرَتَطَم	ُثمَّ َبا،	ُثمَّ يِن،	َفَقِد	اْرَتَطَم	ِفي	الرِّ َه	ِفي	الدِّ »َمِن	اتََّجَر	َقْبَل	اأَْن	َيَتَفقَّ

أتأّمل وأستنتج
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1-	عّرف	الم�سطلحات	الآتية:	ربا	الن�سيئة،	وربا	الف�سل.
2-	للربا	اأ�سرار	كثيرة	تعود	على	الفرد	والمجتمع،	عدد	ثالثة	منها.
3-يوجد	�سرطان	يجب	توافرهما	لتجّنب	ربا	الف�سل،	اذكرهما.

4-	ا�ستنتج	العقوبة	المترتبة	على	اآكل	الربا	من	الن�سو�ض	ال�سرعية	الآتية:
اأ			-	قال	تعالى	:{ }.
َبا،	َوُموؤِْكَلُه،	 لَّى	اهلل	َعَلْيِه	َو�َسلََّم	اآِكَل	الرِّ ب-	عن	جابر	ر�سي	اهلل	عنه،	قال:	»َلَعَن	َر�ُسوُل	اهلِل	�سَ

َوَكاِتَبُه،	َو�َساِهَدْيِه،	َوَقاَل:	ُهْم	�َسَواٌء«.
5-	بّين	الحكم	ال�سرعي	في	الحالت	الآتية:

اأ				-	ا�ستبدل	زيد	ديناًرا	اأردنياًّا	بت�سعين	قر�ًسا	معدنياًّا	وتم	القب�ض	في	المجل�ض.
ب-	باع	�سخ�ض	خم�سين	غراًما	من	الف�سة	ب�ستين	غراًما	من	الف�سة،	وتم	القب�ض	في	مجل�ض	

العقد.
	�سعيد	القر�ض	في	الوقت	 جـ-	اقتر�ض	�سعيد	من	عمرو	مبلغ	خم�سمئة	دينار	مّدة	�سهر،	ف�سدَّ

المحدد،	وزاد	عليه	خم�سين	ديناًرا	تبّرًعا	منه.
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التجـارة الإلكترونية

�سهــد	الع�ســر	الحا�سر،	ظهــور	الكثير	من	المخترعــات	والم�ستجدات	التــي	اأحدثت	الثورة	
المعلوماتيــة،	ومنهــا	)الإنترنت(	الذي	اأدى	اإلى	وجــود	ما	ُي�سّمى	التجــارة	الإلكترونية،	ووجود	
لكترونيــة(.	وقد	اأثارت	هــذه	الم�ستجدات	جدًل	 معامــالت	لم	تكن	من	قبــل،	منها:	)العقود	الإ
لدى	علماء	الم�سلمين	وخبراء	القت�ساد	من	حيث	مدى	اتفاقها	مع	اأحكام	ال�سريعة	الإ�سالمية.	فما	

لكترونية؟	وما	طبيعة	العقود	فيها؟	وما	اأخالقياتها؟ التجارة	الإ

مفهوم التجارة الإلكترونية  اأوًل  

هــي	عملية	بيــع	اأو	�ســراء	اأو	تبادل	المنتجــات	والخدمــات	والمعلومات	عن	طريــق		و�سائل		
اإلكترونية، ومن �شمنها )الإنترنت(. وتعتمد هذه العملية على المعالجة الإلكترونية �شوًتا و�شورة 
ا،	ويتم	توفير	هذه	العمليات	غالًبا	من	خالل	�سبكة	)الإنترنت(،	التي	تعد	ال�سريان	الأ�سا�ض	اأو	 ون�ساًّ

البنية التحتية لقاعدة التجارة الإلكترونية.
ومثاله:	اأن	تعر�ض	�سركة	كمبيوتر	منتجاتها	على	�سبكة	)الإنترنت(،	وُتحّدد	�سعر	كل	�سلعة،	

وتبيعها	لمن	يرغب	بال�سراء	ب�سكل	مبا�سر.	
وُيعّد	العقد	الإلكتروني	من	اأهم	و�سائل	التجارة	الإلكترونية.

فالعقد	الإلكتروني	هو	العقد	الذي	ينّفذ	عن	طريقة	من	طرائق	و�سائل	الت�سال	عن	بعد.
واأهم	ما	يمّيز	العقد	الإلكتروني	عن	العقد	التقليدي،	هو	الو�سيلة	التي	يمر	عن	طريقها،	بحيث	

يتم	خالل	بيئة	اإلكترونية	ت�ستخدم	فيها	و�سائل	الت�سال	الحديثة.
وتتم	عملية	ال�سراء	باختيار	الم�ستري	القائمة	الخا�سة	بنوع	ال�سلعة	التجارية	المطلوبة،	ثم	ينتقي	
الفئة	المعينة	من	داخل	القائمة.	واأخيًرا	يختار	ال�سلعة	المن�سودة	تحديًدا	من	الالئحة	النهائية	التي	
تظهر	على	�سا�سة	الحا�سوب،	كما	اأن	الم�ستعمل	ي�سع	ما	ي�ساء	في	�سلة	ال�سراء	الظاهرة	على	ال�سا�سة،	

ثم	ي�سبط	الكمية	ح�سب	مبتغاه.	وتتم	عملية	ال�سراء	واحت�ساب	ال�سعر	طبًقا	لنوع	كل	�سلعة.

الدرس  الحادي  عشر
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مقّومات التجارة الإلكترونية  ثانيًا  

هي مقّومات عقد البيع، وهي:
1-	ال�سيغة	)الإيجاب	والقبول(:	وكما	يح�سالن	بالألفاظ،	يتحّققان	بالكتابة	والر�سالة	والإ�سارة.

2-	العاقدان:	وي�سترط	فيهما	الأهلية	والر�سا.	
3-	المعقود	عليه	)محل	العقد(:	ويراد	به	ما	يقع	عليه	العقد	وتظهر	فيه	اأحكامه	واآثاره،	ك�سراء	

�شلعة معينة عبر )الإنترنت(.
لكترونية	ال�سروط	نف�سها	في	عقد	البيع. وي�سترط		في	عقود	التجارة	الإ

حكم التجارة الإلكترونية ثالثًا  

لكترونية	مقّومات	العقد	و�سروطه	في	الفقه	الإ�سالمي	يكون	 اإذا	توافرت	في	عقود	التجارة	الإ
عقًدا	�سحيًحا؛	لأن	الأ�سل	في	العقود	الإباحة،	قال	اهلل	تعالى:	{	 } 

)�سورة	البقرة،	الآية	275(.

مزايا التجارة الإلكترونية رابًعا  

توجد	مزايا	كثيرة	للتجارة	الإلكترونية،	اأهمها:
1-	ت�ساعد	على	توفير	الجهد	والمال	والوقت،	وذلك	باإمكانية	اإتمام	ال�سفقات	من	دون	الحاجة	
الدعاية،	 وكلفة	 الو�سطاء	 �سل�سلة	 اخت�سار	 ذلك	 في	 اأّن	 كما	 التقائهما،	 اأو	 الطرفين	 لنتقال	

والإعالن والمعالجة والتوزيع والحفظ وا�شترجاع المعلومات الورقية.
2-	ت�سهيل	حركة	ال�سلع	والب�سائع	بين	الأقطار،	حيث	اإنها	ل	تعرف	حدود	المكان؛	لأنها	األغت	

الحدود	والقيود	اأمام	الأ�سواق	التجارية.

في	�سروط	المبيع	في	عقد	البيع.
أُفّكر
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           القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	األتزم	ب�سوابط	ال�سرع	بتعامالتي	عن	طريق	الإنترنت.
2-	اأواكب	التطور	التكنولوجي،	توفيًرا	للوقت	والجهد.
.	..............................................	-3

حاجات	 تلبية	 على	 ت�ساعد	 حيث	 والم�ستهلكين،	 المنتجين	 بين	 والتفاعل	 العالقة	 تح�سين	 	-3
الزبائن	وخياراتهم	ب�سهولة	وي�سر.

 

عن	 تقريًرا	 اكتب	 )الإنترنت(؛	 �سبكة	 عبر	 بالبحث	 وبال�ستعانة	 زمالئك،	 مع	 بالتعاون	
لكترونية،	واقراأه	في	الإذاعة	المدر�سية. اأخالقيات	التجارة	الإ

أُثري خبراتي
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لكترونية؟ 1-	ما	المق�سود	بالتجارة	الإ
ح	كيف	تتم	عملية	ال�سراء	عبر	الإنترنت؟ 2-	و�سّ

لكتروني. 3-	بّين	مقّومات	العقد	الإ
لكتروني. 4-	عّدد	اثنتين	من	مزايا	العقد	الإ

5-	�سع	دائرة	حول	رمز	الإجابة	ال�سحيحة	في	ما	ياأتي:	
لكترونية:   )1( حكم التجارة الإ

ب-	مندوب.					 اأ				-	واجب.																				
																						د		-	مكروه. جـ	-	مباح.			

لكتروني:  )2(	اإحدى	الأمور	الآتية،	لي�ست	من	مقومات	العقد	الإ
اأ			-	ال�سيغة.																														ب-	العاقدان.															
لكترونية.	 جـ-	المعقود	عليه.																						د	-	النقود	الإ
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البطاقات الم�شرفية
)اأنواعها وحكمها(

نظًرا	للتطّور	التكنولوجي	في	هذا	الع�سر،	ظهرت	و�سائل	واأدوات	حديثة	يعتمد	عليها	كثير	من	
النا�ض	في	معامالتهم	المالية،	منها	البطاقات	الم�سرفية،	فاأ�سبحت	تحل	في	كثير	من	عمليات	البيع	
وال�سراء	محل	النقود؛	فكان	ل	بّد	من	بيان	المق�سود	بالبطاقات	الم�سرفية	واأنواعها	واأحكامها.

مفهوم البطاقات الم�سرفية  اأوًل  

بع�ض	 عليها	 ُيكتب	 غيره،	 اأو	 والمغّلف	 ى	 المقوَّ الورق	 من	 قطعة	 اأو	 �سغيرة	 ورقة	 لغة:	 البطاقة	
ة	بمو�سوع	ما. المعلومات	الخا�سّ

البطاقات	الم�سرفية	هي	بطاقات	ممغنطة،	ُت�ستخدم	في	الح�سول	على	النقد	من	اأجهزة	ال�سراف	
الآلي،	اأو	في	�سراء	ال�سلع	والخدمات	من	الأماكن	التجارية.

وهذه البطاقات يّدون عليها ا�شم حاملها، وتاريخ اإ�شدارها، وتاريخ نهاية �شالحيتها. 

اأنواع البطاقات الم�سرفية ثانيًا  

البطاقات الم�شرفية نوعان:
)A.T.M	الآلي	ال�سراف	)بطاقة	الفوري	الخ�سم	بطاقة	1-

اأ  - مفهومها
ي�ستعملها	 الم�سرف،	بحيث	 التي	يكون	لحاملها	ر�سيد	في	 الفوري	هي	 الخ�سم	 بطاقة	
العميل	لل�سحب	من	ر�سيده،	ويتم	الخ�سم	فوًرا	من	ر�سيد	العميل	الموجود	لدى	الم�سرف.
وهذه	البطاقات	ل	ُتعطى	اإّل	لمن	كان	له	ر�سيد	لدى	الم�سرف،	ول	يتمكن	من	ا�ستعمالها	

اإّل	بمقدار	ذلك	الر�سيد.

الدرس الثاني عشر
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ب- ا�ستخداماتها
	ُت�ستخدم	بطاقات	الخ�سم	الفوري	في	اأمرين:

اأ			-	اإجراء	العمليات	الم�سرفية	العتيادية	عبر	)اأجهزة	ال�سرف	الآلي(،	كال�سحب	النقدي	
من الر�شيد، والإيداع، وال�شتعالم عن الر�شيد، والحوالت، وت�شديد الفواتير.

ب-	دفع	ثمن	الم�ستريات	من	�سلع	وخدمات	عبر	)نقاط	البيع(،	وهي	اأجهزة	موجودة	
لدى	التجار	الذين	يقبلون	البطاقة،	يتم	عن	طريقها	خ�سم	المبلغ	من	ح�ساب	العميل	

اإلكترونياًّا	وتحويله	اإلى	ح�ساب	التاجر	فور	اإجراء	عملية	البيع.
جـ- حكمها

يجوز	اإ�سدار	بطاقة	الخ�سم	الفوري	والتعامل	بها؛	لأنها	ل	ُت�ستخدم	اإّل	في	حدود	ر�سيد	
العميل،	فلي�ض	فيها	قر�ض	من	الم�سرف	للعميل،	ول	يحت�سب	عليها	اأي	فوائد	في�سدرها	

البنك لمن له ر�شيد في ح�شابه.
مقابل	 اأكانت	 �سواء	 ا،	 اأي�سً جائزة	 البطاقات	 هذه	 على	 الم�سرف	 ياأخذها	 التي	 والأجور	
الإ�سدار	اأم	ال�سحب	النقدي	اأم	دفع	ثمن	الم�ستريات؛	لأن	هذه	الأجور	مقابل	الخدمات	

المقّدمة	من	الم�سرف	للعميل.

2-	البطاقة	الئتمانية
اأ  - مفهومها

ه	اأميًنا	،	وو�سع	فيه	ثقته. ا:	عدَّ الئتمان	لغة:	م�سدر	ائتمن	يقال:	ائتمن	رجل	�سخ�سً
بطاقة	الئتمان	ا�سطالًحا:	هي	بطاقات	ممغنطة	ي�ستخدمها	العميل	ل�سراء	ال�سلع	والخدمات	
يتم	 اأن	 الم�سرف؛	على	 في	 له	ر�سيد	في	ح�سابه	 يكون	 اأن	 يلزم	 النقدي،	ول	 وال�سحب	

الت�سديد	خالل	مّدة	معّينة	تتراوح	من	�سهر	اإلى	اأربعين	يوًما.
ب- تكييفها الفقهي

الم�سرف	من	حامل	 يتقا�سى	 للعميل،	ول	 الم�سرف	 الئتمانية	قر�ض	ح�سن	من	 البطاقة	
البطاقة	اأي	ن�سبة	اأو	عمولة	�سوى	ر�سوم	اإ�سدار	البطاقة	،	ولكنه	يح�سل	على	ن�سبة	معينة	اأو	

عمولة	من	التاجر	الذي	يتعامل	بالبطاقة	على	مبيعاته	اأو	خدماته	التي	تمت	بالبطاقة.
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  في فائدة واحدة لبطاقة الئتمان.
أُفّكر

جـ-�عنا�رشها
لبطاقة الئتمان عنا�شر عّدة، هي:

بالت�شديد عن  العالمية، ودوره يقوم  بالنيابة عن الموؤ�ش�شة  البطاقة  1. الم�شرف الذي ي�شدر 
حامل	البطاقة	بالنيابة	عنه.

ة	باإ�سدار	البطاقات	البنكية،	مثل	موؤ�س�سة	ما�ستر	كارد	وفيزا	كارد. 2.	المنظمة	العالمية	الخا�سّ
3.	حامل	البطاقة،	وهو	العميل	الذي	يطلب	ا�ست�سدار	البطاقة	من	المنظمة	العالمية.

البنكية،	ويتم	التفاق	بينه	وبين	الموؤ�س�سة	على	تقديم	 التعامل	بالبطاقة	 التاجر	الذي	يقبل	 	.4
ال�سلع	والخدمات	لحامل	البطاقة	وا�ستيفاء	ثمنها	لحًقا.

ال�سلع	 قيمة	 با�ستيفاء	 ويقوم	 التاجر	 معه	 يتعامل	 الذي	 الم�سرف	 وهو	 التاجر	 م�سرف	 	.5
والخدمات	لح�ساب	التاجر	من	الم�سارف	الم�سدرة	للبطاقة.

6.	الئتمان	الذي	ي�ستفيده	حامل	البطاقة،	حيث	تمنحه	ثقة	التاجر	فيعقد	معه	�سفقة	بالأجل	
من دون دفع العو�س مبا�شرة.

د - حكمها
الدين.	 اأ�سل	 على	 زيادة	 ا�ستراط	 تت�سّمن	 لم	 اإذا	 بها؛	 والتعامل	 الئتمان	 بطاقة	 اإ�سدار	 يجوز	
ووجه	الجواز:	اأنها		قر�ض	ح�سن	من	البنك	للعميل	ي�سّدده	في	وقت	محدد	ح�سب	التفاق	

مع البنك.
ينوي	 البطاقة	 بها،	ولو	كان	طالب	 التعامل	 بزيادة	)فائدة(	فال	يجوز	 اإذا	كانت	م�سروطة	 اأما	

ال�شداد �شمن فترة ال�شماح المجاني. 
وُتعّد	بطاقة	الئتمان	اأداة	مهمة	في	المعامالت،	حيث	تمّكن	�ساحبها	من	دفع	اأثمان	الم�ستريات	

والخدمات	بي�سر	و�سهولة،	من	دون	التعّر�ض	لمخاطر	حمل	النقود	اأو	ال�سفر	بها.	
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            القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
1-	اأتحّرى	الحالل	في	معامالتي.

