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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف المرسلين ، محمد بن عبد اهلل ، وعلى آله وصححبه 

 .من نهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدينأجمعين و 

 :مــتقدي – أولا 
ححن  عليهححا بنعمححب الىوحيححد  …لقححد مححن  اهلل ىعححالى علححى اممححب اضسححالميب بومنححاظ مةيححرة ومححن  عييمححب ، مقححد مد

 …ومن  عليها برسالب محمد بن عبد اهلل خاىم النبيين والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين
 …يوىيهحا البالححظ محن بححين يححديها وا محن خلاهححا ، منهحا ىنحيححظ محن حمححيم حميححد ومحن  عليهححا بشحريعىه الىحح  ا

 …ومن  عليها بون جعظ شريعىه محيلب وشاملب لمظ ما يسعد خلق اهلل أجمعين
 [.83اآليب : سورة امنعام]، {  َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيء  } : قاظ ىعالى

 [.38اآليب : سورة النحظ]، {  ِكتَاَب ِتْبَياناا ِلُكلِّ َشْيء  َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك الْ } : وقاظ

ومحن  عليهححا بححون نيححم لهحا أمححور دينهححا وأمححور دنياهححا ، بحون شححره لهححا مححا يصحل  عقيححدىها ، ومححا ينمحح  ويرقححق 
 (.الاقهيب)أخالقها ، وما ينيم مسيرة حياىها بإرساء امحمام العقائديب وامخالقيب والعلميب 

 …بون حدد لها المرجع الذي ىرجع إليه م  اسىقاء هذه امحمام ومعرمىها ومن  عليها
َشـْيء   َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسـوَل َوُأوِلـي اأْلَْمـِر ِمـْنُكْم َفـِتْن َتَنـاَزْعُتْم ِفـي} : قاظ ىعحالى

 [.98اآليب : سورة النساء]، {  َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسولِ 

 . (( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداا كتاب اهلل وسنتي: )) وقاظ صلى اهلل عليه وسلم
ومححن  عليهححا بححون جعححظ هححذه الشححريعب هحح  خاىمححب الشححرائع ، وأن رسححوظ اهلل صححلى اهلل عليححه وسححلم هححو خححاىم 

 .هلل امرض ومن عليهاالمرسلين ، وأنها ىحمم أمور الناس إلى أن يرث ا
ومن  عليها بون مى  باب ااجىهاد لعلماء هذه اممب وصحاوىها الحذين وهبحوا أناسحهم ووجهحوا عقحولهم وأممحارهم إلحى 
خدمب هذه الشريعب واامىةاظ موامرها مىسحلحوا باضيمحان ، وعرمحوا حقحه ، وىسحلحوا بمعرمحب محا مح  مىحاب اهلل ىعحالى ، 

 عليحه وسحلم مانبةقح  عحن هحذه المعرمحب اجىهحاداىهم الىح  امحر  أمحب اضسحالم منحذ عهحد وما م  سنب رسوله صلى اهلل
الصحححابب رنححوان اهلل علححيهم حىححى اآلن ، مححا قصححر عهححد مححن عهودهححا ، وا نمححو عححالم مححن علمائهححا ، ومححا أالححق 

عحده رنحوان اهلل باب للرحمب مىحه اهلل ىعالى ، ولبقه رسوله صلى اهلل عليه وسلم، وسار على هديه صححابىه محن ب
 … وهمذا إلى يومنا هذا… عليهم ، ةم ىابعوهم وأىباه ىابعيهم 

ومححن  عليهححا بححون يلحح  رايححا  ااجىهححاد مرموعححب ، والقححواد امعححالم المجىهححدون يىلقاونهححا جححيال  بعححد جيححظ ، 



خالو ، وحممب ورويب ، ونير ةاقب وشموظ واٍه  ديك مما من عصر إا وىنا… وعصر ا بعد عصر بومانب وا 
ومحا محن معرمحب مح  شحره اهلل ىعحالى إا وذخحر  … أعالمه ، وما من جيظ إا وىهىف بك أقالمه ومىبه وآةحاره 

… ىحح  يححظ إيمحانهم العميححق وأينعح  ىححح  يحظ مهمهححم لمىحاب اهلل ىعححالى وسحنب رسححوله صحلى اهلل عليححه وسححلم 
نَّا لَ } : وصدق اهلل ىعالى  [.من سورة الحجر 8اآليب ]، {  ُه َلَحاِفُظونَ ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َواِ 

ومن  عليها بون جعظ عحوادي الححمن ، ونحربا  امعحداء ، وميحد المحامرين يرىحد منحدحر ا ويحىحلم موليحا علحى 
صخرة اضيمان باهلل ىعالى والعمظ بمىابه ، وبسنب نبيه صلى اهلل عليه وسلم ، ومن ةم مشل  مظ اايا  الغحاة 

ديححن الححدنيا وديححن اآلخححرة يمىححد  -ديححن الحححق-را  امعححداء علححى مححر الىححاريا ، ويححظ اضسححالم، وانححدحر  مححظ اححا
 .بنوره المبين ، وعقيدىه الحقب الخالصب وشريعىه السمحه الشاملب المسىوعبب