2-	اأُقّدر	جهود	الفقهاء	المعا�سرين	في	بيان	الأحكام	ال�سرعية	للق�سايا	الم�ستجدة.
3-	اأ�ست�سعر	عظمة	الإ�سالم	في	مواكبته	لتطّورات	الع�سر،	وتي�سير	المعامالت.

....................................................................	-4
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1-	البطاقات	الم�سرفية	نوعان،	اذكرهما.
2-قارن	بين	بطاقة	الخ�سم	الفوري	وبطاقة	الئتمان	من	حيث:	المفهوم،	والحكم.

3-	بّين	فائدة	بطاقة	الئتمان.
4-	عّدد	عنا�سر	بطاقة	الئتمان.

	مما	ياأتي:	 5-	عّلل	كالاًّ
اأ			-	ل	يجوز	التعامل	ببطاقة	الئتمان،	اإذا	كان	فيها	زيادة	على	اأ�سل	الدين.

ب-	ل	تعد	بطاقة	ال�سراف	الآلي	)A.T.M( من البطاقات الئتمانية.
6-	بّين	الحكم	ال�سرعي	في	الم�سائل	الآتية:

.)A.T.M(	الآلي	ال�سراف	بطاقة	با�ستخدام	راتبه	ب�سحب	عالء	قام	-			اأ
ب-	ا�سترى	ماهر	ثالجة	بمبلغ	األف	دينار	بتاريخ	2017/10/16م، وقام بدفع ثمنها للبائع 
بو�شاطة بطاقة الئتمان، على اأن ي�شّدد المبلغ كاماًل للم�شرف بتاريخ 2017/11/16م 
من	دون	زيادة	على	المبلغ،	واأن	ياأخذ	الم�سرف	ن�سبة	)1%(  من التاجر  من ثمن المبيع.

بطاقة الئتمان بطاقة الخ�سم الفوريوجه المقارنة

المفهوم

الحكم
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بعد	درا�ستي	الدرو�ض	ال�سابقة،	اأُكمل	المخططات	التنظيمية	الآتية	بما	ينا�سبها:	
اأوًل: الدر�ص التا�سع )القر�ص(.

�شروط�القر�سحكمة م�سروعيتهمفهوم القر�ص
من و�سائل

توثيق القر�ص

القر�ص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................•	

...................•	

...................•	

...................•	

...................•	

...................•	

...................•	

...................•	

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها
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مفهوم الــربا

الحكمة من تحريم  الــربا

�شروط�تجنب�ربا�الف�شل

اأنواع  الــربا

عقوبة اأكل الربا

ثانيًا:�الدر�س�العا�رش�)الربا(.

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

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

.................................................•	
................................................•	
................................................•	

.................................................•	

................................................•	

.................................................•	

................................................•	

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

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



66

ثالثًا:�الدر�س�احلادي�ع�رش�)التجارة�الإلكرتونية(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مفهوم التجارة 
الإلكترونية

مقّومات التجارة 
الإلكترونية

مزايا التجارة 
الإلكترونية

حكم التجارة 
الإلكترونية
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رابًعا:�الدر�س�الثاين�ع�رش�)البطاقات�امل�رشفية�)اأنواعها�وحكمها(.

 

مفهوم البطاقات الم�شرفية: 
............................................................................................................

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

حكمها: 
............................................................................................................

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

                       بطاقة الخ�سم الفوري

مفهومها:

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

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

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

ا�ستخداماتها:
........................................................

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

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

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

البطاقة الئتمانية

مفهومها:
.....................................................

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

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

عنا�سرها:
.....................................................

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

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

.....................................................
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الإجارة
)مفهومها، وحكمها، وم�شروعيتها، ومقّوماتها(

تلبية  الإ�شالم على  اإلى غيره؛ وقد حر�س  بطبعه، مفتقر في تحقيق م�شالحه  الإن�شان مدني 
حاجات	الإن�سان	وتي�سير	�سوؤون	حياته،	ورفع	الم�سقة	عنه	في	معامالته،	ف�سرع	له	عقوًدا	كثيرة	

منها عقد الإجارة.

اأوًل       مفهوم الإجارة

الإجارة	لغة:	ا�سم	لالأجرة،	وهي	الجزاء	على	العمل.
الإجارة	ا�سطالًحا:	عقد	تمليك	الموؤجر	للم�ستاأجر	منفعة	مق�سودة	من	ال�سيء	الموؤجر	لمّدة	

معينة، لقاء عو�س معلوم)1(.
والمنفعة	قد	تكون	منفعة	عين	ك�سكنى	الدار	اأو	ركوب	�سيارة،	وقد	تكون	منفعة	عمل	كعمل	

الطبيب	والبّناء	وغير	ذلك.

ثانيًا    م�سروعية الإجارة

ّنة	النبوية. الإجارة	من	العقود	الم�سروعة،	وقد	ثبتت	م�سروعيتها	في	القراآن	الكريم	وال�سُّ
1-	القراآن	الكريم،	قال	تعالى:	{ })�سورة	الطالق،	الآية	6(،	فقد	وجب	في	

الآية	الكريمة	اإعطاء	المر�سعة	اأجرها.
الق�ش�س،  )�شورة   { تعالى:	{  وقال	

الآية	26(،	فالإجارة	م�سروعة	عند	الأمم	ال�سابقة.

أتاّمل وأُبّين
بالمنفعة	 الإجارة	 بتقييده	 التعريف	 من	 التي	تخرج	 الأمور	 اأُبّين	 ثم	 الإجارة،	 مفهوم	 اأتاأّمل	

مقابل	عو�ض.

)1(  القانون المدني الأردني، ل�شنة 1976 مادة 658.

الدرس  الثالث  عشر
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ّنة	النبوية،	ما	روت	عائ�سة	ر�سي	اهلل	عنها	في	حديث	الهجرة،	قالت:	»َوا�ْسَتاأَْجَر	َر�ُسوُل	 2-	ال�سُّ
اِر	 يًتا،	َوُهَو	َعَلى	ِديِن	ُكفَّ يِل	َهاِديًا	ِخرِّ لَّى	اهلل	َعَلْيِه	َو�َسلََّم،	َواأَُبو	َبْكٍر	َرُجاًل	)1( ِمْن	َبِني	الدِّ اهلل	�سَ

ْبَح	َثاَلٍث«)2(. ُقَرْي�ٍض،	َفَدَفَعا	اإَِلْيِه	َراِحَلَتْيِهَما،	َوَواَعَداُه	َغاَر	َثْوٍر	َبْعَد	َثاَلِث	َلَياٍل	ِبَراِحَلَتْيِهَما	�سُ
ُمُهْم	َيْوَم	الِقَياَمِة:	َرُجٌل	اأَْعَطى	 وعن	النبي	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم،	قال:	»	َقاَل	اهلل:	»َثاَلَثٌة	اأََنا	َخ�سْ
ا	َفاأََكَل	َثَمَنُه،	َوَرُجٌل	ا�ْسَتاأَْجَر	اأَِجيًرا	َفا�ْسَتْوَفى	ِمْنُه	َوَلْم	ُيْعِط	اأَْجَرُه«)3(. 	َغَدَر،	َوَرُجٌل	َباَع	ُحراًّ ِبي	ُثمَّ
لَّى	اهلل	 َحاُب	اْلَمَزاِرِع	ُيْكُروَن	ِفي	َزَماِن	َر�ُسوِل	اهلل	�سَ وعن	�سعد	بن	اأبي	وقا�ض	قال:	َكاَن	اأَ�سْ
َعَلْيِه	 اهلل	 لَّى	 اهلِل	�سَ َر�ُسوَل	 َفَجاُءوا	 ْرِع،	 الزَّ ِمَن	 اِقي،	 ال�سَّ َعَلى	 َيُكوُن	 ِبَما	 َمَزاِرَعُهْم	 َو�َسلََّم	 َعَلْيِه	
ِبَذِلَك،	 ُيْكُروا	 اأَْن	 َعَلْيِه	َو�َسلََّم	 لَّى	اهلل	 َفَنَهاُهْم	َر�ُسوُل	اهلِل	�سَ َبْع�ِض	َذِلَك،	 ُموا	ِفي	 َو�َسلََّم	َفاْخَت�سَ

ِة«)4(. َهِب	َواْلِف�سَّ َوَقاَل:	»اأَْكُروا	ِبالذَّ
والحكمة	من	م�سروعية	الإجارة:	اأنها	و�سيلة	لق�ساء	حوائج	النا�ض	والتي�سير	عليهم	في	الح�سول	
في	 اأ�سل	 النا�ض	 ومراعاة	حوائج	 اأعيانها،	 في	 لهم	 ملك	 التي	ل	 المنافع	 من	 يريدونه	 ما	 على	

ت�سريع	العقود.

مع	مجموعتي،	الآثار	المترّتبة	لو	كانت	الإجارة	غير	م�سروعة.
أناقش

مقّومات عقد الإجارة ثالثًا  

لعقد الإجارة مقّومات اأربعة، هي:
َمن	 المنفعة،	والم�ستاأجر	هو	 يوؤّجر	 َمن	 فالموؤّجر	هو	 الموؤّجر	والم�ستاأجر،	 العاقدان:	وهما	 	-1

يدفع الأجرة. 
المال؛	لأنه	عقد	 الت�سّرف	في	 بالًغا	عاقاًل،	غير	محجور	 اأن	يكون	 وي�سترط	في	كل	منهما:	
يق�سد	به	المال،	فال	ي�سح	اإّل	من	جائز	الت�سّرف،	وكذلك	لي�سح	عقد	الإجارة	من	الم�ستكره	

لعدم ق�شده.
)1(	الرجل	الذي	ا�ستاأجره	اأبو	بكر	ر�سي	اهلل	عنه	ليدلهما	على	الطريق	هو	عبد	اهلل	بن	اأريقط	.	)	خريًتا:	ماهًرا(.
)2(		�سحيح	البخاري،	كتاب	الإجارة،	باب	ا�ستئجار	الم�سركين	عند	ال�سرورة،	اأو:	اإذا	لم	يوجد	اأهل	الإ�سالم.

)3(	�سحيح	البخاري،	كتاب	الإجارة،	باب	اإثم	من	منع	اأجر	الأجير.
)4(		�سنن	الن�سائي،	كتاب	المزارعة،	ذكر	الأحاديث	المختلفة	في	النهي	عن	كراء	الأر�ض	بالثلث	والربع،	واختالف	األفاظ	

الناقلين	للخبر،		وهو	حديث	ح�سن.
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2-	ال�سيغــة:	وهي	الإيجــاب	والقبول،	وهمــا	عالمة	الر�ســا،	وتنعقد	الإجــارة	باللفظ	ال�سريح	
كال�ستئجار،	اأو	اأي	لفظ	دل	عليها،	مثل:	اأعطيتك	هذا	البيت	�سهًرا	بمئة	دينار	�سهرياًّا.	وي�سترط	

في	ال�سيغة،	�سروط	منها:
اأ			-	موافقة	القبول	لالإيجاب.

ب-	اأّل	يطول	الف�سل	بين	الإيجاب	والقبول،	لأنه	يدل	على	الإعرا�ض	عن	التعاقد.
جـ-	عدم	تعليق	ال�سيغة	على	�سرط،	مثل:	اأُوؤّجرك	بيتي	اإذا	وافق	والدي.

	منهما: اأناق�ض	مع	زمالئي	الم�ساألتين	الآتيتين،	واأُبّين	حكم	كلٍّ
		اأ	-	ا�ستاأجر	مجنون	�سيارة	�سياحية.

ب-		قراأت	امراأة	عداد	�سيارة	الأجرة،	ودفعت	الأجرة	لل�سائق	من	دون	اأن	تتكّلم.

أناقش وأُبّين

3-	المنفعة:	وهي	المق�سودة	بعقد	الإجارة،	وي�سترط	فيها	�سروط	عّدة،	منها:
ل	 ما	 ا�ستئجار	 ي�سح	 فال	 م�سروًعا،	 مقابلها	 في	 المال	 بذل	 ليكون	 متقّومة؛	 تكون	 اأن	 	- اأ	
اعتبار	له	في	نظر	ال�سرع؛	كا�ستئجار	اآلت	اللهو	المحرم،	كما	ي�سترط	اأن	تكون	المنفعة	

مباحة،	فالي�سح	ا�سئجار	�سخ�ض	لتعليم	ال�سحر.
اأن	يكون	مقدوًرا	على	ت�سليمها؛	ليتمّكن	الم�ستاأجر	من	ا�ستيفائها	والنتفاع	بها،	فال	 ب-	

ت�سح	اإجارة	عاملة	مفقودة،	اأو	اأر�ض	مغ�سوبة	ل	يتمكن	�ساحبها	من	ا�ستردادها.	
جـ-	اأّل	يت�سّمن	ا�ستيفاء	المنفعة	ا�ستهالك	العين	الموؤجرة،	فال	ي�سح	ا�ستئجار	ال�سمع	لال�ست�ساءة	

به؛	لأنه	ل	يمكن	النتفاع	بها	اإّل	بعد	ا�ستهالك	اأعيانها.
د		-	اأن	تكون	معلومة	ومحددة	،	كا�ستئجار	اأر�ض	للزراعة	مدة	�سنة.

4-	الأجرة،	ي�سترط	في	الأجرة	ما	ي�سترط	في	الثمن	في	عقد	البيع،	وذلك	باأن	تكون:
اأ		-	ماًل	متقّوًما،	وهو	ما	له	قيمة	في	نظر	ال�سرع،	فال	ي�سح	اأن	تكون	الأجرة	من	المحرمات	

كالخنزير	والخمر؛	لعدم	اإقرار	ال�سارع	النتفاع	بهما.
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رابًعا        اآثار الإجارة

�سحيًحا،	 ينعقد	 فاإنه	 موانعه،	 وانتفت	 الإجارة	 عقد	 في	 وال�سروط	 المقّومات	 توافرت	 اإذا	
وتترتب	عليه	اآثاره،	ومنها:

1-	ثبوت	حق	الم�ستاأجر	في	النتفاع	بالعين	الموؤّجرة.
2-	ثبوت	حق	الُموؤّجر	في	الأجرة.

            القيم امل�ستفادة من الدر�ص:
ر	رحمة	اهلل	بعباده	في	ت�سريع	العقود. 1-	اأُقدِّ

2-	اأحر�ض	على	الإلتزم	باأحكام	الإجارة		في	حياتي.
...........................................-3

ب-	معلومة	للعاقدين،	فمثاًل:	ل	ي�سح	اأن	تكون	اأجرة	الدار	بما	تحتاجه	من	�سيانة،	اأوعمارة؛	
لجهالة	الأجرة	فيها؛	لأن	الجهالة	مدعاة	للتنازع	والختالف	بين	المتعاقدين.
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1-	عّرف	الإجارة	ا�سطالًحا.
ّنة	النبوية. 2-	هاِت	دلياًل	على	م�سروعية	الإجارة	من	القراآن	الكريم،	واآخرمن	ال�سُّ

3-	بّين	الحكمة	من	م�سروعية	عقد	الإجارة.
4-	بّين	ال�سروط	الواجب	توافرها	في	ال�سيغة.

5-	عّلل:	ُي�سترط	في	المنفعة	اأن	يكون	مقدوًرا	على	ت�سليمها.
6-	ما	الحكم	ال�سرعي	في	كل	م�ساألة	من	الم�سائل	الآتية،	مع	بيان	ال�سبب؟

	اأ			-	ا�ستاأجرت	امراأة	اأخرى	للنياحة	في	بيت	العزاء.
ب	-	ا�ستاأجرت	امراأة	رجاًل	لذبح	اأ�سحية	عنها.

جـ	-	ا�ستاأجر	�سخ�ض	داًرا	على	اأن	تكون	الأجرة	�سيانة	الدار.
د			-	ا�ستاأجر	�سغير	دراجة	في	العطلة	ال�سيفية.

	بع�سرة	اآلف	دينار	�سنوياًّا	لتجارة	ال�سيارات. 	هـ	-		ا�ستاأجر	رجل	محالاًّ
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اأنواع الإجارة وانتهاوؤها

تبّين	لك	في	الدر�ض	ال�سابق	مفهوم	الإجارة	وم�سروعيتها	ومقّوماتها،	وفي	هذا	الدر�ض	بيان	
لأنواع الإجارة واأحكامها.

	الإجارة	نوعان:	اإجارة	الإعيان	)المنافع(،	واإجارة	الأعمال.

مفهوم	الإجارة،	وحكمة	م�سروعيتها.
أستذكر

اأوًل      اإجارة الأعيان

1- مفهوم اإجارة الأعيان )املنافع(
اإجارة	الأعيان	هي	تمليك	منفعة	متعّلقة	بعين	معّينة.	كما	لو	قال	اأحدهم:	اأّجرتك	هذه	الدار	اأو	

ال�سيارة	اأو	الثوب،	وما	اأ�سبه	ذلك.
ويجب	اأن	تكون	المنفعة	مباحة	ومعلومة	ومحددة	عند	العقد.	