حا وسحل محا قحد يمحون محن يحالم  ومن  اهلل عليها بون جعحظ محن أبنائهحا ، ورجااىهحا محن ينحيئون اللريحق دائم 
جوانحب اممحور ، والحى بعحض الىصحرما  مح  حقحظ محن الحقحوظ ، ممحان محنهم محن ةحابر علحى  حظ بجانب من

حالب مظ ىصرف ، وا ا ينبع من معين اضسالم الصام  إحاحب مظ يظ دخيظ على عقيدة اضسالم وشريعىه ، وا 
محن بحالده  ومح  محظ بلحد. يمىد نسبه إلى أصوظ هذا الدين الحنيف ، م  مظ مجاظ من مجحاا  العلحم والمعرمحب

 .وم  مظ عصر من عصوره
ححا وأبححد ا عححن حمححم  ححا وأبححد ا عمححا يحححظ ويحححرم ، وىبحححث دائم  ومححن  عليهححا بححون جعححظ أمححب اضسححالم ىبحححث دائم 
اضسحالم محح  محظ أمورهححا ، مححن خحالظ اضلححار الححذي قدمحه اضسححالم ، ولبق حا للمححنهج الححذي ونحعه وأقححره ، م منححب 

لناس ، وما أحظ مالمصلحب م  حلحه لمحظ الخلحق ، ومحا ىشحابه وأشحمظ بون ما حرم مالمصلحب م  ىحريمه لمظ ا
ا م  ىرمه إن الحـلل بـيِّن و والحـرام بـيِّن و وبينهمـا : )) قاظ رسوظ اهلل صلى اهلل عليه وسلم: مالمصلحب أين 

ــي  ــه وعرضــه و ومــن وقــ  ف ــى الشــبهات اســتبرأ لدين ــاس و فمــن اتق ــر مــن الن مشــتبهات و ل يعلمهــن كمي
ن لكـل ملـك حمـى ق  في الحرام و كالراعي يرعى حـول الحمـى و يوشـك أنالشبهات و  و أل يرتـ  فيـه و أل وا 

ذا فسـدت فسـد الجسـد  ن في الجسد مضغة إذا صـلحت صـلا الجسـد كلـه و وا  ن حمى اهلل محارمه و أل وا  وا 
-95/ 9) .صحححي  مسححلم ، واللاححي لححه –رواه النعمححان بححن بشححير رنحح  اهلل عنهمححا ((  كلــه و أل وهــي القلــب

 .، المخىصر 985(95
ومن  عليها بهحذه الصححوة الشحاملب بعحد الغاحوة العارنحب ، والىح  محان محن ةمراىهحا ىحدمق المح ىمرا  والنحدوا  

 …بغيب البحث والدراسب ، والىنقيب وااهىداء إلى الحمم الشرع  م  أمورها ااقىصاديب ، ومعامالىها الماليب 
لاقحه اضسحالم  الحذي عقحد عحدة مونحوعا  يحىحام المجىمحع اضسحالم  ومن هحذه المح ىمرا  مح ىمر مجمحع ا

إلى بيان موقف الاقه اضسحالم  محن الىعامحظ بهحا وهح  اايحب مريمحب ، وهحدف مبيحر ، ومبحادرة محوجورة بحإذن اهلل 



 .ىعالى وىوميقه
هحو محاولحب مهحو جهحد المقحظ ، و ( اضيجار المنىهح  بالىمليحك ) ولئن مان لنا من جهد نقدمه م  هذا البحث 

، ىوميق إلحى محا ميحه رنحا اهلل ىعححالىنرجحو اهلل ىعحالى أن ىمحون مصححوبب بااهىحداء إلحى الصحواب ، ومقرونحب بحال
 .ومشمولب بالعاو والمغارة منه عح شونه إذا جانبنا الصواب

ِإْصراا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَّـِذيَن ِمـْن َقْبِلَنـا َربََّنـا َوَل َربََّنا َل ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوَل َتْحِمْل َعَلْيَنا } 
َنـا َفاْنُصـْرَنا َعَلـى اْلَقـ ْلَنا َما َل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنـَت َمْوَل اآليحب . ]{  ْوِم اْلَكـاِفِرينَ ُتَحمِّ

 [.من سورة البقرة 635

 :موضوع البحث :مانياا
 (بالتمليك والصور المشروعة فيه التأجير المنتهي ) 

دراسب ضحدى وسائظ الىمويظ المىاحب عن لريحق ىمليحك المناعحب ، ةحم ىمليحك العحين ناسحها مح  آخحر المحدة ، 
وحظ ما هناك من ىداخظ بين لبيعب عقدي اضجارة ، ةم البيع والوسيلب الصحيحب لالرىبحال بحين . وشرعيب ذلك

 .ن العقدينهذي
 -م حىى اآلن5385سنب ( البيع اضيجاري ) منذ عرم  صيغب  –وهو مونوه دقيق ىناوله مقهاء القانون 

بالدراسب والبحث ، وىناولوا صوره مبينين آراءهم م  ىمييف هذا العقد على نوء ما اىاق عليه ألحراف الىعاقحد 
 .، وما احىوىه صيغىه من شرول ، وما أحال به من قرائن

ححا علححى الباحححث محح  هححذا المونححوه أن يعححرض صححور هححذا الىعاقححد الىحح  ىححوامر  لديححه حىححى اآلن ، ونجحح د لحام 
ومن واقع ما عرنه رجاظ القانون الونع  عند شحرحهم محمحام البيحوه اائىمانيحب ، ومحا نصح  عليحه القحوانين 