2- الأحكام املرتتّبة على اإجارة الأعيان
	اأ		-	وجوب	ت�سليم	العين	الموؤّجرة	للم�ستاأجر؛	لثبوت	حقه	في	النتفاع	بها،	وفي	المقابل	

ت�شليم الأجرة للموؤّجر.
ب-	التزام	الُموؤّجر	بت�سليم	العين	الموؤّجرة	�سليمة	خالية	من	العيوب	المانعة	من	ا�سيفاء	المنفعة،	
فاإذا	تبّين	وجود	عيب	مانع	من	النتفاع،	فالم�ستاأجر	بالخيار،	اإن	�ساء	اأم�سى	العقد،	واإن	

�ساء	ف�سخه.
جـ-	وجوب	التزام	المتعاقدين	بما	تم	التفاق	عليه	من	�سروط	اإ�سافية	�سحيحة،	لقوله	�سّلى	

اهلل عليه و�شّلم: »الُم�ْسِلُموَن	ِعْنَد	�ُسُروِطِهْم«)1(.

)1(	�سحيح	البخاري،	كتاب	الإجارة،	باب	اأجر	ال�سم�سرة.

الدرس الرابع عشر
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يجدها	 الم�ساهدة	 وعند	 نترنت(،	 )الإ طريق	 عن	 �سقة	 ي�ستاأجر	 الذي	 ال�سخ�ض	 في	 اأُفّكر	
مخالفة	للموا�سفات	التي	قراأها	و�ساهدها،	واأتعاون	مع	زمالئي	في	بيان	الحكم.	

أُفّكر وأتعاون

اأُفّكر	في	الم�ساألتين	الآتيتين،	ثم	اأُبّين	حكم	كل	منهما:
اأ			-	ا�ستاأجر	رجل	بيًتا	لل�سكنى	فاحترق	ب�سبب	ترك	المدفاأة	موقدة	في	اأثناء	النوم.

ب-	ا�ستاأجر	�سخ�ض	�سيارة	والتزم	في	اأثناء	القيادة	بقواعد	ال�سير	وال�سرعة	المحددة،	وت�سّررت	
ال�سيارة	من	�سيارة	اأخرى	لتجاوزها	ال�سرعة	المحددة.

أُفّكر وأُبّين

ر	في	حفظها،	فاإذا	تعدى	اأو	 د	-	يلتزم	الم�ستاأجر	بالمحافظة	على	العين	الموؤّجرة،	ول	يق�سّ
	تجارياًّا	فانهدم	ب�سبب	زلزال؛	 ر	يكون	م�سوؤوًل	عن	هذا	ال�سرر،	كمن	ا�ستاأجر	محالاًّ ق�سّ
فاأ�سابها	�سرر	 �سيارة	 ا�ستاأجر	 منه،	ومن	 تق�سير	 اأو	 	 تعدٍّ تلف	من	دون	 لأنه	 ي�سمنه	 فال	
ي�سمن	 فاإنه	 المقررة،	 لل�سرعة	 تجاوزه	 ب�سبب	 اأو	 ممنوع	 مكان	 في	 الوقوف	 ب�سبب	

تعوي�ض	ال�سرر	الذي	اأ�سابها.

ثانيًا        اإجارة الأعمال

مفهوم اإجارة الأعمال
اإجارة	الأعمال	هي	الإجارة	الواردة	على	عمل	معلوم	يقوم	به	الإن�سان،	كبناء	جدار،	اأو	خياطة	
في	 الموّظف	 الأعمال	 على	 الإجارة	 في	 ويندرج	 عمارة.	 حرا�سة	 اأو	 بيت،	 تنظيف	 اأو	 قمي�ض	

الوظائف	الحكومية	وفي	ال�سركات،	ونحو	ذلك.
والأ�سخا�ض	الذين	ُي�ستاأجرون	للقيام	بالأعمال	ق�سمان:	اأجير	خا�ض،	واأجير	م�سترك.	و�سنبّين	

	منهما	واأحكامه	في	المخطط	الآتي: مفهوم	كلٍّ
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اأق�سام اإجارة الأعمال واأحكامها

للعمل	 نف�سه	 يفّرغ	 اأن	 الأجير	 على	 	-
عند	الم�ستاأجر،	ول	يعمل	عند	غيره	

اإل	باإذنه.
ل	 للعمل	 بتفّرغه	 الأجرة	 ي�ستحق	 	-

بعمله.
لم	 ما	 يده،	 في	 تلف	 ما	 ي�سمن	 ل	 	-
ر في عمله؛ لأن يده  اأو يق�شّ يتعمد 

يد اأمانة.

هو	من	يمكنه	العمل	مع	اأكثر	من	�سخ�ض	
فــي	وقت	واحد،	ويتقبــل	الأعمال	من	
النا�ــض،	كالخياط	والحــداد	وم�سّلحي	

ال�شيارات ونحوهم.

-	يعمل	مع	اأكثر	من	�سخ�ض.

-	ي�ستحق	الأجرة	بانتهاء	العمل.

لم	 ما	 يده	 في	 تلف	 ما	 ي�سمن	 ل	 	-
ر في عمله؛ لأن يده  يتعمد اأو يق�شّ

يد اأمانة.

اأجير م�سترك )ال�سنّاع(

هــو	مــن	يعمــل	ل�سخ�ــض	واحــد	اأو	
جهة	واحــدة	مّدة	معلومــة،	كموّظف	
الحكومــة	اأو	ال�سركــة	اأو	العامــل	فــي	
الم�سنع	اأو	الخادم	فــي	المنزل،	ونحو	

ذلك.	

اأجير خا�ص
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انتهاء عقد الإجارة ثالثًا  

ينتهي عقد الإجارة في حالت، اأهمها:
1-	ا�ستيفاء	المنفعة	المعقود	عليها،	فاإن	كانت	المنفعة	مقّدرة	بعمل	انتهت	الإجارة	باإتمام	العمل،	

واإن	كانت	مقّدرة	بمّدة	انتهت	بم�سي	المّدة.
2-	الإقالة،	وهي	حل	الرابطة	العقدية	بر�سا	الطرفين،	فعقد	الإجارة	معاو�سة	مال	بمال،	فكان	

محتماًل لالإقالة كالبيع. 
3-	هالك	العين	الموؤّجرة	في	اإجارة	المنفعة؛	كالدار	اإذا	انهدمت،	وال�سيارة	اإذا	احترقت.

4-	انق�ساء	المّدة	اإّل	لعذر؛	فتنف�سخ	الإجارة	بانتهاء	المّدة	اإّل	اإذا	ُوجد	عذر،	باأن	انق�ست	المّدة،	
وفي	الأر�ض	زرع	لم	ي�ستح�سد،	فاإنه	يترك	بالأجرة	اإلى	اأن	ي�ستح�سد.	

واجبات العمال وحقوقهم في الإ�سام رابًعا  

للحفاظ	على	حقوق	المتعاقدين	ل	بّد	من	توثيق	العقود؛	�سماًنا	للحقوق،	وقد	اأوجب	القانون	
ح	العالقة	بين	الطرفين،	ويت�سّمن	ال�سروط	التي	يلتزم	بها	كل	من	طرفي	 الأردني	عقد	عمل	يو�سّ

العقد؛	منعا	للتنازع	والختالف	بينهما.
1-  واجبات العمال

ر	في	اأدائها. اأ			-	العلم	بواجبات	العمل	ومتطّلباته؛	كي	ل	يخالفها	اأو	يق�سّ
ر	فيه،	واإنما	يوؤديه	 ب-	اإتقان	العمل	وال�سعور	بالم�سوؤولية	تجاهه،	فال	يهمل	عمله	ول	يق�سّ

كاماًل.
جـ-	الأمانة	والإخال�ض	في	العمل،	فعلى	الأجير	اأن	يحافظ	على	اأ�سرار	العمل،	واأن	ُيخل�ض	

	َفَلْي�َض	ِمنَّا«)1(.  في	عمله	فال	يغ�ض،	قال	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َمْن	َغ�ضَّ
د	-	عدم	ا�ستغالل	الوظيفة،	فعلى	العامل	اّل	ي�ستغل	نفوذه	لنفع	نف�سه	اأوغيره	من	دون	وجه	
حق،	قال	�سّلى	اهلل	عليه	و�سّلم:	»َمِن	ا�ْسَتْعَمْلَناُه	َعَلى	َعَمٍل	َفَرَزْقَناُه	ِرْزًقا،	َفَما	اأََخَذ	َبْعَد	

َذِلَك	َفُهَو	ُغُلوٌل«)2(.
)1(	جامع	الترمذي،	اأبواب	البيوع،	باب	ما	جاء	في	كراهية	الغ�ض	في	البيوع.وهو	حديث	ح�سن	�سحيح.

)2(	�سنن	اأبي	داود،	كتاب	الخراج	والفيء	والأمارة،	باب	في	اأرزاق	العمال،		وهو	حديث	�سحيح.
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2- حقوق العمال
حث الإ�سالم على اإعطاء العمال حقوقهم، ومن تلك الحقوق:

اأ  - الأجر العادل المتفق عليه؛ فعلى �ساحب العمل األاّ ُيبخ�س اأجر العامل، واألاّ يماطل فيه؛ 
فيعطيه اأجره بعد النتهاء من العمل، قال �سلاّى اهلل عليه و�سلاّم، َقاَل: »َقاَل اهلل: َثاَلَثٌة اأََنا 
ُيْعِط  َوَلْم  ِمْنُه  َفا�ْسَتْوَفى  اأَِجيًرا  ا�ْسَتاأَْجَر  منهم(:....َوَرُجٌل  )وذكر  الِقَياَمِة  َيْوَم  ُمُهْم  َخ�سْ

اأَْجَرُه«)1(.
ب- معاملته معاملة ح�سنة، وعدم تكليفه فوق طاقته، واإعطاوؤه ق�سًطا من الراحة. 

             القيم امل�ستفادة من الدر�س:
1- األتزم ب�شروط عقد الإجارة.
ي عملي باأمانة و�سدق. 2- اأُوؤداّ

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

  )1( �سحيح البخاري، كتاب البيوع، باب اإثم من باع حًرا.
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د اأنواع الإجارة. 1- عداّ
ف كالاًّ مما ياأتي: اإجارة الأعمال، واإجارة المنافع. 2- عراّ

3- هاِت مثالاً على كلٍّ مّما ياأتي: اإجارة المنافع، والأجير الم�شترك.
4- ما الأمر الم�شتفاد من الأحاديث النبوية ال�شريفة الآتية:

5- قارن بين الأجير الخا�ص والأجير الم�شترك من حيث:
اأ   - المفهوم.             ب- ا�شتحقاق الأجرة.       جـ - ال�شمان في حالة التق�شير في العمل.

6- عّدد ثالث حالت  ينتهي بها عقد الإجارة.
7- بّين الحكم ال�شرعي في ال�شور الآتية:

اأ   - ا�ستاأجر �سخ�س اآلة معينة فا�ستعملها بعد انتهاء مدة الإجارة فتلفت.
ب- ا�شتاأجرت فتاة من محل ثوباًا، ووجدت فيه ثقباًا بعد اأن تم التفاق على ا�شتالمه خالياًا 

من العيوب.
جـ- رف�ص �شخ�ص ت�شليم ال�شقة ل�شاحبها بعد انتهاء عقد الإجارة؛ لأن �شفره قد تاأجل. 

د  - كلاّفت امراأة خادمتها القيام باأعمال فوق طاقتها.

الأمر الم�ستفادالحديث النبوي

قــال �شّلى اهلل عليــه و�شّلــم: »َمــِن ا�ْشَتْعَمْلَناُه   -
َعَلى َعَمٍل َفَرَزْقَناُه ِرْزقاًا، َفَمــا اأََخَذ َبْعَد َذِلَك َفُهَو 

ُغُلوٌل«. 

اأََنا  َثاَلَثٌة  اهلل:  »َقاَل  و�سلاّم:  عليه  اهلل  �سلاّى  قال   -
َغَدَر،  ُثمَّ  ِبي  اأَْعَطى  َرُجٌل  الِقَياَمِة:  َيْوَم  ُمُهْم  َخ�سْ
ِجيًرا  ا َفاأََكَل َثَمَنُه، َوَرُجٌل ا�ْسَتاأَْجَر اأَ َوَرُجٌل َباَع ُحراًّ

َفا�ْسَتْوَفى ِمْنُه َوَلْم ُيْعِط اأَْجَرُه«. 
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الإجارة المنتهية بالتمليك

الدرس الخامس عشر

من التطبيقات المعا�شرة لعقد الإجارة، الإجارة المنتهية بالتمليك، التي اأ�شبحت جزءاًا من 
النظام  تعتمد  التي  التمويل،  و�شركات  الإ�شالمية  الم�شارف  بها  تقوم  التي  ال�شتثمارية  ال�شيغ 

الإ�شالمي، فما حقيقة هذه الإجارة؟ وما حكمها؟ 

اأوًل      مفهوم الإجارة المنتهية بالتمليك

عقد بين طرفين يوؤّجر فيه اأحدهما لآخر عيناًا معلومة مقابل اأجرة محددة يدفعها الم�شتاأجر 
على اأق�شاط خالل مّدة محددة، تنتقل بعدها ملكية العين للم�شتاأجر عند �شـداده اآخر ق�شط. 

ويت�شح من التعريف، اأّن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يت�شمن عقدين: الأول عقد الإجارة 
والثاني عقد البيع. 

ومثال ذلك: اأن يقوم م�شرف بتاأجير �شقة مّدة ع�شرين �شنة باأجرة اأربعمئة دينار �شهريًّا، على 
اأن يملّكها للم�شتاأجربعقد جديد بعد انتهاء مدة الإجارة ودفع جميع اأق�شاط الأجرة.

ويت�شح من المثال ال�شابق، اأّن الخطوات العملية لالإجارة المنتهية بالتمليك كما ياأتي:
•  ُيبدي العميل رغبة في اإجارة منتهية بوعد التمليك.	
•  ي�شتري الم�شرف ال�شقة من البائع.	
• اإذا دفع 	 ال�شقة  بتمليك  مّدة معّينة، ويعده  باأجرة محددة  ال�شقة  العميل  الم�شرف  يوؤّجر   

الأجرة كلاّها عن طريق الهبة.
•  عند انتهاء مّدة الإجارة والوفاء ب�شداد الأق�شاط الإيجارية، ُيمّلك الم�شرف العميل ال�شقة.	

في المثال ال�شابق، واأ�شتخرج منه مقّومات عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.
أُفّكر
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ثانيًا      حكم الإجارة المنتهية بالتمليك 

المعا�شرين،  الفقهاء  بعناية  حظيت  التي  الم�شتجدة،  العقود  من  بالتمليك  المنتهية  الإجارة 
وقد اأجازها الفقهاء وفق �شوابط معينة؛ لق�شاء حوائج النا�ص والتي�شير عليهم، وهذا ما ذهب اإليه 
مجمع الفقه الإ�شالمي الدولي، المنبثق عن منّظمة الموؤتمر الإ�شالمي في دورته الثانية ع�شرة، كما 

اأجازها مجل�ص الإفتاء في المملكة الأردنية الها�شمية، �شمن ال�شوابط الآتية:
1- وجود عقدين منف�شلين ي�شتقل كل منهما عن الآخر زماناًا، بحيث يكون اإبرام عقد تمليك 

ة الإجارة.  رة  بعد عقد الإجارة، اأو وجود وعد بالتمليك في نهاية مداّ العين الموؤجاّ
2- اأن يكون �شمان العين الموؤجرة على المالك ل على الم�شتاأجر، وبذلك يتحمل الموؤّجر ما 

يلحق العين من تلف لي�ص فيه تعدٍّ اأو تق�شير من الم�شتاأجر. 
3- اإذا ا�شتمل العقد على تاأمين العين الموؤّجرة؛ فيجب اأن يكون التاأمين تعاونيًّا اإ�شالميًّا ل تجاريًّا، 

ر ولي�س الم�ستاأجر.  ويتحمله المالك الموؤجاّ
الإجارة،  مدة  طوال  الإجارة  اأحكام  بالتمليك  المنتهية  الإجارة  عقد  على  تطّبق  اأن  يجب   -4

واأحكام البيع عند تملك العين.
فاإذا اختل اأي �شرط من هذه ال�شروط، ت�شبح الإجارة المنتهية بالتمليك غير جائزة.

اتفق �شخ�ص مع اأحد الم�شارف على ا�شتئجار �شيارة مّدة �شنة كاملة، باأق�شاط اإجارية �شهرية 
اأن يتملك هذه ال�شيارة تلقائيًّا بعد النتهاء من دفع الأق�شاط في  مقدارها ثالثمئة دينار، على 

ة المحددة. المداّ

أُبدي رأيي

             القيم الم�ستفادة من الدر�س:

1- األتزم اأحكام ال�شريعة ال�شالمية في معامالتي.
2- اأُقّدر �شالحية اأحكام الإ�شالم لكل زمان ومكان.