 …قه اضسالم  ، وقواعده الونعيب م  هذا الشون بإيجاح بالغ ، ىمهيد لىناوظ المونوه على نوء أحمام الا

 :في الفقه الوضعي( اإليجار المنتهي بالتمليك ) صور 
، اقحدان ، ومحا أراداه بهحذا الىعاقحدىدور حوظ محا اىاحق عليحه المىع لإليجار المنتهي بالتمليك عدة صور(  أ )

والوقحح  الححذي … ع مححن إجححارة أو بيححع ، أو إجححارة ووعححد بححالبيع ، ومححا حححدداه أجححرة محح  اضجححارة ، وةمن ححا محح  البيحح
 .( )ونوخذ هذه الصورة من واقع ما ىناوله مقهاء القانون… ىنىقظ ميه الملميب 

                                                 

وهحح  ىرجمححب ( اضيجححار المملححك ) أو ( البيححع اضيجححاري ) أو ( اضيجححار السححاىر للبيححع ) وقححد ىناولححه مقهححاء القححانون ىححح  مسححميا  ( 5)
وذلحك عنحد  لهذا النوه من الىعاقد أو اضيجار المقىرن بوعحد بحالبيع مح  بعحض صحوره ،( Locatio-Verte)ااصلالح الارنس  

،  858، والليبحح  م 883، والمححدن  السححوري م 885المححدن  المصححري م: شححرحهم لمححا نححو عليححه بشححون هححذا الىعاقححد محح  القححانون



 :ونون  ميما يل  بعض هذه الصور
إذا راحب المسحىوجر  -أن يصحا  العقحد علحى أنحه عقحد إجحارة ينىهح  بىمليحك الشح ء المح جر :الصـورة األولـى

عححال  موقسححال إيجححار لهححذا الشحح ء المحح جر خححالظ المححدة مقابححظ ةمححن يىمةححظ محح  المبححالغ الىحح  دمعحح  م -محح  ذلححك
حححا  للشححح ء المححح جر ىلقائيرححا بمجحححرد سححداد القسحححل امخيحححر ، دون ( أي مشححىريا)المحححددة ، ويصحححب  المسححىوجر مالم 

 .حاجب إلى إبرام عقد جديد
 :ويممن أن نىصور صيااب هذا العقد على الونع الىال 

هح  محذا لمحدة خمحس سحنوا  محةال  ، علحى أنحك إذ وميح   -امأو عح–أجرىك هذه السلعب بحوجرة مح  محظ شحهر 
بهذه امقسال جميعها م  السنوا  الخمس مان الش ء الم جر ملك لك مقابظ ما دمعىه من أقسحال امجحرة مح  

 .قبل : وقاظ اآلخر  –هذه السنوا  
لعين المحح جرة محح  أن يصححا  العقححد علححى أنححه عقححد إجحارة يممححن المسححىوجر مححن اانىاححاه بححا)  :الصــورة المانيــة

مقابظ أجرة محددة مح  محدة مححددة لرجحارة علحى أن يمحون للمسحىوجر الححق مح  ىملحك العحين المح جرة مح  نهايحب 
 .مدة اضجارة مقابظ دمع مبلغ هو مذا

 :ويممن أن نىصور صيغب هذا العقد على النحو الىال 
اد هححذه امقسححال خححالظ هححذه المححدة علححى أنححك إذا وميحح  بسححد–أجرىححك هححذه السححلعب لمححدة مححذا بححوجرة هحح  مححذا ) 

 ".قبل : إذا راب  م  ذلك بةمن هو مذا ، ويقوظ اآلخر –بعىك هذه السلعب 
إحححداهما يمححون الححةمن ميهححا المحححدد لبيححع السححلعب ةمن ححا رمحيرححا ، : وهححذه الصححورة يممححن ىاريغهححا إلححى صححورىين

 .يمون ةمن ا حقيقيرا: والةانيب
لححى أنححه عقححد إجححارة لبق ححا للصححورة الةانيححب إا أنححه محح  نهايححب مححدة اضجححارة أن يصححا  العقححد ع :الصــورة المالمــة

 :يمون للمسىوجر الحق م  ةالةب أمور
ىملك هذه امعيان الم جرة مقابظ ةمن يراعى م  ىحديده المبالغ الى  سبق له دمعها موقسحال إيجحار : األول

                                                                                                                                                             

… لحححم ىصحححرح بحمحححم البيحححع اضيجحححاري  834محححن قحححانون الىجحححارة ، أمحححا امردنححح  مالمحححادة  585، والمحححويى  المحححادة  988والعراقححح  
سيل والبيوه اائىمانيب امخرى للدمىور إبراهيم دسوق  أبو الليظ ، وقد أمحاض مح  ىحليحظ صحور البيع بالىق -5: المراجع القانونيب

الوسححيل محح  شححرح القححانون المححدن  للححدمىور عبححد الححراحق  -6. 858و( م5838ملبوعححا  جامعححب المويحح  سححنب )هححذا الىعاقححد 
شحححرح عقحححد البيحححع للحححدمىور  -8. عحححا  المصحححريب، ملحححابع دار النشحححر للجام 8/544البيحححع ( المجلحححد اموظ ) أحمحححد السحححنهوري ، 
شححرح أحمححام عقححد البيححع للححدمىور محمححد لبيححب شححنب والححدمىور  -8. م5835، الناشححر عححالم المىححب سححنب  35سححليمان مححرقس و
. ، الناشر دار النهنحب العربيحب55بيع للدمىور عبد العحيح عامر وعقد ال -9. ، دار النهنب العربيب 55مجدي صبح  و

شحرح عقحد اضيجححار  -. ، الناشحر دار النهنحب العربيحب 58المدنيحب البيحع والمقاينحب للحدمىور جميححظ الشحرقاوي و شحرح العقحود -
 .م5838 ، لبعب سنب 48للدمىور سليمان مرقس و 



 .نهايب العقد ، وهذا الةمن محدد عند بدايب الىعاقد ، أو بوسعار السوق عند 
 .أخرى -أو لاىرا –مد مدة اضجارة لاىرة : الماني

 .إعادة امعيان الم جرة إلى الم سسب المالمب والم جرة لها: المالث
الليحححححنج ) وهحححذا النحححوه محححن الىعاقحححد هحححو ىلحححور ححححديث اضيجحححار المنىهححح  بالىمليحححك ، وهحححو محححا يسحححمى بعقحححد 

Leasing  ) له يممن أن يومظ المصرف العميظ م  شراء هذه السحلعب ومن خال(عقد ىمويظ المشروعا  ) أو
ممرا وميا ا وسعر ا –من الجهب المسجلب لها لبق ا للمواصاا  المىاق عليها 

( ). 

 :من خلل هذه الصور( اإليجار المنتهي بالتمليك ) التحليل والدراسة لما يؤدي إليه ( ب)

يجححد أنحه أمححام  -الىح  ىناولهحا مقهححاء القحانون الونحع   مححن واقحع صححوره –إن المىىبحع لهحذا النححوه محن الىعاقحد 
 .عدة أمور يجب أن نبينها ، ةم نىبعها ببيان أحمامها م  الاقه اضسالم 

أي المحح جر أو )أن السححلعب الىحح  يجححري بشححونها هححذا ااىاححاق هححظ هحح  موجححودة محح  ملححك المصححرف : أولهــا

سيشىريها ميما بعد ، ةحم ىىىحابع أحمحام هحذا ااىاحاق وآةحاره وق  إبرام هذا العقد ، أو ليس  ملمه؟ بظ إنه ( البائع
 .، حينئذ يمون قد باه أو أّجر شيئ ا اير مملوك له وق  إبرام العقد 

 .أن هذه السلعب إذا مان  مملومب للبائع أو الم جر هظ قبنها ممن اشىراها منه أو لم يقبنها؟: الماني

أي محح  –محح  بدايىحه ، يىاقحان علحى أنحه مح  نهايىحه ( عقحد إجحارة ) أن العقحد الحذي يجريحه المىعاقحدان : المالـث
أي ( أي عقحد ىمليحك للعحين محع مناعىهحا)يصحب  عقحد بيحع –نهايب المدة الى  حددها اللرمان نهايب لعقد اضجحارة 

… ةم انىهى بىمليحك العحين ومناعىهحا ( روع  م  ىقديره ما ي وظ إليه هذا العقد)أنه بدأ بىمليك المناعب بعوض 
 .مما رأينا م  بعض الصور المىقدمب

ححدد –م  صور هذا العقحد هح  عقحد بيحع ( م  نهايب مدة اضجارة المحددة)أن ىمليك العين ومناعىها : الراب 

 :للش ء المبيع ميه ةمنا معينا ، وجاء ذلك على عدة صور
ظ المححدة المحححددة أن يمححون ةمححن المبيححع هححو امقسححال اضيجاريححب المىاححق علححى سححدادها خححال :الصــورة األولــى

شححيئ ا آخححر ، وىنىقححظ الملميححب ىلقائيرححا بسححداد آخححر قسححل مححن هححذه ( المشححىري)لرجححارة ، دون أن يححدمع المسححىوجر 
 .امقسال

وبناء  على هذا يمون ةمن الش ء المبيع دمع مقدم ا على أقسحال هح  هحذه امقسحال اضيجاريحب المىاحق عليهحا 
… 

                                                 

 .مرجع سابق –البيع بالىقسيل والبيوه اائىمانيب امخرى للدمىور أبو الليظ  (5)



م  هذا ااىاحاق ةمن حا رمحيرحا للشح ء المح جر يدمعحه المسحىوجر مح  نهايحب يحدد اللرمان  :وفي الصورة المانية
 .المدة المىاق على أنها مدة اضجارة ، مإذا دمعه مان الش ء الم جر ملم ا له

نما مان هذا الةمن رمحيرا ، منه روع  عند ااىااق على امقسال اضيجاريب أنها ىعادظ م  مجموعها ةمن  وا 
 …ما أنيف إليه من رب   السلعب الحقيق  مع

نما ونع هذا الةمن الرمحي بغيب ىحقيق هدمين  :وا 
 . إيهار ااىااق بونه م  البدايب مان عقد إجارة : أولهما

أنه م  النهايب عقد بيع ، ولما مان لمظ عقد خصائصه وأحمامه وآةاره ، وهمحا يريدانحه مح  صحورة : مانيهما
. …الىحح  يريحدها محن وراء شحراء هحذه السحلعب لمصحلحب المسححىوجر إجحارة مح  أوظ اممحر نحمان لحقحوق المح جر 