........................................................ -3
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1- ما المق�سود بالإجارة المنتهية بالتمليك؟
2- عّلل: اأجاز الفقهاء المعا�شرون الإجارة المنتهية بالتمليك اإذا تحّققت فيها �شروط معينة.

3- بّين الحكم ال�شرعي في كل م�شاألة من الم�شائل الآتية:
بعد  لها  تنتهي ملكيته  اأن  المالية، على  الموؤ�ش�شات  اإحدى  �شيارة من  ا�شتاأجر �شخ�ص  اأ  - 

�شداد الأق�شاط الإجارية، وتم كتابة عقد الإجارة وعقد البيع في الوقت نف�شه. 
ب- ا�شترط الموؤّجر على الم�شتاأجر في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، اأن ي�شمن الم�شتاأجر 

العين الموؤّجرة اإذا هلكت من غير تق�شير.
4- �شع اإ�شارة ) ü( بجانب العبارة ال�شحيحة، واإ�شارة ) * ( بجانب العبارة غير ال�شحيحة.

اأ  - تت�شّمن الإجارة المنتهية بالتمليك عقدين منف�شلين، عقد اإجارة وعقد وعد بهبة العين 
.)       (

ب- تقع الإجارة المنتهية بالتمليك على تمليك الأعيان )      (.
جـ- تطّبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك اأحكام البيع طوال مّدة الإجارة )      (.
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بعد درا�شتي الدرو�ص ال�شابقة، اأُكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها: 
اأوًل: الدر�س الثالث ع�رش )الإجارة )مفهومها، وحكمها، وم�رشوعيتها، ومقوماتها((.

المنفعة، ويُ�شترط فيها:ال�شيغة، ويُ�شترط فيها:العاقدان، ويُ�شترط فيهما:

مفهوم الإجارة ا�سطالًحا: ...........................................................................
................................................................................................

..........................•	

..........................•	
 ..........................•	
..........................•	

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

..........................•	

..........................•	
 ..........................•	
..........................•	

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

..........................•	

..........................•	
 ..........................•	
..........................•	

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

..........................•	

..........................•	
 ..........................•	
..........................•	
..........................•	

اآثار  الإجارةمقّومات عقد الإجارة

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها
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ثانيًا: الدر�س الرابع ع�رش )اأنواع الإجارة وانتهاوؤها(.

اأنواع  الإجارة

اإجارة الأعيان

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

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

اأحكامها:
 .........................	
 .........................	
 .........................	

مفهومها:
...........................
..........................
...........................
...........................
...........................
...........................

اأجير خا�س، وهو
...........................
..........................
...........................
...........................
...........................
...........................

اأجير م�سترك، وهو

ينتهي عقد الإجارة في حالت، اأهمها: 
............................................................................................... -1

................................................................................................ - 2
............................................................................................... -3

................................................................................................ - 4

...................
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ثالثًا: الدر�س اخلام�س ع�رش )الإجارة املنتهية بالتمليك(.

مفهوم الإجارة المنتهية 
بالتمليك

�سوابط جواز الإجارة 
المنتهية بالتمليك

الحكمة من م�سروعية
 الإجارة المنتهية بالتمليك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الإجارة المنتهية بالتمليك
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عقد الإعارة

الدرس السادس عشر

حث الإ�شالم على فعل الخير، وق�شاء حوائج النا�ص، يقول اهلل تعالى: {
 } )�شورة المزمل، الآية 20(،  ومن  اأبواب الخير الإعارة.

مفهوم الإعارة   اأوًل  

: ما تعطيه غيرك على اأن يعيده اإليك.  الإعارة اأو العاريّة بت�شديد الياء وتخفيفها، لغةاً
ا: تمليك الغير منفعة �شيء )َعين( بغير عو�ص مّدة معّينة، اأو لغر�ص معّين على اأن يرّده  وا�شطالحاً
بعد ال�ستعمال)1( وا�شتيفاء تلك المنفعة. كاإعارة الثوب والآلة وال�شيارة والبيت وغير ذلك، مّما 

ينتفع به وتبقى عينه.

حكم الإعارة  وم�سروعيتها ثانيًا  

ّنة النبوية:  الإعارة  من العقود الم�شروعة الم�شتحبة، وقد ثبتت م�شروعيتها في الكتاب وال�شُّ
})�سورة المائدة، الآية 2(،  وقال تعالى:  ففي الكتاب: قال اهلل تعالى: {

{ } )�شورة الحج، الآية 77(، والإعارة  من اأفعال الخير فكانت م�ستحبة. 
ناّة النبوية: بفعل الر�سول �سلاّى اهلل عليه و�سلاّم  فقد ا�ستعار َفَر�ًسا ِمْن اأَِبي َطْلَحَة )2(، وفي  وثبتت في ال�سُّ
حديث اأم عطية ر�شي اهلل عنها لما اأمر النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم الن�شاء بح�شور �شالة العيد، قالت اأم 
عطية: قالت اإحداهن: يا ر�شول اهلل، اإن لم يكن لها جلباب، قال: »َفْلُتِعْرَها اأُْخُتَها ِمْن َجاَلِبيِبَها«)3(.

)1( القانون المدني الأردني ل�شنة 1976، مادة 760.
)2( �شحيح البخاري، كتاب الهبة وف�شلها والتحري�ص عليها،  باب من ا�شتعار من النا�ص الفر�ص والدابة وغيرها.

)3( جامع الترمذي، اأبواب العيدين، باب في خروج الن�شاء في العيدين، وهو حديث �شحيح.
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ثالثًا      الحكمة من م�سروعية الإعارة 

ة، منها: �ُسرعت العارية لحكم عداّ
1- ق�شــاء حوائج الآخرين؛ فقد يحتاج الإن�شان اإلــى النتفاع بعين من الأعيان، وهو ل ي�شتطيع 
ا ل يدعــوه ل�شرائها، فيق�شي  اأن يتملكهــا اأو ل يحتاجهــا اإّل مّرة واحــدة  اأو ا�شتعمالاً ب�شيطاً
المعيــر بالإعــارة منفعة اأخيــه مع بقاء العيــن له، وبذلك ي�شتحــق الأجر والثــواب، وقد ذم 
اهلل تعالــى الذين يمنعــون العارية التي يحتاجهــا الإن�شان كاإعارة متاع ونحــوه ، قال تعالى: 

  { }
)�شورة الماعون، الآيات7-4(. 

2- الإعارة مظهر من مظاهر التعاون بين اأفراد المجتمع، واإ�شاعة الألفة والمحبة والإخاء بينهم، ما 
يوؤدي اإلى تقوية الروابط والعالقات الجتماعية بين النا�ص. قال تعالى: {

 } )�سورة المائدة، الآية 2(. وقد تعارف النا�ص في مجتمعاتنا الإعارة 
وهي من محا�شن العادات التي تخّفف على النا�ص وتي�ّشر اأعمالهم.

مقّومات عقد الإعارة رابًعا  

لعقد الإعارة مقّومات اأربعة، هي: 
1- ال�شيغة: وهي كّل ما يدّل على الإعارة من لفظ اأو اإ�شارة اأو فعل.

ا لما يعيره، اأو ماأذوناًا له فيه، واأن يكون غير مكره. 2- المعير: وي�شترط  فيه اأن يكون مالكاً
3- الم�ستعير: وهو طالب الإعارة، وي�شترط فيه اأن يكون اأهالاً للت�شّرف بال�شيء المعار.

4- محّل الإعارة: هو ال�شيء الذي يمنحه المعير للم�شتعير لالنتفاع به، وي�شترط اأن يكون معّيناًا، 
ا مع بقاء عينه، فال ت�شح اإعارة الم�شتهلك كالطعام لالأكل،  ا مباحاً ا به انتفاعاً واأن يكون منتفعاً

اأو ال�شمعة لالإنارة.

 طلب جارك اإلى والدك اأن يعيره �شيارته لنقل ابنه اإلى الم�شت�شفى.
أُبدي رأيي
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 )1( �شنن اأبي داود، كتاب البيوع، باب في ت�شمين العارية، وهو حديث �شحيح لغيره. )المنحة مردودة: هي ما يمنحه 
ثمرتها.  ياأكل  �شجرة  اأو  �شاحبها  على  يردها  ثم  درها  ي�شرب  �شاة  اأو  يردها  ثم  مدة  يزرعها  اأر�ص  من  �شاحبه  الرجل 

والزعيم: الكفيل(.
)2( م�شند اأحمد بن حنبل، م�شند المكيين، م�شند �شفوان بن اأُمية الجمحي، عن النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم، وهوحديث ح�شن.

خام�ًسا        اأحكام الإعارة 

ُينتفع بها مع بقائها كالدور، والآلت، وال�شيارات  اإعارة كل عين مباحة ال�شتعمال  1- ت�شح 
ونحوها مّما منفعته مباحة ال�شتعمال، ول ت�شح اإعارة الأجهزة ل�شماع الغناء، ول المحل 

لبيع المحرمات؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
اإلى  �شليمة  ورّدها  لماله،  ال�شخ�ص  عناية  الم�شتعارة  العين  بحفظ  يعتني  اأن  الم�شتعير  على   -2
ي،  َمْق�شِ يُن  والدَّ مرُدودٌة،  والِمْنَحُة  اٌة،  موؤدَّ »العاريَُّة  و�سلاّم:  عليه  اهلل  �سلاّى  قال  �ساحبها. 

ِعيم غارٌم«)1(. والزَّ
ا للم�شتعير، فاإن كان في ا�شتردادها  3- للمعير اأن ي�شترد العين المعارة متى �شاء ما لم ي�شّبب �شرراً
ن�شج  قبل  وطلبه  للطبخ  ا  قدراً اأعار  كمن  ال�شرر،  يزول  حتى  قب�شها  اأجل  بالم�شتعير  �شرر 
الطعام، فلي�ص للمعير ا�شترداده حتى ين�شج الطعام وتق�شى حاجة الم�شتعير، واإن كان للعارية 

اأجل محدد التزم به.
4- لي�شمن الم�شتعير العين الم�شتعارة  اإن تلفت بغير تعد ول تفريط منه ، وي�شمنها  اإن فّرط  فيها 

اأو تعدى في ا�شتعمالها.

ا، عن �شفوان بن اأمية: »اأَنَّ َر�ُشوَل  ا م�شتفاداً اأتدّبر الحديث النبوي ال�شريف، ثم اأ�شتنتج منه اأمراً
»َبْل  َفَقاَل:  ُد؟  ُمَحمَّ َيا  ًبا  اأََغ�سْ َفَقاَل:  ا«  اأَْدَراعاً ُحَنْيٍن  َيْوَم  ِمْنُه  ا�ْشَتَعاَر  اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
َمَنَها  َها، َفَعَر�َص َعَلْيِه َر�ُشوُل اهلل  �شّلى اهلل عليه و�شّلم اأَْن َي�شْ اَع َبْع�شُ ُموَنٌة« َقاَل: َف�شَ َعاِرَيٌة َم�شْ

َلُه، َفَقاَل: اأََنا اْلَيْوَم َيا َر�ُسوَل اهلل ِفي اْلإِ�ْساَلِم اأَْرَغُب)2(.

أتدّبر وأستنتج
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�ساد�ًسا              انتهاء الإعارة

 تنتهي الإعارة في حالت عّدة، منها:
1- الف�شخ: تنف�شخ الإعارة برجوع المعير اأو الم�شتعير عنها؛ فالإعارة عقد غير لزم ولكلٍّ من 

الطرفين انهاوؤه متى �شاء، ولو �شرب له اأجل.
2- موت اأحد المتعاقدين.

3- انق�شاء الأجل المتفق عليه، اأو ا�شتيفاء المنفعة محل الإعارة.

            القيم الم�ستفادة من الدر�س:

1- اأ�شت�شعر عظمة الإ�شالم في حّثه على تقديم العون للنا�ص.
2- اأُعير النا�ص ما يحتاجون اإليه من اأ�شياء. 

3- اأُحافظ على العارية،  ول اأُتلفها.
.............................  -4

5-  يجوز للم�شتعير النتفاع بالعين المعارة بنف�شه اأو بمن يقوم مقامه، ول يجوز له اأن يوؤّجرها 
اأو يعيرها اإّل باإذن المالك؛ فاإن اأعارها من دون اإذن المالك فتلفت عند الثاني �شمنها الثاني؛ 
لأنه قب�شها على اأنه �شامن لها، وتلفت في يده، فا�شتقر ال�شمان عليه، وللمالك مطالبة من 

�ساء منهما.
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ا؟ 1- ما المق�شود بالإعارة  لغة وا�شطالحاً
2- ا�شتنتج الحكمة من م�شروعية الإعارة  في الآيتين الكريمتين الآتيتين:

.{ قال تعالى: {
تعـالى:{  قــال 
.{ 

3- تنتهي الإعارة  في حالت عّدة، اذكر اثنتين منها.
4-  بّين الحكم ال�شرعي في كل م�شاألة من الم�شائل الآتية:

اأ   - اأعار �سخ�س جاره طعاًما.
ب- اأعارت طالبة زميلتها كتاباًا، كانت قد ا�شتعارته من مكتبة المدر�شة، فتلف الكتاب.

ا لزراعتها،  فزرعها الم�شتعير، وقبل اأن ين�شج الزرع، طلب المعير   جـ - اأعار رجل اآخر اأر�شاً
من الم�شتعير اأن يرد  له الأر�ص.

ا، فاأعارته لأختها باإذن �شديقتها.  د  - ا�شتعارت امراأة من �شديقتها خاتماً
5- �شع اإ�شارة )ü( بجانب العبارة ال�شحيحة، واإ�شارة )*( بجانب العبارة غير ال�شحيحة، مبيِّناًا 

ال�سواب.
اأ   - الإعارة  مباحة للمعير، وم�ستحبة للم�ستعير )     (.

ب- اإعارة المكره غير �سحيحة )     (.
جـ- اأعار �شيارة والده ل�شديقه من دون علم اأبيه )     (. 

د  - من �شروط الم�شتعير اأن يكون اأهالاً للت�شّرف )      (.
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الوكالة

الدرس السابع عشر

اأراد منير �شراء اأ�شحية ولي�ص لديه خبرة في ذلك؛ فوكل �شديقه م�شطفى اأن ي�شتري له اأ�شحية 
اأنواعها؟  اأركانها؟ وما �شروطها؟ وما  ا لخبرته في ذلك؛ فما مفهوم الوكالة؟ وما  الغنم نظراً من 

ومتى تنتهي؟

مفهوم الوكالة اأوًل  

: الحفظ، والتفوي�ص، والعتماد. الوكالة لغةاً
ا اآخر مقام نف�شه في ت�شرف جائز معلوم قابل للنيابة.  ا: عقد يفّو�ص فيه اإن�شان �شخ�شاً    وا�شطالحاً

ا اآخر في بيع �سيارته اأو بيته.  ل رجل �سخ�سً كما لو وكاّ
م�سروعية الوكالة ثانيًا  

ّنة النبوية. الوكالة م�شروعة، ثبتت م�شروعيتها بالكتاب وال�شُّ
ففي الكتاب: اأخبر اهلل عز وجل عن اأهل الكهف في قوله تعالى: { 

فو�شوا  فالجميع   ،)19 الآية  الكهف،  )�شورة   {...  
ا منهم ل�شراء الطعام. واحداً

َراِء �َشاٍة«)1(؛  َل ُعْرَوَة ْبَن اأَِبي اْلَجْعِد ِفي �شِ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلًَّم َوكَّ ناّة النبوية: »َوَرَد اأَنِّ النَِّبيَّ �شَ   وفي ال�سُّ
فهذا الحديث يدل على جواز التوكيل. 

حكمة م�سروعية الوكالة ثالثًا  

اإليه بنف�شه؛  اإذ ل يمكن لكّل واحٍد فعل كّل ما يحتاج  النا�ص؛  للتي�شير على  �شرعت الوكالة 
ا فانياًا اأو رجالاً ذا وجاهة ل  ا اأو �شيخاً فقد يعجز الإن�شان عن ُمبا�شرة العمل بنف�شه باأن يكون مري�شاً
يتّولى الأمور بنف�شه اأو لي�ص له خبرة ومعرفة ببع�ص الأمور، فيحتاج اإلى �شخ�ص اآخر يقوم بدلاً عنه
 )1( �شحيح البخاري، كتاب المناقب، باب �شوؤال الم�شركين اأن يريهم النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اآية، فاأراهم ان�شقاق القمر.
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  مغترب يود �شراء �شقة في بلده، ول ي�شتطيع الَعودة ب�شبب ظروف عمله، ماذا اأقترح عليه؟
أُفّكر وأقترح

مقّومات الوكالة من المثال الوارد في بداية الدر�ص.
أستنتج

مقّومات الوكالة  رابًعا  

 للوكالة ثالثة مقّومات، هي: 
1- ال�شيغة )الإيجاب والقبول(.