ويريححدانها بيحححع مححح  نهايحححب اممحححر ، من المسحححىوجر يمحححون مححح  حاجحححب إليهحححا ، وأن المححح جر اسحححىومى حقحححه وىحقحححق 
نما هدمه ىنميب أمواله بصورة ىنمن له حقوقه   …مقصده ، إذ ليس هدمه اقىناء هذه السلعب ، وا 

أي أن هحذا ااىاحاق احىحوى  –عقحد إجحارة ابىحداء ، وعقحد بيحع انىهحاء  –  ياهرهحا وا شك أن هحذه الصحورة مح
وعقد معلق على شرل . اقىرن به شرل ماسا يبدأ بعده عقد البيع –عقد ناجح هو عقد اضجارة : ) على عقدين

نما مان معلق ا على شرل ، من الىصور لهذه الصورة هو أن يقوظ… ، وهو عقد البيع   :وا 
هذه السلعب بوجره هح  محذا ، ولمحدة هح  محذا ، علحى أنحك إذا سحدد  هحذه امقسحال اضيجاريحب حىحى أجرىك ) 

 .  ( ) (بعىك هذه السلعب بةمن هو مذا ، وهو المبلغ الرمحي الذي سبق اضشارة إليه ( المحددة)نهايب المدة 

 .لى شرل وهذا اممر يسىدع  نيره م  الاقه اضسالم  البحث عن حمم ىعليق عقد البيع ع
يحدد اللرمان م  هذا ااىااق ةمن ا حقيقيرحا لهحذه السحلعب المح جرة ، إذا دمعحه المسحىوجر  :وفي الصورة المالمة

 .م  نهايب المدة المىاق على أنها مدة اضجارة مان الش ء الم جر ملك له
ا بين عقدين  :وهذه الصورة ىجمع أين 

 .ماسا يبدأ بعده عقد البيع اقىرن به شرل –عقد إجارة ، وهو عقد ناجح  -5
 .-مما سبق إيناحه–عقد بيع ، وهو عقد معلق على شرل  -6

يعحادظ ( والحذي محان مح جر ا)م  أن الةمن المحدد للش ء المبيحع ( الةانيب)ولمنها ىخىلف عن الصورة السابقب 
بحدوره علحى امقسحال  قيمب الةمن الحقيق  لهذه السلعب ، بعمحس الصحورة السحابقب ، إذ هحو ةمحن رمححي ، وقحد أةحر

                                                 

من اضنامب إلى حمن معين اقىرن بها هنا اسىمراره م  السداد أو عدم اسىمراره مح  هحذه وهذا البيع ا يعىبر عقد ا منام ا ،  (5)
ن لحم يسحىمر  لحم يبعحه ، ومحن ةحم مهحو ىعليحق علحى شحرل ، ولحيس … المدة مإن اسىمر م  السداد حىى نهايحب المحدة باعحه ، وا 

 .إنامب إلى أجظ



 …اضيجاريب إذ جعلها مرىاعب ارىااع ا مبير ا عن أجرة المةظ 
ومحح  هححذه الصححورة مححإن عقححد اضجححارة المىاححق عليححه ىلبححق أحمامححه علححى الاىححرة المحححددة لرجححارة ، وبنهايىهححا 

 …بناء على هذا ااىااق … يصب  الش ء الم جر مبيع ا إذا ما دمع ةمنه المحدد له 
آنا ا من أن ىعليق عقد البيع على شرل يحىام إلى بحةه م  الاقه اضسالم  لمعرمب جواحه أو عدم  وما قلناه

 .جواحه نقوله هنا بجانب ما يحىاجه اممر من إيناح
قد يىم ااىااق على إجارة السلعب ، مع وعد بالبيع م  نهايب المدة إذا ىم السداد حىحى  :وفي الصورة الرابعة

وسححداد جميححع  -رمحيرححا أو حقيقيرححا–مححان ذلححك محح  مقابححظ مبلححغ يدمعححه بعححد انىهححاء عقححد اضجححارة  سححواء: نهايححب المححدة
امقسال اضيجاريحب المىاحق علحى سحدادها خحالظ هحذه المحدة ، أو مانح  هحذه امقسحال اضيجاريحب هح  ةمحن السحلعب 

 .ولم يىاق على دمع ش ء آخر ، ا رمحيرا وا حقيقيرا
بحون وعحده بحالبيع مح  نهايحب المحدة ، واآلخحر قبحظ … وعد ناشئ ا من الصيغب ناسها وم  هذه الصورة يمون ال

 .بوعد منارد لم يقىرن بوعد من اللرف اآلخر بالشراء –هذا الوعد ، أو بون وعده بالبيع م  نهايب المدة 
لححم مح  الاقحه وبناء  على ذلك ىمون اضجارة منعقدة مور ا ، وأما الوعحد بحالبيع ميبححث هحظ هحو ملححم أو ايحر م

 اضسالم ؟
 :وهذه الصور جميعها ىسىدع  أن نىناولها بالحث والدراسب م  الاقه اضسالم  على النهج الىال 

 .بيان حمم بيع ما ليس مملوم ا للبائع وق  البيع -5
 .بيان حمم بيع الش ء قبظ قبنه -6
 .بيان حمم اشىرال عقد م  عقد -8
 .عقد من عقود المعاونا  الماليب  بيان حمم اشىرال شرل أو أمةر م  -8
 .م  الاقه اضسالم ( اضيجار المنىه  بالىمليك ) ىمييف عقد  -9

 .إجارة ىنىه  بالىمليك دون دمع ةمن سوى امقسال اضيجاريب: الصورة امولى
 ( .اقىران اضجارة ببيع الش ء الم جر بةمن رمحي : ) الصورة الةانيب

 .لماليب على شرلحمم ىعليق عقود المعاونا  ا
 .اقىران اضجارة ببيع الش ء الم جر بةمن حقيق : الصورة الةالةب
 .اقىران اضجارة بوعد بالبيع: الصورة الرابعب

 .الوعد وأةره م  الاقه اضسالم 



 (.الم جر والمسىوجر)الوعد من الجانبين 
 .مقل( الم جر)الوعد من المالك 

 .الوعد من المسىوجر مقل
اقىران اضجارة بوعحد البيحع ، أو محد محدة اضجحارة ، أو انىهحاء اضجحارة ورد العحين المسحىوجرة : بالصورة الخامس

 .إلى المالك م  نهايب مدة اضجارة

 :وميما يل  نىائج هذه الدراسب

 



 المبحث األول

 غير مملوك لبائعه وقت التعاقد ءحكم بي  شي
 

والعميحظ قحد ورد علحى عحين ايحر مملومحب للمصحرف  إذا مان عقحد البيحع أو اضجحارة الحذي عقحد بحين المصحرف
 …وق  الىعاقد ، مإنه يمون حينئذ بيع ا أو إجارة لسلعب اير مملومب للبائع أو للم جر 

وذلك من المصرف حينما يىاق مع العميظ على هذه اضجارة المنىهيب بالىمليك قحد ا ىمحون السحلعب مملومحب 
ىم شححرا ها بعححد هححذا ااىاححاق ، ةححم بعححد ذلححك ىبححدأ اضجححارة أو البيححع ، للمصححرف ، مححإذا مانحح  السححلعب أو العححين سححي

 .محين انعقاد عقد البيع أو اضجارة ا ىمون هناك سلعب مملومب له ىباه أو ى جر
من محن شحرول صححب البيحع وجحود … وبيع ش ء اير مملوك للبائع وق  الىعاقد ا يصح  ، ومحذا إجارىحه 

ا وق   المبيع م  ملك البائع وق  البيع ، ومن شرول صحب اضجارة وجود العين الم جرة م  ملك الم جر أين 
 …اضجارة 

 …وذلك اسىناد إلى امحاديث الصحيحب 
 .  ( ) (( عن بي  ما ليس عند اإلنسان ورخَّص في السلمنهى : )) مقد روى أنه عليه الصالة والسالم

الرجحظ ميسحولن  عحن البيحع لحيس عنحدي محا أبيعحه قل  يحا رسحوظ اهلل يحوىين  : وروي عن حميم بن ححام ، قاظ
، أحمحححد ، والىرمحححذي) رواه الخمسحححب  ( ) (( ل تبـــ  مـــا لـــيس عنـــدك: )) منحححه ، ةحححم أبىاعحححه محححن السحححوق ، مقحححاظ

 .(ا يحظ بيع الش ء قبظ أن يملمهمدظ على أنه : )، قاظ الصنعان  ( النسائ ، وأبو داود، وابن ماجهو 
عحن أبح  داود والىرمحذي وصحححه ، والنسحائ  وابحن  –يحه ، عحن جحده وروي عحن عمحرو بحن شحعيب ، عحن أب

ل يحل سـلف وبيـ  ول شـرطان فـي بيـ  و ول ربـا مـا : )) قاظ رسوظ اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قاظ –ماجه 
 .، أي ما ليس ملمك وقدرىك ( ) (( لم يضمن ول بي  ما ليس عندك

النه  م  هحذا : قاظ البغوي (( :   تب  ما ليس عندكل)) ، م  شرحه لح  599/ 9: جاء م  نيظ امولار
                                                 

مححن أسححلف : ) يححه بحححديث الرسححوظ صححلى اهلل عليححه وسححلمهححو بيححع آجححظ موصححوف محح  الذمححب بعاجححظ ، وقححد رخححو م: السححلم (5)
رواه الجماعب ، وهو حجحب مح  السحلم مح  منقلحع الجحنس حالحب العقحد (مليسلف م  ميظ معلوم أو وحن معلوم إلى أجظ معلوم 

 …م  مىب الاقه ومىب الحديث ( باب السلم ) يراجع … 
 حديث حسن صحي : قاظ الىرمذي (6)
الىرمححذي وابححن خحيمححب والحححامم ، وأخرجححه الحححامم محح  علححوم الحححديث مححن روايححب أبحح  حنياححب ، عححن رواه الخمسححب ، وصححححه  (8)

نهحح  عححن بيححع وشححرل ، ومححن هححذا الوجححه الححذي أخرجححه الحححامم ، أخرجححه اللبرانحح  محح  اموسححل وهححو : عمححرو المححذمور بلاححي
 .6/888: سبظ السالم. وقد رواه جماعب واسىغربه النووي. اريب