معلوم،  جائز  ت�شرف  في  نف�شه  مقام  غيره  يفو�ص  من  وهو  )الأ�شيل(:  الُموِكل  العاقدان:   -2
وي�شترط فيه اأن يكون اأهالاً للت�شّرف بنف�شه فيما وّكل فيه؛ فال ي�شح اأن يوكل غيره في بيع ما 

ل يملك.
اأن يكون غير ممنوع من  فيه  الوكالة، وي�شترط  تنفيذ  اإليه  المفو�ص  ال�شخ�ص  الوكيل: وهو 

الت�شّرف في ما ُوّكل به؛ فال ي�شح توكيل فاقد الأهلية.
به  الُموكل  يكون  اأن  وي�شترط  فيه،  بالت�شّرف  للوكيل  الماأْذون  ال�شيء  وهو  الوكالة:  محل   -3

معلوًما.

خام�ًسا   اأنواع الوكالة

ة:  ة، ووكالة عاماّ ع الوكالة باعتبار المحل: اإلى وكالة خا�ساّ تتنواّ
ة: وهي ما كانت متعّلقة بت�شّرف معّين، كبيع دار اأو �شراء �شيارة. وفي هذه  1– الوكالة الخا�شّ

ل به. الحالة ل يجوز للوكيل اأن يت�شّرف اإّل في ما ُوكِّ
2– الوكالة العاّمة: وهي ما كانت غير مح�شورة بت�شّرف معّين، كاأن يقول �شخ�ص لآخر: اأنت 

وكيلي في كل �شيء، فيملك الوكيل كل ت�شّرف جائز للموكل، اإّل الطالق والتبّرع بالمال.

ببع�ص الأعمال والم�شالح.
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ا اأكثر للموكل: اأتدباّر الحديث النبوي الآتي، ثم اأ�شتنتج منه جواز الت�شّرف في ما يحّقق نفعاً
ا َي�ْشَتِري َلُه ِبِه �َشاةاً َفا�ْشَتَرى َلُه ِبِه �َشاَتْيِن  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َشلًَّم اأَْعَطاُه ِديَناراً »َعْن ُعْرَوَة  اأَنَّ النَِّبيَّ �شَ
َفَباَع اإِْحَداُهَما ِبِديَناٍر َوَجاَءُه ِبِديَناٍر َو�َشاٍة َفَدَعا َلُه ِباْلَبَرَكِة ِفي َبْيِعِه َوَكاَن َلِو ا�ْشَتَرى التَُّراَب َلَرِبَح 

ِفيِه«)1(.

أتدّبر وأستنتج

�ساد�ًسا  انتهاء الوكالة

تنتهي الوكالة بالأمور الآتية:
د للوكالة. 1- اإتمام العمل الموكل به، اأو انتهاء الأجل المحداّ

2- عزل الموكل للوكيل.
3- عزل الوكيل نف�شه )ا�شتقالة الوكيل(.

4- وفاة الموكل اأو الوكيل، اأو فقدان اأحدهما لالأهلية.
كل فيه؛ لأنه ل ُيت�شّور الت�شّرف فيه بعد الهالك. 5- هالك ال�شيء الموَّ

          القيم الم�ستفادة من الدر�س:

1- اأحر�س على م�ساعدة الآخرين.
2- اأُقّدر دور ال�شريعة في م�شاعدة النا�ص وق�شاء حوائجهم.
................................................. -3

  )1( �شحيح البخاري، كتاب المناقب، باب حدثني محمد بن المثنى.
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ا. ح مفهوم الوكالة، لغة وا�شطالحاً 1- و�شّ
2- بّين مقّومات الوكالة.

3- ما حكمة م�شروعية الوكالة؟
4- اذكر اأنواع الوكالة، مع اإعطاء مثال لكل نوع.

5- تنتهي الوكالة باأمور عدة، اذكر ثالثة منها.
ة من حيث: 6- قارن بين الوكالة العاّمة والوكالة الخا�شّ

اأ   - المفهوم.
ف المتاح للوكيل في كلٍّ منهما. ب- الت�شّرّ

7- عّلل: تنتهي الوكالة بهالك ال�شيء الموّكل فيه.
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الكفالة

الدرس الثامن عشر

دينار؛  مئة  منها  دفع  دينار،  ثالثمئة  قيمته  تجارية  موؤ�ش�شة  من  ا�شترى خالد جهاز حا�شوب 
فطلب اإليه �شاحب المحل اأن يح�شر من ي�شمن له �شداد باقي المبلغ؛ فاأح�شر �شقيقه الأكبر الذي 
يعمل طبيباًا، فتعهد له ب�شمان �شداد خالد للمبلغ المتبقي، وحال تاأخره في ال�شداد، فاإنه يتكّفل 

ب�سداده نيابة عنه. فما مفهوم الكفالة؟ وما اأنواعها؟

مفهوم الكفالة اأوًل  

الكفالة لغة: ال�شم، وال�شمان.
ا: �شم ذمة �شخ�ص اإلى ذمة �شخ�ص اآخر في المطالبة بتنفيذ التزام؛ فيثبت اللتزام في  وا�شطالحاً

ذمتيهما.

م�سروعية الكفالة  ثانيًا  

ّنة النبوية. الكفالة م�شروعة، ثبتت م�شروعيتها بالكتاب وال�شُّ
فمن الكتاب قوله تعالى: {  } 

)�شورة يو�شف، الآية72(.

ِعيُم َغاِرم«)1( َوثبت اأنه جيء برجٍل ُتوفي  ناّة النبوية: قوله �سلاّى اهلل عليه و�سلاّم: »الزَّ ومن ال�سُّ
ل اأَبو قتادة بدينه  ف�سلاّى عليه النبي �سلاّى  وعليه ديٌن فلم ي�سلِّ عليه النبي �سلاّى اهلل عليه و�سلاّم فتكفاّ

اهلل عليه و�سلاّم)2(. 

)1( جامع الترمذي، اأبواب البيوع عن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، باب ما جاء في اأن العارية موؤداة. )الزعيم: الكفيل، 
والغارم �شامن. بمعنى اأن الكفيل �شامن لما التزم به(.

)2( البخاري، كتاب الكفالة، باب من تكفل عن ميت ديناًا فلي�ص له اأن يرجع.
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مقّومات الكفالة  ثالثًا  

للكفالة مقّومات اأربعة، هي: 
1- الكفيل: وهو ال�شامن الذي يلتزم باأداء الدين المكفول به اإن عجز المدين عن الوفاء، وُي�شترط 
ا عاقالاً اأهالاً للتبّرع، مطلق الت�شّرف في ماله، را�شياًا بالكفالة؛ لذا، ل ت�شح  فيه اأن يكون بالغاً

الكفالة من المجنون اأو ال�شبي اأو المحجور عليه في ماله.
2- المكفول له: وهو الدائن.

3- المكفول عنه )الأ�شيل(: وهو الَمدين.
ين اأو العمل الذي وجب اأداوؤه عن المكفول  4- المكفول به )محل الكفالة(: وهو النف�ص اأو الدَّ

عنه. 

مع اأفراد مجموعتي، مقّومات الكفالة من المثال الوارد في بداية الدر�ص.
أستخلص

اأنواع الكفالة رابًعا  

  للكفالة اأنواع، هي: 
1 -  كفالة المال: وهي الكفالة باأداء مال، وهي اأنواع: 

ين الذي في ذمة الَمدين للدائن اإن تخّلف المدين  ين: باأن يلتزم الكفيل باأداء الدَّ اأ  - كفالة الدَّ
عن الأداء في الوقت المحدد. ومثال ذلك اأن يكون على عمر مبلغ من المال لحمزة، 
ويكفل بالل عمر ب�شداد المبلغ المطلوب؛ اإن تخّلف عمر عن الأداء في الموعد المحدد.

ب- كفالة الَعْين: باأن يلتزم الكفيل بت�شليم عين موجودة في يد المكفول اإلى المكفول له. 
مثل كفالة ت�شليم ال�شيارة المبيعة اإلى الم�شتري.

وحكمة م�شروعية الكفالة اأنها تحّقق حاجة النا�ص، وتوؤدي للتعاون والتراحم بينهم، وفيها 
المدين، وفيها تخفيف على  ال�شداد من  اأقدر على  غالباًا  الكفيل  َدْينه؛ لأن  للدائن على  تطمين 

المكفول؛ لأنه قد يحتاج اأن يكفله غيره للوفاء بما عليه لالآخرين.
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اأتدباّر الآية الكريمة الآتية، ثم اأ�شتنتج نوع الكفالة الواردة فيها، قال اهلل تعالى: {  
 } )�شورة يو�شف، الآية 66(.

أتدّبر وأستنتج

3- كفالــة الفعــل: وهي كفالة �شخ�ص باأداء فعــل معين، مثل كفالة الأجيــر؛ كالحداد اأو الخياط 
باإنجاز العمل وت�شليمه، وفق ما هو مطلوب في الوقت المحدد المتفق على ت�شليم العمل فيه.

خام�ًسا    انتهاء الكفالة

تنتهي الكفالة في الحالت الآتية:
1- تحّقق المطلوب من الكفالة: فقد يكون اأداء َدين اأو ت�شليم َعين اأو اإح�شار نف�ص؛ فمتى تحّقق 

المطلوب انتهت الكفالة.
2- الإبراء: اإذا اأبراأ الدائن الَمدين من الدين انتهت الكفالة، كما تنتهي باإبراء الدائن الكفيل من 
ين ثابت في ذمته، فال ي�شقط  الكفالة، لكن ل ي�شقط في هذه الحالة الدين عن الَمدين؛ لأن الدَّ

باإبراء الكفيل.

3- موت الكفيل.
4- موت المكفول بالنف�ص؛ لعدم القدرة على الت�شليم في هذه الحالة.

          القيم الم�ستفادة من الدر�س:

1- اأكفل الأ�سخا�س الأكفياء؛ اإذا احتاجوا اإلى ذلك.
2- األتزم بالت�شريعات الإ�شالمية الخا�شة بالكفالة.
.........................................-3

2- كفالة النف�ص: وهي التزام الكفيل باإح�شار ال�شخ�ص المكفول اإلى المكفول له اأو اإلى مجل�ص 
الحكم اأو نحو ذلك. 

ا اآخر لح�شور الجل�شة في الموعد المحدد من القا�شي  ومثال ذلك اأن يكفل �شخ�ص �شخ�شاً
ال�شرعي في المحكمة.
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ا. ح مفهوم الكفالة، لغة وا�شطالحاً 1-  و�شّ
2- عّدد مقّومات الكفالة.

3- اذكر ثالثة �شروط للكفيل.
4- ما حكمة م�شروعية الكفالة؟

5- هاِت مثالاً لكل نوع من اأنواع الكفالة بالمال.
6- لنتهاء الكفالة حالت عّدة، اأذكر ثالثاًا منها.

د نوع الكفالة في ما ياأتي: 7- حداّ
ا بالنتهاء من طالء بيت ماأمون في الوقت المحدد. اأ    - تكّفل �شالم الدّهان �شعيداً

ب - �شمن محمود لمعاذ ت�شليم ال�شيارة المطلوبة من معر�ص خليل في الوقت المحدد.
جـ- تكّفل من�شور ب�شداد َدْين عثمان، حال عجزه عن ال�شداد.

8- علاّل كالاًّ مما ياأتي:
اأ   - عدم جواز كفالة �شبي لغيره.

ب - عدم جواز كفالة المحجور عليه لغيره.
جـ- انتهاء الكفالة حال موت المكفول بالنف�ص.

ين عن الَمدين. د  - اإبراء الدائن الكفيل من الكفالة، ل ي�سقط الدَّ
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بعد درا�شتي الدرو�ص ال�شابقة، اأُكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها: 
اأوًل: الدر�س ال�ساد�س ع�رش )الإعارة(.

الحكمة من م�سروعية
 الإعارة 

ينتهي عقد الإعارة  مقّومات الإعارة 
في حالت، منها 
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........................................................................... ا�سطالًحا:  الإعارة  مفهوم 
...................................................................................................

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها

الإعارة
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ثانيًا: الدر�س ال�سابع ع�رش )الوكالة(.

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

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

ة، هي:....................................... الخا�شّ الوكالة   -1
...................................................................

هي:......................................... العاّمة،  الوكالة   -2
....................................................................

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

............................................................... -2
............................................... ................ -3

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

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

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

............................................................... -4

............................................................... -5

مفهوم الوكالة

اأنواع  الوكالة

مقّومات الوكالة

انتهاء الوكالة

الوكالة
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حالت انتهاء الكفالةاأنواع الكفالة

 

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

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

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

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

الحكمة من م�سروعبة 
الكفالة:

....................................................................................  : الكفالة  مفهوم 
...................................................................................................

1- كفالة المال، وتق�سم اإلى 
ق�شمين:

ثالثًا: الدر�س الثامن ع�رش )الكفالة(.

..........................•	

..........................•	
 ..........................•	
..........................•	
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الكفالة
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عقد الرهن

الدرس التاسع عشر

الحقوق  ل�شمان هذه  المعامالت  من  الكثير  الآخرين، و�شرع  الإ�شالم على حقوق  حر�ص 
والمحافظة عليها، ومن هذه المعامالت الرهن. فما الرهن؟ وما اأحكامه؟

مفهوم الرهن اأوًل  

الرهن لغة:  ُيطلق على الثبات والدوام ، كما ُيطلق على الحب�ص، قال تعالى: {  } 
)�سورة المدثر، الآية 38(؛ اأي: محبو�سة بك�سبها وعملها.

ا: جعل عين لها قيمة مالية مقابل َدْين، ي�شتوفى منها اأو من ثمنها اإذا تعّذر الوفاء. الرهن ا�شطالحاً
والرهن من عقود التوثيقات. 

ومثاله: اأن ي�شتري رجل من اآخر ب�شاعة بمئة دينار موؤجلة، فيطلب البائع اإلى الم�شتري اأن يرهنه 
�ساعته اإلى حين �سداد ثمن الدين.

حكم الرهن وم�سروعيته  ثانيًا  

النبوية  ّنة  وال�شُّ بالكتاب  م�شروعيتها  وثبتت  ال�شالمية،   ال�شريعة  اأباحتها  التي  العقود  الرهن من 
ففي الكتاب: قال اهلل تعالى: { } )�سورة البقرة، الآية 283(. 
ّنة النبوية: فْعل الر�شول �شّلى اهلل عليه و�شّلم، فعن عائ�شة ر�شي اهلل عنها، قالت »ا�ْشَتَرى  وفي ال�شُّ

ا، َوَرَهَنُه ِدْرَعُه«)1(. َر�ُشوُل اهلل �شّلى اهلل عليه و�شّلم ِمْن َيُهوِديٍّ َطَعاماً
و�شرع الإ�شالم الرهن لِحكم، منها:

   )1( �شحيح البخاري، كتاب الرهن، باب الرهن عند اليهود وغيرهم.
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يــن؛ فحفظ المال مــن مقا�شــد ال�شريعة ال�شالميــة ، يجب اأّل  1- حفــظ الحقــوق وتوثيق الدَّ
يتحــّرج الدائن من العمل علــى �شمان ماله، بطلب الرهن، فذلك يحد من وقوع المنازعات 

والخ�شومات بين النا�ص.
2- ت�شهيل التعامل بين النا�ص، فتقديم الرهن ي�شجع اأ�شحاب الأموال على م�شاعدة الآخرين من 
ين لهم، اأو بيعهم ما يحتاجون اإليه وتاأجيل الثمن مقابل �شمان يقدمه المدين  خالل تقديم الدَّ

للدائن، وبذلك يطمئن الدائن على ماله. 
3- حث المدين على المبادرة باأداء الدين الذي عليه؛ لأنه يعلم باأنه اإن لم يوؤد الدين، فاإن الدائن 

ياأخذ حقه من الرهن.

مقّومات عقد الرهن ثالثًا  

يقوم عقد الرهن على المقّومات الآتية:
1- العاقدان: طرفا العقد وهما: المرتهن )الدائن( والراهن )المدين( اللذان يقومان باإن�شاء العقد.

 فالراهن )المدين(: الذي يقّدم العين للمرتهن )الدائن( الذي يحتب�ص العين مقابل دينه.
2- ال�شيغة: وهي ما ي�شدر عن العاقدين ليدل على اإن�شاء العقد.

ين. 3- المرهون: وهي العين التي تو�شع لدى المرتهن )الدائن( مقابل الدَّ
ين الذي يكون في ذمة الراهن )المدين( للمرتهن. 4- المرهون به: وهو الدَّ

اأتاّمل المثال الآتي، ثم اأُبّين مقّومات الرهن: ا�شتدان �شعيد من اأحمد ع�شرة اآلف دينار مّدة 
�شهر، فطلب اأحمد اإليه اأن يرهن له �شيارته  اإلى حين �شداد الدين.

أتأّمل وأُبّين

�شروط  عقد الرهن رابًعا  

ُي�شترط ل�شحة الرهن عدة �شروط ، اأهمها:
1- اأن يكون العاقدان مكّلفين غير محجور عليهما في ت�شّرفاتهما المالية؛ لأن الرهن عقد تترتب 

عليه اأحكام وم�شوؤوليات مالية فال�شبي والمجنون والمحجور عليه لي�شوا اأهالاً لذلك.