أمححا بيححع موصححوف محح  ذمىححه ميجححوح ميححه السححلم بشححروله ، ملححو بححاه . الحححديث عححن بيححع امعيححان الىحح  ا يملمهححا
ن لم يمن المبيع موجود ا م  ملمحه  شيئ ا موصوم ا م  ذمىه عام الوجود عن المحظ المشرول م  البيع جاح ، وا 

 .لمحالب العقد مالس
 …مح  الاسحاد بيحع الليحر المنالح  الحذي ا يعىحاد رجوعحه إلحى محلحه (( محا لحيس عنحدك )) وم  معنى : قاظ

ويححاهر النهحح  ىحححريم بيححع مححا لححم يمححن محح  ملححك اضنسححان وا داخححال  ىححح  مقدرىححه ، وقححد : ) ةححم قححاظ الشححومان  
محان المبيحع مح  ذمحب المشحىري إذ  اسىةنى من ذلك السلم مىمون أدلب جواحه مخصصحب لهحذا العمحوم ، ومحذلك إذا

 ( .هو مالحانر المقبوض 
، دظ حديث حميم بن ححام على أنه ا يحظ بيع الش ء قبحظ أن يملمحه  6/888: وقاظ الصنعان  م  سبله

 .-مما ذمرنا آنا ا–

 :ةــالنتيج
وهحذا يونح  . قحدومن هذا يىبين لنا أنه ا يص  أن يبيع اضنسان شيئ ا ا يدخظ م  ملمه وقدرىه وق  الىعا

، م  ملك المصحرف ، أو ايحر مملحوك لحهلنا أنه إذا باه المصرف شيئ ا للعميظ ، ومان هذا الش ء اير داخظ 
مححان بيعححه ايححر صحححي  اسححىناد ا إلححى هححذه امحاديححث الصحححيحب ، وهححذا الحمححم مىاححق عليححه ، واسححىةنى السححلم إذا 

 …ىوامر  شرول صحىه ، والمونوه الذي معنا ليس من السلم
ومذلك ا يجوح إجحارة عحين ايحر مملومحب للمح جر ، وذلحك من اضجحارة ىمليحك لمنحامع العحين بعحوض ، وهحذا 

، أي ، محإذا محان مالححك لهحا صح  ىوجيرهححا الىمليحك يسحىدع  أن ىمححون العحين مملومحب لمححن يملحك مناعىهحا بعححوض
ا لم يص  له ىوجيرها ، محممها حمم البيع  . ( )بيع مناعىها ، وا 

                                                 

ظ شمس امئمب السرخس  إنما يشىرل الملحك والوجحود للقحدرة علحى الىسحليم ، وهحذا ا يىحقحق مح  المنحامع ، منهحا عحرض قا: ) الحنايب (5)
ا ىبقححى حمححانين ، مححال معنححى لالشححىرال ، موقمنححا العححين المنىاححع بهححا مقححام المناعححب محح  حححق إنححامب العقححد إليهححا ليىرىححب القبححوظ علححى 

: جحححاء مححح  مغنححح  المحىحححام: الشحححامعيب. 5/666: ااخىيحححار( … يحححه ليحححىممن محححن اانىاحححاه ، ويبحححدأ بىسحححليم المعقحححود عل… اضيجحححاب 
ويشححىرل محح  المناعححب مححون المحح جر قححادر ا علححى ىسححليمها حسرححا أو شححرع ا ليححىممن المسححىوجر منهححا ، والقححدرة علححى الىسححليم : ) 6/666

محح  شححرول صحححب عقححد البيححع الشححرل الرابححع أن  55/ 6: جححاء محح  مشححاف القنححاه: الحنابلححب( . ىشححمظ ملححك امصححظ ، وملححك المناعححب 
حا لقولحه عليحه السحالم ، لحمحيم بحن حححام -وق  الىعاقد ، ومذا الحةمن–يمون المبيع مملوم ا لبائعه  ( اىبحع محا لحيس عنحدك : ) ملم حا ىامر

ن ا يملمححه ليشححىريه وا يصحح  بيحع شحح ء معحي) … أو موذون حا لححه مح  بيعححه وقح  إيجححاب وقبحوظ . رواه ابحن ماجححه والىرمحذي وصححححه
 –ويسلمه ، لحديث حميم السابق ، بظ يص  بيع موصوف ممحا يماح  مح  السحلم ايحر معحين ، ولحو لحم يجحد مح  مةلحه بشحرل قبنحه 

ا لم يص  منه بيع الدين بالحدين –أي الموصوف ، أو قبض ةمنه  والشحرل الخحامس أن يمحون المبيحع ومةلحه . م  مجلس العقد ، وا 
. ىسححليمه حححاظ العقححد ، من مححا ا يقححدر علححى ىسححليمه شححبيه بالمعححدوم ، والمعححدوم ا يصحح  بيعححه ، ممححذا مححا أشححبههالححةمن مقححدور ا علححى 

عحين موجحودة معلومحب عقحد علحى ىحصحيظ مناعحب معلومحب مح  : وحقيقحب أجحرة المنحامع : (8/684: جاء م  شرح امحهحار: الحيديب