103

ا معلوم المقدار. ين( ُمحدداً 2- اأن يكون المرهون به )الدَّ
3- اأن يكون المرهون عيناًا.

ا للراهن اأو ماأذوناًا له في رهنه فال ي�شح اأن يرهن �شيئا ل يملكه اإل  4- اأن يكون المرهون مملوكاً
اأن ياأذن �شاحبه له في رهنه.

5- اأن يكون المرهون مّما ي�شح بيعه؛ فكل ما ي�شح بيعه ي�شح رهنه من ثابت كالأرا�شي، اأو 
منقول كال�شيارات ونحو ذلك، فال ي�شح رهن المجهول، ول محرم كالخمر؛ لأنه ل ي�شح 
لأنها ل  ذلك؛  الوقف ونحو  اأو  ال�شفر،  اأو جواز  ال�شخ�شية،  البطاقة  ي�شح رهن  بيعه، ول 

يجوز بيعها، ول يمكن ا�شتيفاء قيمة الرهن من ثمنها.
6- القب�ص:  فيجب اأن يقب�ص المرتهن العين المرهونة ول تبقى بيد الراهن وبعد القب�ص ي�شبح 
ا، وتترتب عليه اآثاره، ول يجوز للراهن ف�شخه؛ لأنه وثيقة بدين، ويملك المرتهن  العقد لزماً

ف�شخه في اأي وقت؛ لأن العقد لم�شلحته.
7- يجوز اأن يتفق الراهن والمرتهن على اأن يو�شع الرهن عند �شخ�ص يختارانه، فيقب�شه ويحفظه 

ين. عنده. وللمرتهن اأو وكيله  حب�ص المرهون حتى ا�شتيفاء الدَّ
والقب�ص نوعان: قب�ص حقيقي كت�شليم مفاتيح الدار، وقب�ص حكمي  بالتاأ�شير على �شند ت�شجيل 

. فيتم القب�ص ح�شب العرف. الأر�ص مثالاً

ا، ثم اأذكر بالتعاون معهم  اأمثلة على اأمور ي�شح  اأتاّمل واأفراد مجموعتي، �شروط الرهن جيداً
رهنها؛ واأخرى ل ي�شح رهنها.

أتأّمل وأذكر

            القيم الم�ستفادة من الدر�س:

1- اأُقّدر حر�ص ال�شريعة على المحافظة على اأموال النا�ص، بالحث على توثيق المعامالت.
2- األتزم اأحكام الرهن عند ال�شتدانة من الآخرين.

.............................................................................-3
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ا؟ 1- ما المق�شود بالرهن ا�شطالحاً

2- هاِت دليالًّ على م�شروعية الرهن.

3- بّين حكمتين من حكم م�شروعية  الرهن. 

4- عّلل: ي�شترط في العاقدين اأن يكونا مكّلفين.

5- بّين الحكم ال�شرعي في الحالت الآتية: 
اأ    - رهن طفل �شغير كتابه مقابل خم�شة دنانير.

ب- ا�شترى رجل ب�شاعة باألف دينار موؤجلة، ورهن عقاره مقابل ذلك.
جـ- رهن �شخ�ص مزرعته مقابل ع�شرة اآلف دينار. 

د  - ا�شتدان �شخ�ص من اآخر مئة دينار؛ فرهن رخ�شة قيادته اإلى حين �شداد الدين.



105

اأحكام الرهن
الدرس العشرون

مر بك في الدر�ص ال�شابق اأن عقد الرهن من العقود الم�شروعة، فاإذا تحّققت مقّوماته و�شروطه 
ا تترّتب عليه اآثاره وتثبت له اأحكامه، ومن هذه الأحكام ما ياأتي: كان العقد �شحيحاً

الأحكام المتعّلقة بالمرهون اأوًل  

توجد اأحكام متعّلقة بالمرهون، منها ما ياأتي:
1- حب�س املرهون 

بوفاء  اإّل  الرهن  الرجوع في  للراهن  العقد ولي�ص  لزم وتم  فقد  المرهون،  المرتهن  قب�ص  اإذا 
ين. وبناء عليه، فاإن للمرتهن حق حب�ص المرهون عنده، ولي�ص للراهن اأن يخرجه من ملكه  الدَّ

اإّل باإذن المرتهن.
2- موؤونة الرهن

فاإن  ونمائه؛  ومنافعه،  كاأجرة حفظه،  لبقائه،  نفقة  من  الرهن  يحتاجه  ما  كّل  الرهن:  موؤونة 
هذه النفقة تكون على الراهن؛ لأنه ل بد من النفقة لبقاء العين التي هي ملكه. ويجبر عليها 
اتفق  اإذا  اإّل  المرتهن،  المرهونة، محافظة على حق  العين  امتنع عن ذلك، كي ل تهلك  اإذا 
ْهُن، َلُه ُغْنُمُه َوَعَلْيِه  الراهن مع المرتهن على غير ذلك. لقوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم: »َل َيْغَلُق الرَّ
ي�شمنه  المرتهن فال  تق�شير من  اأو  تعدٍّ  المرتهن من غير  يد  الرهن في  واإذا هلك  ُغْرُمُه«)1(، 
المرتهن بل يكون �شمانه على الراهن لأن له غنمه؛ اأي فوائده ونماوؤه، فيكون عليه �شمانه 

)فالغنم بالغرم(.

   )1(   �شنن الدارقطني، كتاب البيوع، اإ�شناده ح�شن مت�شل. )ل يغلق الرهن: ل ي�شتحقه المرتهن اإذا لم ي�شتفكه �شاحبه(.
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3-  يد املرتهن
يد المرتهن )الدائن( على الرهن يد اأمانة، فال يغّرم المرتهن �شيئا اإّل بالتعدي اأو التق�شير في 

ين فال ي�شقط �شيء منه بهالك الرهن بدون تعدٍّ اأو تق�شير. حفظ المرهون، اأّما الدَّ
4- الت�رصّف  باملرهون

ل  يجوز للراهن الت�شّرف بالرهن ت�شّرفاًا ينقل ملكيته لآخر؛ كالبيع اأو الهبة اأو الوقف؛ لأن 
منه عند عجز  الرهن، ووفاء حقه  بحفظ  المرتهن  يفوت حق  بالبيع  بالرهن  بت�شرفه  الراهن 

الراهن عن �شداد دينه.
هـ - مناء الرهن

مالك  لأنه  للراهن؛  ملك  كلها  وهذه  ونمائها،  وزيادتها  وغلتها  المرهونة  العين  ثمرة  وهو 
لالأ�شل، وهذا نماء ملكه، فهو له، �شواء اأكان مت�شالاً كال�شمن في الحيوان، اأو منف�شالاً كنتاج 

الأر�ص اأو الغلة كاأجرة البيت.

اأتاأّمل المثال الآتي: »رهن عامر �شقته لتوثيق دين عليه ل�شعيد؛ و كانت ال�شقة موؤجرة بثالثمئة 
دينار �سهرياًّا«، ثم اأُجيب عما ياأتي:

- َمن ي�شتحق اأجرة المرهون؟ ولماذا؟
- َمن الذي يدفع اأجرة �شيانة ال�شقة، الراهن اأم المرتهن؟

أتأّمل وأُجيب

ين في الرهن ثانيًا        اأثر حلول اأجل الدَّ

ين ولم ي�شّدده الراهن، فللمرتهن الحق في بيع المرهون وا�شتيفاء دينه منه  اإذا  اإذا حل اأجل الدَّ
ين .في�شتوفي المرتهن   اأذن  له الراهن، فاإن اأبى الراهن البيع فللقا�شي اأن يبيع المرهون في ق�شاء الدَّ
ين؛ فاإن كانت قيمة الرهن اأقل  حقه ويرّد الباقي اإلى الراهن اإن كانت قيمة الرهن اأكثر من قيمة الدَّ

ين. ين طلب المرتهن من الراهن ما تبّقى من الدَّ من قيمة الدَّ
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اإنتهاء عقد الرهن ثالثًا  

ينتهي عقد الرهن في حالت، منها:
ين كله. 1- ت�شديد الراهن الدَّ

ين. 2- تنازل المرتهن  عن الدَّ
، باإرجاع العين المرهونة ولو لم يقبل الراهن. 3- ف�شخ الرهن من قبل المرتهن قولاً اأو فعالاً

4- هالك العين المرهونة.

ل ي�شترط موافقة الراهن على ف�شخ عقد الرهن.
أُفّكر

اأتعاون مع مجموعتي، ثم اأُبّين من الذي يتحّمل نفقات العقد ونفقات الت�شجيل.
أتعاون وأُبّين

من �سور الرهن المعا�سرة )الرهن التاأميني( رابًعا  

الرهن  �شوره  ومن  الر�شمي،  الرهن  الع�شر  هذا  في  انت�شرت  التي  ين  الدَّ �شمان  و�شائل  من 
له  يكون  ا  حقًّ لم�شلحته  الرهن  كان  من  يمنح  عقار  على  وارد  عقد  وهو  )العقاري(،  التاأميني 

بمقت�شاه، اأن يتقّدم على بقية الدائنين في ا�شتيفاء حقه من ثمن ذلك العقار عند بيعه.
ول بّد لنعقاد هذا الرهن من ت�شجيله ر�شميًّا في دائرة ت�شجيل الأرا�شي.

ا على المال المرهون من دون اأن تنتقل حيازة هذا المال اإلى  والرهن التاأميني يرّتب للدائن حقًّ
يد الدائن، بل تبقى حيازته في يد المدين )الراهن( والرهن يتم بت�شجيله في دائرة الرهن العقاري.

والرهــن  التاأمينــي اأمر م�شتحدث، وهو من الأمور الجائزة يقــوم بها ولي الأمر، والقب�ص يتم 
بت�شجيل الرهن في دائرة الرهن العقاري. 

والقول بجواز الرهن التاأميني )العقاري( فيه تو�شعة على الم�شلمين، و �شمان حقوق الممولين 
وتوثيقها بالطرق ال�شرعية، كما اأن فيه تنمية لل�شوق العقارية، ما يعود على اقت�شاد البالد بالفائدة 

والم�سلحة.
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          القيم الم�ستفادة من الدر�س:

1- األتزم اأحكام ال�شريعة في ما يتعّلق بالرهن.
2- اأُقّدر مرونة ال�شريعة و�شالحيتها لكل زمان ومكان.

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

وُي�شترط اأن تكون هذه المعامالت موافقة لل�شريعة الإ�شالمية، ول تت�شّمن بع�ص ال�شروط التي 
تف�شي اإلى الوقوع في الربا.
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1- ما المق�شود بكلٍّ مّما ياأتي: نماء الرهن، والرهن التاأميني.
2- عّدد ثالثة اأمور ينتهي بها عقد الرهن.

3- علاّل ما ياأتي:
اأ   - ل يجوز لأي من الراهن اأو المرتهن الت�شّرف بالرهن ت�شّرفاًا ناقالاً للملكية.

ب- نماء العين المرهونة ملك للراهن. 
4- بّين الحكم ال�شرعي في الحالت الآتية:

ين ولم ي�شّدده الراهن، فاأبى الراهن بيع المرهون. اأ   - حّل اأجل الدَّ
ب- اتفق الراهن  مع المرتهن اأن تكون موؤونة المرهون على المرتهن.

ر المرتهن في حفظ العين المرهونة. جـ- ق�شّ
د  - اأعار المرتهن العين المرهونة.
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الوقف
الدرس الحادي والعشرون

حث الإ�شالم على الإنفاق في وجوه الخير، ومنها ال�شدقة التي ينتهي اأجرها بمجرد النتفاع 
بها، كال�شدقة على فقير بمبلغ من المال، ومنها ما ي�شتمر اأجرها با�شتمرار النتفاع بها كالتبّرع 
الفقراء؛ وانطالقاًا من قوله �شّلى اهلل عليه و�شّلم، »اإَِذا  المر�شى  ُينفق ريعه ل�شالح  اأن  ببيت على 
اِلٍح  َدَقٍة َجاِرَيٍة، اأَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، اأَْو َوَلٍد �شَ اُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه اإِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة: اإِلَّ ِمْن �شَ َماَت اْلإِْن�شَ
َيْدُعو َلُه«)1(، ومن باب الحر�ص على نيل ثواب اهلل الدائم تناف�ص الم�شلمون في وقف الأرا�شي 
والعقارات في مختلف البقاع الإ�شالمية اأمالاً في الح�شول على الأجر والثواب الدائم عن طريق 
تحقيق ال�شدقة الجارية )الوقف(؛ ذلك لأن اأجر الت�شّدق بالمال ينتهي بمجرد �شرفه وا�شتهالكه، 

اأّما الوقف فاأجره م�شتمر ما دام للوقف ريع ينفق منه.
وقد ا�شتمرت العناية بالأوقاف، حيث اأ�شبحت ت�شّكل موؤ�ش�شة اإ�شالمية، اأ�شهمت في كثير من 
البالد الإ�شالمية في تكوين �شبكة من الخدمات لل�شكان في مجالت التعليم، والرعاية ال�شحية 
ودور الأيتام، وفي مجال توفير المال الالزم لترميم الم�شاجد، والمقابر، والج�شور، واإمدادات 
الإ�شالمية،  البالد  في  والمعرفة  العلم  ن�شر  في  دورها  برز  وقد  الحياة،  نواحي  من  وكثير  المياه 

والرعاية ال�سحية والتعليم الطبي.

�شبب كثرة الأوقاف في البالد الإ�شالمية.
أستنتج

مفهوم الوقف   اأوًل  

الوقف لغة: الحب�ص والمنع.
ف، و�سرف منفعتها في وجه الخير والبر. وا�سطالًحا: حب�س العين المملوكة عن الت�سراّ

  )1( �شحيح م�شلم، كتاب الو�شية، باب ما يلحق الإن�شان من الثواب بعد وفاته.
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م�شروعية الوقف   ثانيًا  

ّنة النبوية. الوقف قربة اإلى اهلل تعالى، ثبتت م�شروعيته بالكتاب وال�شُّ
   فالقراآن الكريم عر�ص للوقف �شمن الح�ص على ال�شدقة على الفقراء وبرهم ورعايتهم؛ 
َحبُّ  اِر ِباْلَمِديَنِة َمالاً ِمْن َنْخٍل، اأَ فقد روى اأن�ص بن مالك ر�شي اهلل عنه »َكاَن اأَُبو َطْلَحَة اأْكَثَر الأَْن�شَ
َماِلِه اإَِلْيِه َبْيُرَحاَء، ُم�ْشَتْقِبَلَة الَم�ْشِجِد َوَكاَن النَِّبيُّ �شلى اهلل عليه و�شلم َيْدُخُلَها َوَي�ْشَرُب ِمْن َماٍء ِفيَها 
ُبو  اأَ َقاَم   ،)92 اآل عمران، الآية  َنَزَلْت:{  } )�شورة  ا  َفَلمَّ اأََن�ٌص:  َقاَل  َطيٍِّب، 
َطْلَحَة َفَقاَل: َيا َر�ُشوَل اهلل، اإِنَّ اهلل َيُقوُل: {  } َواإِنَّ اأََحبَّ اأَْمَواِلي اإَِليَّ 
ْعَها َحْيُث اأََراَك اهلل، َفَقاَل: »َبْخ، َذِلَك  ، َف�شَ ِ َها َوُذْخَرَها ِعْنَد اهللَّ َدَقٌة اهلل اأَْرُجو ِبرَّ َبْيُرَحاَء، َواإِنََّها �شَ
ْقَرِبيَن«،  َماٌل َراِبٌح اأَْو َراِيٌح – �َسكَّ اْبُن َم�ْسَلَمَة – َوَقْد �َشِمْعُت َما ُقْلَت، َواإِنِّي اَأَرى اأَْن َتْجَعَلَها ِفي الأَ

ِه«)1(. َقاِرِبِه، َوِفي َبِني َعمِّ َمَها اأَُبو َطْلَحَة ِفي اأَ َقاَل اأَُبو َطْلَحَة: اأَْفَعُل َذِلَك َيا َر�ُسوَل اهلل، َفَق�سَ
ا بخيبر فاأتى النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم  ّنة النبوية ورد اأن عمر بن الخّطاب اأ�شاب اأر�شاً وفي ال�شُّ
َلها  ْئَت َحَب�ْشَت اأَ�شْ ا لم اأ�شب مالاً قط اأنف�ص منه فكيف تاأمرني به؟ قال: »اإْن �شِ فقال: اأ�شبت اأر�شاً
ْقَت ِبها«)2( فت�شّدق عمر اأنه ل يباع اأ�شلها ول يوهب ول يورث. وت�شّدق بها في الفقراء  دَّ َوَت�سَ
والقربى والرقاب وفي �شبيل اهلل وال�شيف وابن ال�شبيل، وفي هذا الحديث دليل على �شحة اأ�شل 

الوقف، واأنه ل يباع ول يوهب ول يورث اإنما يتبع فيه �شرط الواقف.

ثالثًا         الحكمة من م�شروعية الوقف

للوقف حكم وفوائد كثيرة، منها:
1- �شد حاجة المحتاجين، وتحقيق التكافل الجتماعي في المجتمع الإ�شالمي.

2- تحقيق رغبة المح�شنين في و�شول تبرعاتهم للجهات التي يرغبون في الإنفاق عليها حال 
حياتهم، وا�شتمرار و�شول الأجر والثواب لهم بعد مماتهم.

.{  )1( �شحيح البخاري، كتاب تف�شير القراآن، �شورة اآل عمران ، باب{
 )2( �شحيح البخاري، كتاب ال�شروط، باب ال�شروط في الوقف.
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مقّومات الوقف  رابًعا  

 للوقف مقّومات اأربعة، هي: 
1- ال�شيغة، وهي الإيجاب من الواقف وهي ركن، اأما القبول فالراجح عدم ا�شتراطه في الوقف؛ 
ا، والت�شّرف يكفي فيه الإيجاب وحده؛ فينتقل ملك المال  لأن الوقف ت�شّرف ولي�ص عقداً

الموقوف من المالك اإلى ملك اهلل تعالى، فال يتوّقف على القبول.
ا؛ لذا، ل  وي�شترط في ال�شيغة اأن تكون خالية من التوقيت؛ لأن الوقف يقت�شي اأن يكون موؤبداً
ي�شح قول الواقف: وقفت بيتي على الأيتام مّدة عام. وي�شترط عدم تعليق ال�شيغة؛ لأن الوقف 
يقت�شي ملك الموقوف عليه في الحال، والتعليق يمنع ذلك، فال يجوز للواقف مثالاً اأن يقول: 

وقفت اأر�شي على طلبة العلم، اإذا رجع ولدي من ال�شفر. 
ا  2- الواقف، هو ال�شخ�ص الذي يحب�ص ماله في �شبيل اهلل تعالى، ويجب اأن يكون الواقف بالغاً
بمر�ص  مري�ص  وغير  غفلة،  اأو  ل�شفه  عليه  محجور  وغير  ُمكره،  غير  للتبرع،  اأهالاً   ، عاقالاً
الموت وهو من كان في حالة من المر�ص يغلب عليها الهالك؛ فمن كانت هذه حاله، فاإّن 
وقفه ياأخذ حكم و�شيته وينفذ في حدود الثلث من اأمواله؛ وذلك رعاية لحق الورثة حتى ل 

يتركهم في حاجة اإلى النا�س.

في �شبب عدم جواز وقف ال�شبي والمجنون.
أُفّكر

ا  3- الموقوف، وهو المال المحبو�ص في �شبيل اهلل تعالى، ويجب اأن يكون الموقوف مالاً متقّوماً
ا  ا واأن يكون معيناًا معلوماً ا تامًّ ا للواقف عند اإن�شاء الوقف ملكاً ا، مملوكاً يجوز النتفاع به �شرعاً
ا نافياًا للجهالة، وذلك بذكر اأو�شافه ومعالمه؛ فلو وقف رجل اإحدى داريه من دون تعيين  علماً

فال يجوز؛ لجهل العين الموقوفة.

كالم�شاجد  الإ�شالمي،  المجتمع  في  العامة  للمرافق  دائمة  مالية  موارد  توفير  في  الإ�شهام   -3
والمدار�ص والجامعات والم�شت�شفيات والآبار ودور الأيتام، وغيرها...
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مقّومات الوقف من المثال الآتي:
اأوقف رّيان بيتاًا لل�شكن على طلبة العلم الفقراء الذين يح�شرون للدرا�شة من البالد الإ�شالمية 

ة الدرا�سة فقط. لل�سكن فيه وذلك مداّ

أستنتج

اأنواع الوقف  خام�ًسا  

والجامعات  كالمدار�ص  وِبّر؛  خير  جهة  على  مالاً  ال�شخ�ص  وقف  هو  الخيري:  الوقف   -1
والم�شاجد والم�شت�شفيات والمكتبات والفقراء وطلبة العلم وغير ذلك من وجوه الِبّر.

2- الوقف الذري اأو الأهلي: وهو وقف ال�شخ�ص مالاً على ذريته اأو ن�شله اأو اأقاربه اأو بع�شهم، 
وهذا الوقف ل يجوز اأن يكون لخ�شو�ص الذكور بق�شد حرمان الإناث. ويجب اأن يكون 

، فالوقف على الذرية وللفقراء من بعدهم. لجهة ِبّر ماآلاً

�ساد�ًسا         من اأحكام الوقف 

1- لزوم الوقف؛ فال ي�شح للواقف الرجوع عنه اأو ا�شترداده، اأو الت�شّرف فيه بالبيع والهبة ول 
التوريث.

2- �شرورة احترام �شرط الواقف؛ فاإن وقف ماله على جهة خير ما؛ لم يجز �شرف ريع المال 
الموقوف لغيرها من الجهات.

3- ي�شح وقف العقارات، وما جرى العرف بوقفه؛ كالم�شاحف والكتب وال�شجاد، ول ي�شح 
وقف ما يتلف بمجّرد النتفاع به كالخ�شروات وال�شمع، اأو ي�شرع اإليه الف�شاد كالزهور.

4- حرمة الإ�شرار بالورثة؛ فال يجوز اأن يق�شد الواقف بوقفه الإ�شرار بورثته.

4- الموقوف عليه، وهو الجهة المنتفعة من الوقف، ويجب اأن يكون الموقوف عليه جهة بر غير 
منقطعة كاأن يكون على فقراء، اأو طلبة علم وغير ذلك، مّما حث عليه ال�شرع، ول يجوز اأن 

يكون على ما فيه مع�شية كدور اللهو والقمار.
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           القيم الم�ستفادة من الدر�س:

ة. 1- اأحر�ص م�شتقبالاً على اأن يكون لي وقف على وجوه الخير والتعليمية منها خا�شّ
2- اأُقّدر دور ال�شريعة في تحقيق التكافل الجتماعي في المجتمع الإ�شالمي.

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

اأتعاون  مع  اأفراد  مجموعي، واأبحث  عبر �شبكة )الإنترنت( عن قرارات  مجمع  الفقه الإ�شالمي 
ح: يو�شّ ا  تقريراً واأكتب  المختلفة،  الوقف  اأموال  ا�شتثمار  ب�شاأن  ع�شرة  الخام�شة  دورته  في 

  اأ  - مفهوم ا�شتثمار اأموال الوقف.
ب - الحكم ال�شرعي ل�شتثمار اأموال الوقف.

جـ - �شروط ا�شتثمار اأموال الوقف.

أتعاون وأبحث
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ح المفاهيم الآتية: الوقف، والوقف الخيري، والوقف الذري. 1- و�شّ
2- للوقف حكم وفوائد كثيرة، اذكر ثالثاًا منها.

3- علاّل ما ياأتي:
  اأ  - ُي�شترط في �شيغة الوقف اأن تكون خالية من التوقيت.

ب - ُي�شترط في الوقف عدم تعليق ال�شيغة.
4- بّين الخلل الموجود في الحالت الآتية:

اأ   - اأوقف �شالم بيته على الفقراء مّدة عام.
ب- اأوقف رجل باقات من الزهور على طلبة المدر�شة.

جـ- اأراد خليل اأن يرجع عّما اأوقفه وي�شترده.
د  - اأوقف �شعيد �شقة غير معينة من عمارته.

هـ - اأوقف منير كامل ثروته على اأبنائه الذكور. 
و  - اأوقف �شخ�ص بيته على اأيتام الحي؛ فاأ�شكن فيه متولي الوقف طلبة العلم الفقراء من غير   

الأيتام.
ح الحكم ال�شرعي لوقف المري�ص مر�ص الموت. 5- و�شّ
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التاأمين

الدرس الثاني والعشرون

ا؛ حيث بداأ في اإيطاليا  من المعروف تاريخيًّا اأن التاأمين البحري هو اأول اأنواع التاأمين ظهوراً
في القرن الخام�ص ع�شر الميالدي، وذلك ب�شبب المخاطر التي كانت تتعّر�ص لها ال�شفن التي 
التاأمين، حيث كان �شاحب الب�شاعة يدفع بموجبها  تحمل الب�شائع في البحار، فظهرت عقود 
ا عن  ا من المال؛ تعوي�شاً ا معّيناًا على اأنه في حال تلف الب�شاعة اأو تعر�شها لل�شياع يقب�ص مبلغاً ق�شطاً
المخاطر التي تتعّر�ص لها الب�شاعة، فوجد النا�ص اأّن ال�شامنين يربحون اأموالاً طائلة فانت�شرالتاأمين 
وانتقل اإلى بالد اأخرى كبريطانيا، واأمريكا وغيرها، ثم انتقل اإلى الدول العربية في القرن التا�شع 
ع�شر. ولم يكن التاأمين معروفاًا عند الفقهاء القدامى، واإن كان ابن عابدين قد اأ�شار اإلى بع�ص اأنواع 

التاأمين في حا�سيته واأفتى بمنعه.
الإن�شانية، والقت�شادية،  الحياة  والتكنولوجي في مختلف مجالت  العلمي  للتطّور  ا   ونظراً
ي�شتخدمها  التي  الو�شائل  معظم  و�شمل  وعقوده،  التاأمين  فكرة  تطّورت  والزراعية  والتجارية، 
الإن�شان كو�شائل النقل المختلفة، واأماكن ال�شكنى والأمتعة التي يقتنيها، ولم يقف التاأمين عند 
حياة الإن�شان اإنما امتد اإلى ما بعد وفاته في ما ُيعرف بالتاأمين على الحياة ونظام التقاعد؛ لي�شتفيد 
التاأمين، واأق�شامه، وحكمه في نظر  من ثمراته ورثته من بعده. فكان من الأهمية معرفة مفهوم 

ال�شريعة الإ�شالمية.

مفهوم التاأمين اأوًل  

التاأمين لغة: من الأمن ويعني الطماأنينة.
ن له )الم�شترك( اإو  ن )�شركة التاأمين( اأن يوؤدي اإلى الموؤمََّ ا: عقد يلتزم بموجبه الموؤمِّ وا�شطالحاً
ا مرّتباًا اأو اأي عو�ص مالي اآخر  ا من المال اإو اإيراداً اإلى الم�شتفيد الذي ا�شترط التاأمين ل�شالحه مبلغاً
ن �شده، اأو تحّقق الخطر المبيَِّن في العقد مقابل مبلغ محّدد اأو في حالة وقوع الحادث الموؤمَّ
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ن.)1( ن له للموؤمِّ اأو اأق�شاط دورية يوؤديها الموؤمَّ
عنا�سر عقد التاأمين ثانيًا  

ن، وهو �شركة التاأمين اأو الحكومة في التقاعد. 1- الموؤمِّ
ن. ن له، وهو ال�شخ�ص الذي يقوم بالتعاقد مع الموؤمِّ 2- الموؤمَّ

الخطر  م�شوؤولية  لتحمله  له؛  ن  الموؤمَّ من  ن  الموؤمِّ عليه  يح�شل  الذي  المقابل  الق�شط، وهو   -3
ن منه. الموؤمَّ

ن له اأو الذي يعّينه لي�شتفيد من عقد التاأمين كالبن اأو الزوجة  4- الم�شتفيد، وهو ال�شخ�ص الموؤمَّ
. مثالاً

ن منه، وهو الخطر والمبّين في العقد؛ كالحريق والإ�شابات والحوادث وغير ذلك من  5- الموؤمَّ
الأخطار.

اأق�شام التاأمين ثالثًا  

 يق�شم التاأمين من حيث �شكله اإلى ق�شمين: تاأمين تعاوني )تكافلي(، وتاأمين تجاري.
الق�سم الأول: التاأمني التعاوين 

وهو ما تقوم به الدول اأو الموؤ�ش�شات اأو بع�ص الجمعيات الخيرية لم�شلحة الموّظفين والعاملين 
يقدمها  دفعة  مقابل  وال�شيخوخة،  والعجز  المر�ص  اإ�شابة  من  اإليها  المنت�شبين  فتوؤّمن  لديها، 

الم�شتركون. ول تق�شد هذه الموؤ�ش�شات من وراء ذلك تحقيق الأرباح.
 وي�شتمل التاأمين التعاوني على �شور عّدة، منها:

  اأ - نظــام التقاعد: وهو اأن تجعل الدولــة للموّظف مرّتباًا �شهرياًا بعد بلوغه �شنًّا معّينة في الوظيفة 
مقابل اقتطاع جزء من راتبه.

ب- نظــام ال�شمــان الجتماعي: وهــو اأن تجعل الدولة اأو مــن ينوب عنهــا كموؤ�ش�شة ال�شمان 
الجتماعي للموّظف والعامل الذي يعمل في القطاع الخا�ص الم�شترك في موؤ�ش�شة ال�شمان 
تعوي�شــات في حالة الإ�شابة بالمر�ــص اأو العجز اأو ال�شيخوخة  اأو اإعطــاوؤه راتباًا �شهريًّا عند  

 )1(  القانون المدني الأردني ل�شنة 1976 المادة 920.
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بلوغه �شنًّا معينة، مقابل اقتطاع جزء من راتبه بالإ�شافة اإلى ق�شط تدفعه الموؤ�ش�شة التي يعمل 
لديها ل�شالح موؤ�ش�شة ال�شمان الجتماعي، التي تقوم باإدارة الأموال وتنميتها. 

جـ- التاأمين ال�شحي: وهو اأن تتكّفل الموؤ�ش�شة بتقديم العالج الالزم لمن ي�شاب بمر�ص مقابل 
ق�شط �شهري ُيقتطع من راتب الم�شترك، اأو يلتزم الفرد بدفعه ل�شركة التاأمين. 

 د - التاأمين التبادلي: وهو ما تقوم به الجمعيات  لتاأمين حاجات المنت�شبين اإليها؛ كالجمعيات 
التي تن�شاأ بين اأهل بلدة ما، اأو بين الموّظفين في موؤ�ش�شة ما، حيث يجمعون اأموالاً ب�شورة 

دورية، تو�شع في �شندوق وُيعطى من ال�شندوق من اأ�شيب ب�شرر من الم�شتركين.

اأتعاون مع مجموعتي، ثم اأُبّين ما ياأتي:
 - الخدمات التي تحّققها الجمعيات التاأمينية لمنت�شبيها.

بمبلغ دوري  الإ�شهام  للمحتاجين من زمالئي، عند  اأُقّدمها  اأن  يمكن  التي  الخدمات   - 
يو�شع في �شندوق خا�ص بطلبة �شفي.

أتعاون وأُبّين

ر  في طرائق اقتطاع الق�شط من الموّظف وغير الموّظف، ثم اأناق�ص زمالئي في ذلك. اأُفكاّ
أُفّكر وأُناقش

حكم التاأمني التعاوين )التكافلي(
ن منه؛ لأنه ين�شجم  ا مهما كان نوع الخطر الموؤمَّ التاأمين التعاوني بجميع �شوره جائز �شرعاً
الدولة  من  فكل  المح�ص،  التبّرع  من  اأ�شا�ص  على  التكافل  اإلى  تدعو  التي  ال�شريعة  مقا�شد  مع 
يق�شدون  واإنما  الأرباح،  تحقيق  ذلك  من  يق�شدون  ل  التاأمين  في  والم�شتركين  والموؤ�ش�شات 
ا با�شتراكه لمن يحتاج  الإ�شهام في دفع الأخطار التي ت�شيب الم�شتركين، ويكون الم�شترك متبّرعاً

اإليه من �شائر الم�شاهمين في الموؤ�ش�شة اأو �شندوق ال�شمان. قال تعالى:{
ِلْلُموؤِْمِن  ِمن   } )�سورة المائدة، الآية 2(، وقال �سلاّى اهلل عليه و�سلاّم: »الُموؤْ

ا«)1(. ُه َبْع�شاً دُّ َبْع�شُ َكاْلُبْنَياِن َي�شُ

)1( �شحيح البخاري، كتاب الآداب، باب تعاون الموؤمنين بع�شهم بع�شا. �شحيح م�شلم،كتاب البر وال�شلة والآداب، باب 
تراحم الموؤمنين وتعاطفهم وتعا�شدهم.
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اأتاأّمل الحديث النبوي ال�شريف، ثم اأُبّين وجه الدللة على جواز التاأمين التعاوني:قال ر�شول 
اهلل �سلاّى اهلل عليه و�سلاّم: »اإِنَّ اْلأَ�ْشَعِريِّيَن اإَِذا اأَْرَمُلوا ِفي اْلَغْزِو، اأَْو َقلَّ َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِباْلَمِديَنِة، 
ِويَِّة، َفُهْم ِمنِّي  ُموُه َبْيَنُهْم ِفي اإَِناٍء َواِحٍد، ِبال�شَّ َجَمُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم ِفي َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ اْقَت�شَ

َواأََنا ِمْنُهْم«)1(.

أتأّمل وأُبّين

با�شتثمار  يقوم  اأن  الم�شتركين  تبرعات  فيها  التي تو�شع  ال�شناديق  ُي�شرف على  لمن  ويمكن 
ا كالربا. الأموال وتنميتها بالطرائق الم�شروعة، ويتعّين عليه اأن يبتعد عن المحظور �شرعاً

التاأمين  �شركات  تمار�شه  الذي  الإ�شالمي(  التكافلي  )التاأمين  الإ�شالمي  التجاري  والتاأمين 
الإ�سالمي �سكل من اأ�سكال التاأمين التعاوني.

التعاون  باب  من  التعاوني؛  التاأمين  هو  الإ�شالمي  التكافلي  التاأمين  عليه  يقوم  الذي  والمبداأ 
ن  ن لهم. والعقد الذي تقوم عليه عقد الوكالة، وذلك بين الموؤمَّ وتبادل اللتزام بالتبرع بين الموؤمَّ
لهم و�شركة التاأمين التي يوكلونها باإدارة العمليات التاأمينية نيابة عنهم؛ كا�شتيفاء اأق�شاط التاأمين 
ن لهم وغير ذلك من الأمور  ن لهم، ودفع التعوي�شات للمت�شررين نيابة عن بقية الموؤمَّ من الموؤمَّ
ا يتم التفاق عليه في عقد الوكالة. كما  ا معلوماً الإدارية، وت�شتحق ال�شركة مقابل هذه الوكالة اأجراً
ن لهم وتنميتها ل�شالحهم مقابل ن�شبة من الأرباح تاأخذها ك�شريك  اأموال الموؤمَّ تقوم با�شتثمار 

م�شارب.

وقد جاءت ال�شريعة الإ�شالمية ب�شور كثيرة، تحّقق فيها نظام التاأمين التعاوني، منها:
1- نظام الزكاة، باإعطاء الفقراء والم�شاكين واأبناء ال�شبيل الذين انقطعوا عن ديارهم واأموالهم 

واأ�شبحوا في حاجة اإلى المال من اأموال الزكاة.
2- نظام النفقات بين الأقارب، فيلزم القريب الغني بالإنفاق على قريبه الفقير.

3- نظام العاقلة بتوزيع دية القتل الخطاأ على عائلة المقتول.

)1( �شحيح البخاري، كتاب ال�شركة، باب ال�شركة في الطعام والنهد والعرو�ص، �شحيح م�شلم، كتاب ف�شائل ال�شحابة ر�شي اهلل 
تعالى عنهم، باب من ف�شائل الأ�شعريين ر�شي اهلل عنهم. )اأَْرَمُلوا: من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام اأ�شله من الرمل كاأنهم 

ل�سقوا بالرمل من القلة(.
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الق�سم الثاين: التاأمني التجاري
هو من عقود المعاو�شات تقوم به ال�شركات التجارية بهدف الح�شول على الربح.

بتعوي�ص  الم�شتفيد  اأو  له  ن  للموؤمَّ التاأمين  �شركة  فيه  تلتزم  عقد  التقليدي  التجاري  والتاأمين 
الموؤمن منه،  نتيجة تحّقق الخطر  العقد  له، عند تحقق خ�شارة احتمالية مبّينة في  نقدي تدفعه 

ن له من مبلغ نقدي ثابت على اأق�شاط دورية اأو دفعة واحدة.  مقابل ما يدفعه الموؤمَّ
وا�سطلح على ت�سمية العقد بوثيقة التاأمين اأو بولي�سة التاأمين.

ويق�شم التاأمين التجاري باعتبار مو�شوعه اإلى عّدة اأنواع، منها:
النقل؛  و�شائل  على  كالتاأمين  تلحقها:  التي  والأخطار  الأ�شرار  من  الأ�شياء  على  التاأمين   -1
كال�شيارات والطائرات من الحوادث، والمحالت التجارية من الحريق، والم�شانع والب�شائع 

من الحريق والغرق، والمزروعات من التلف وغير ذلك. 
2- التاأمين على الأ�سخا�س، وينق�سم اإلى ق�سمين:

ن له  ن فيه بدفع مبلغ من المال لورثة الموؤمَّ اأ  - التاأمين على الحياة، وهو عقد يتعهد الموؤمِّ
ة محددة.   ة معياّنة مقابل ما دفعه من ق�سط لمداّ عند وفاته اأو عند بقائه حياًّا بعد مداّ

المال  من  مبلغ  بدفع  بمقت�شاه  التاأمين  �شركة  تلتزم  عقد  وهو  الإ�شابات  من  التاأمين  ب- 
ا �شهريًّا. ن له ق�شطاً ن له عند وقوع اإ�شابة بدنية مقابل اأن يدفع الموؤمَّ للموؤمَّ

حكم التاأمني التجاري التقليدي
ذهب اأكثر العلماء المعا�شرين)1( والمجامع الفقهية الإ�شالمية اإلى القول بعدم جواز التاأمين 

التجاري التقليدي بكافة اأنواعه؛ وذلك لأنه: 
1- ي�شتمل على المقامرة والغرر الفاح�ص، فهو من عقود المعاو�شات المالية الحتمالية الم�شتملة 
ن له( مقدار ما ياأخذ كل منهما اأو يخ�شر، فقد  ن والموؤمَّ على الغرر، فال يعرف الطرفان ) الموؤمِّ
ا اأو ق�شطين ثم يح�شل له حادث، فياأخذ اأكثر مّما دفع؛ وبذلك يخ�شر  ن له ق�شطاً يدفع الموؤمَّ
ن ، وقد ل يح�شل له حادث فيدفع جميع الأق�شاط ول ياأخذ منها �شيئا فيخ�شر ويربح  الموؤمِّ

)1( ذهب بع�ص العلماء اإلى القول: بجواز التاأمين التجاري بجميع اأنواعه، ومن هوؤلء ال�شيخ م�شطفى الزرقا  وعلي الخفيف 
رحمهما اهلل؛ )لأنه عقد جديد لم ي�شمله ن�ص مانع، يحقق م�شلحة دون اأن يكون من ورائه �شرر(.
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ن)�شركة التامين(. فالغرر فيه ظاهر، وقد نهى النبي �شّلى اهلل عليه و�شّلم عن بيع الغرر)1(. الموؤمِّ
ن له اأكثر مّما دفعه لها من النقود  ن )�شركة التاأمين( اإذا دفعت للموؤمَّ 2- ي�شتمل على الربا ؛ فالموؤمِّ

فيكون ربا ؛ لأنه مال بمال مع الزيادة.

)1( �شحيح م�شلم، كتاب البيوع، باب بطالن بيع الح�شاة، والبيع الذي فيه غرر. )الغرر: الجهالة كبيع ال�شمك في الماء 
واللبن في ال�شرع(.

ابحث بالتعاون مع اأ�شرتك عبر �شبكة )الإنترنت( عن قرارات مجمع الفقه الإ�شالمي في دورته 
العا�سرة عن حكم التاأمين باأنواعه المختلفة.

أُثري خبراتي

          القيم الم�ستفادة من الدر�س:

1- اأعتز بمرونة الإ�شالم وا�شتيعابه الق�شايا الم�شتجدة.
2- اأُ�شهم في �شندوق التعاون من باب التكافل الإجتماعي.

.................................................. -3
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1- عّرف الم�شطلحات ال�شرعية الآتية: التاأمين، والتاأمين التبادلي.
ح ذلك. 2- من �شور التاأمين التعاوني )نظام ال�شمان الجتماعي(، و�شّ

3- هاِت مثالاً على �شور جاءت بها ال�شريعة الإ�شالمية، لتحقيق نظام التاأمين التعاوني)التكافلي(.
ح ذلك. 4- يقوم التاأمين التكافلي على عقد الوكالة، و�شّ

5-يتنّوع التاأمين التجاري التقليدي باعتبار مو�شوعه اإلى عّدة اأنواع، اذكرها.
6- قارن بين التاأمين التعاوني والتاأمين التجاري التقليدي من حيث:

التاأمين التعاوني وجه المقارنةالرقم التاأمين التجاري التقليدي 

الهدف1
  

طبيعة العقد2

الحكم ال�شرعي3
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بعد درا�شتي الدرو�ص ال�شابقة، اأُكمل المخططات التنظيمية الآتية بما ينا�شبها: 
اأوًل: الدر�س التا�سع ع�رش )الرهن(.

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

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

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

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

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

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

............................................................... -4

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

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

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

............................................................... -4

............................................................... -5

............................................................... -6

............................................................... -7

مفهوم الرهن

مقّومات عقد الرهن

الحكمة من م�سروعية الرهن

�شروط عقد الرهن

1- لغة :..............................................................

2- ا�سطالًحا :.....................................................

ُأقّيم معلوماتي وُأنّظمها

الرهن
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اأحكام الرهن

ثانيًا: الدر�س الع�رصون )اأحكام الرهن(.

انتهاء الرهناأثر حلول الأجل في الرهنالأحكام المتعّلقة بالمرهون

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

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

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

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

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

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

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

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

............................ •	
............................
............................•	

 ............................
............................•	

 ............................
............................ •	
............................

 ............................•	

............................ •	
............................
............................•	

 ............................
............................•	

 ............................
............................ •	
............................

 .............................   
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ثالثًا: الدر�س احلادي والع�رصون )الوقف(.

من اأحكام الوقفاأنواع الوقف

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

الحكمة من م�سروعية 
الوقف

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

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

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

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

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

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

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

مقّومات الوقف

مفهوم الوقف ا�شطالًحا : ............................................................................
.................................................................................................

الوقف الخيري، وهو 
........................

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

الوقف الذري، وهو
........................
........................

الوقف
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رابًعا: الدر�س الثاين والع�رصون )التاأمني(.

مفهوم التاأمين ا�سطالًحا : ............................................................................
.................................................................................................

عنا�سر عقد التاأمين : 
 ......................... .......................................................................-1
 ......................... .......................................................................-2
 ......................... .......................................................................-3
 ......................... .......................................................................-4

اأنواع التاأمين

التاأمين التجاريالتاأمين التعاوني

حكم التاأمين التجارياأنواع التاأمين التجاريحكم التاأمين التعاوني �سور التاأمين التعاوني
........................•	
.......................•	

........................•	

........................•	

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

........................•	
.......................•	

........................•	

........................•	

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

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

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

التاأمين
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قائمة الم�شادر والمراجع
القراآن الكريم.

1- ابن عابدين، محمد اأمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�شقي الحنفيي )1252هـ(، رد المحتار على 
الدر المختار،  دار الفكر، بيروت، ط2،  1412هـ - 1992م.

2- ابن قدامة، اأبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقد�شي ثم الدم�شقي 
الحنبلي، ال�شهير بابن قدامة المقد�شي )620هـ(، المغني ، مكتبة القاهرة.

الدار  عليها،  ال�شهيوني  الحتالل  واأثر  القت�شادية  التنمية  في  واأثرها  المقد�س  بيت  اأوقاف  مروان،  الربع،  اأبو   -3
العثمانية، 2005م، عمان.

4- اأبو �شليمان، د. عبد الوهاب، البطاقات البنكية، دار القلم.
5- الأعظمي، اأ. د محمد محرو�س المدر�س، حكم البطاقات الإئتمانية، البحث مقدم اإلى مجمع الفقه الإ�شالمي 
في الهند في دورته )الخام�شة ع�شرة( التي تعقد في مدينة )�شري نكار( عا�شمة مقاطعة ك�شمير الهندية.
6- البخاري، محمد بن اإ�شماعيل اأبو عبداهلل الجعفي، �شحيح البخاري )الجامع الم�شند ال�شحيح المخت�شر من 
اأمور ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم و�سننه واأيامه(، المحقق: محمد زهير بن نا�شر النا�شر، النا�شر: دار طوق 

النجاة )م�شورة عن ال�شلطانية باإ�شافة ترقيم ترقيم محمد فوؤاد عبد الباقي(، ط1، 1422هـ.
7- البهوتى، من�سور بن يون�س بن �سالح الدين ابن ح�سن بن اإدري�س الحنبلى )1051هـ(، ك�شاف القناع عن 

متن الإقناع، دار الكتب العلمية.
8- الترمذي، محمد بن عي�شى بن �َشْورة بن مو�شى بن ال�شحاك،اأبو عي�شى )279هـ(، �سنن الترمذي، ال�سنة 

ال�شابعه ع�شر -العدد الخام�ص وال�شتين، ال�شاد�ص وال�شتين - محرم -جماد الأخرة 1405هـ.
9- التويجري، محمد بن اإبراهيم بن عبد اهلل، مو�سوعة الفقه الإ�سالمي، النا�شر: بيت الأفكار الدولية، ط1، 
1430 هـ - 2009 م، النا�شر: مكتبة الملك فهد الوطنية، الريا�ص - المملكة العربية ال�شعودية، ط2، 

1432 هـ.
اأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم ال�شبي الطهماني  10- الحاكم، 
القادر  ال�شحيحين، تحقيق: م�سطفى عبد  الم�شتدرك على  البيع )405هـ(،  بابن  المعروف  الني�سابوري 

عطا، النا�سر: دار الكتب العلمية – بيروت، ط2، 1411 – 1990.
11- الح�شون، فهد بن علي، بحث الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإ�سالمي، مكتبة م�شكاة الإ�شالمية.

12- ح�شين، اأحمد فراج، الملكية ونظرية العقد، ط1، موؤ�ش�شة الثقافة الجامعية.
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13- الحماد، حمد بن حماد بن عبد العزيز، عقود التاأمين حقيقتها وحكمها، النا�شر: الجامعة الإ�شالمية بالمدينة 
المنورة.

الم�شايخ، د. عبد  اأ�سالة ومعا�سرة، مجموعة من  المالية  المعامالت  اأبو عمر دبيان بن محمد،  الدبيان،   -14
اهلِل بن عبد المح�سن التركي، د. �ساِلح بن عبد اهلل بن حميد، محمد بن نا�سر العبودي، �ساِلح بن عبد 

العزيز اآل ال�شيخ.
واأهّم  المذهبية  والآراء  ال�سرعية  لالأدلة  )ال�سامل  واأدلته  الإ�سالمي  الفقه  م�شطفى،  بن  وهبة  د.  اأ.  الزحيلي،   -15
النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها(، النا�سر: دار الفكر - �سورية – دم�شق، ط4، المنقحة 

المعدلة بالن�شبة لما �شبقها )وهي الطبعة الثانية ع�شرة لما تقدمها من طبعات م�شورة(.

16- الزرقا، م�شطفى اأحمد، المدخل الفقهي العام، ط2، �شنة الن�شر)1425هـ -2004م(.
17- زيــدان، د.عبد الكريــم، المدخل لدرا�ســة ال�سريعة الإ�سالميــة، ط11، موؤ�ش�شة الر�شالــة، مكتبة القد�ص، 

بغداد1989.
18- ال�شبيلي، د. يو�شف بن عبد اهلل، فقه المعامالت الم�شرفية. 

19- ال�شربيني، محمد الخطيب، مغني المحتاج اإلى معرفة األفاظ المنهاج، دار الفكر.
20- ال�شيرازي، اأبو ا�شحاق اإبراهيم بن علي بن يو�شف )476هـ(، المهذب في فقه الإمام ال�سافعي، دار الكتب 

العلمية.
21- العمار، د. حمد بن نا�سر، دور الوقف في دعم الموؤ�ش�شات الدعوية وو�شائلها، النا�شر: فرات 1.

22- الفيروزاآبادى،  مجد الدين اأبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى 817هـ(،القامو�س المحيط، تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في موؤ�ش�شة الر�شالة، اإ�شراف: محمد نعيم العرق�ُشو�شي، النا�شر: موؤ�ش�شة الر�شالة 

للطباعة والن�شر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط8، 1426 هـ - 2005م.
23- القانون المدني الأردني ل�سنة 1976.

24- مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، )اإبراهيم م�شطفى، اأحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(، 
المعجم الو�سيط، النا�سر: دار الدعوة.

اأبو الح�شن الق�شيري الني�شابوري، الم�شند ال�شحيح المخت�شر بنقل العدل عن العدل  25- م�شلم، بن الحجاج 
اإلى ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، �شحيح م�شلم )المتوفى: 261هـ(، المحقق: محمد فوؤاد عبد الباقي، 

النا�شر: دار اإحياء التراث العربي – بيروت.
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26- ميالد، عبد النا�شر بن خ�شر، البيوع المحرمة والمنهي عنها، النا�شر: دار الهدى النبوي، م�شر - المن�شورة 
)�شل�شله الر�شائل الجامعيه، 37(، ط1، 1426هـ - 2005م.

27- الها�شمي، د. �شلطان بن اإبراهيم، التجارة الإلكترونية واأحكامها في الفقه الإ�سالمي، دار الن�شر : دار كنوز 
ا�سبيليا . 

28- وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية – الكويت، المو�سوعة الفقهية الكويتية، عدد الأجزاء: 45 جزءا، 
الطبعة: )من 1404 - 1427 هـ( الأجزاء 1 - 23: ط2، دارال�سال�سل – الكويت، الأجزاء 24 - 

38: ط1، مطابع دار ال�سفوة – م�شر، الأجزاء 39 - 45: ط2، طبع الوزارة.
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