 مانيالمبحث ال

 حكم بي  الشيء قبل قبضه
 

اخىلف العلماء م  حمم بيع الش ء قبحظ قبنحه إلحى عحدة آراء ، نيحر ا من امحاديحث الحواردة مح  النهح  عحن 
بيحححع الشححح ء قبحححظ قبنحححه بعنحححها أللحححق الحمحححم مححح  محححظ مبيحححع ، وبعنحححها صحححرح باللعحححام ، وبعنحححها بالمميحححظ 

ا من هذه امحاديث ، … والموحون   …ةم أىبعها ببيان رأي الاقهاء ، ةم الىرجي  مالنىيجبوأرى أن أورد بعن 
 :األحاديث التي وردت في هذا الموضوع -أولا 
 :األحاديث التي ورد فيها النهي عن بي  الطعام قبل قبضه جزافاا أو غير جزاف(  أ )
ححا محال ى: )) قحاظ رسحوظ اهلل صححلى اهلل عليحه وسحلم: روي عحن جحابر ، أنحه قححاظ -5 بعحه حىححى إذا ابىعح  لعام 

 .رواه أحمد ومسلم (( ىسىوميه 
نهحى رسححوظ اهلل صححلى اهلل عليحه وسححلم أن يشححىرى اللعحام ، ةححم يبححاه : )) وروي عحن أبحح  هريحرة أنححه قححاظ -6

حا : )) أن النب  صحلى اهلل عليحه وسحلم قحاظ: رواه أحمد ومسلم ، ولمسلم بلاي(( حىى يسىومى  محن اشحىرى لعام 
 (( .مال يبيعه حىى يمىاله 

محانوا يىبحايعون اللعحام جحام حا بحوعلى السحوق ، منهحاهم رسحوظ اهلل صحلى : )) روي عن ابن عمحر ، قحاظو  -8
البخاري ومسلم وأحمد ، وأبحو داود والنسحائ  والىرمحذي ) رواه الجماعب (( اهلل عليه وسلم أن يبيعوه حىى ينقلوه 

 (( .وه حىى يحول( )) البخاري ومسلم ) ، وم  لاي م  الصحيحين ( وابن ماجه 
 (( .من ابىاه لعام ا مال يبعه حىى يقبنه : )) وللجماعب إا الىرمذي  -8
 (( .من اشىرى لعام ا بميظ أو وحن مال يبعه حىى يقبنه : )) ومحمد  -9
 (( .نهى أن يبيع أحد لعام ا اشىراه بميظ حىى يسىوميه : )) ومب  داود والنسائ   -5
حححا محححال يبعحححه حىحححى : )) لى اهلل عليحححه وسحححلم قحححاظوروي عحححن ابحححن عبحححاس ، أن النبححح  صححح -4 محححن ابىحححاه لعام 

 .رواه الجماعب إا الىرمذي (( وا أحسب مظ ش ء إا مةله : )) قاظ ابن عباس (( . يسىوميه 
 (( .من ابىاه لعام ا مال يبعه حىى يمىاله : )) وم  لاي الصحيحين -3

                                                                                                                                                             

ححا للشحح ء المحح جر أو وليرححا مححن قبححظ … مححالمبيع ممححن شححرول صحححىها ىعيححين العححين المحح جرة … بححوجرة معلومححب  ومححون المحح جر مالم 
ومحب للمح جر ، وأن ىمحون المناعحب ممل… ويشحىرل لصححب اضجحارة : ) 545و: جحاء مح  المخىصحر النحامع: اضماميحب( . المالك له 

 .(…أو لمن ي جر عنه



 :األحاديث التي عمت جمي  السل ( ب)
حا ممحا يححظ لح  منهحا ، ومحا يححرم : قلح  يحا رسحوظ اهلل: ن حححام ، قحاظروي عن حميم بح -8 إنح  أشحىري بيوع 

؟ قاظ  .رواه أحمد (( . إذا اشىري  شيئ ا مال ىبعه حىى ىقبنه : )) عل  
نهى أن ىباه السلع حيث ىبىاه حىى يحوحها : )) وعن حيد بن ةاب  ، أن النب  صلى اهلل عليه وسلم -55

 .رواه أبو داود والدارقلن  ( (الىجار إلى رحالهم 

وعلــى ضـوء مــا نصــت عليـه هــذه األحاديـث يمكننــا أن نعــرف آراء الفقهـاء فــي بيـ  الشــيء قبــل : مانيـا
 :قبضه
 .إذا مان سلعب مللق ا -
 .إذا مان لعام ا مللق ا -
 .إذا مان لعام ا مميال  أو موحون ا -
 .ايره لعام ا أو -أو معدود ا–أو موحون ا  إذا مان مميال   -
 .، أو عقار ا إذا مان منقوا   -
 (.أي ا يعلم قدره على الىاصيظ)إذا مان جحام ا  -

وهحو رأي الشحامعيب ومحمحد بحن الحسحن محن الحنايحب ، وبحه : القبض شرل م  مظ مبيع مللق ا - الرأي األول

ححديث حمحيم بحن :  قاظ الةوري ، وهو مروي عن جابر بن عبد اهلل وابحن عبحاس ، وامحاديحث الىح  ى يحده ، هح
 .، وقد ىقدم نو هذه امحاديث( 4)، وحديث ابن عباس ( 55)، وحديث حيد بن ةاب  ( 8)ححام 

ا مإن بيع الش ء قبظ قبنه هو بيع ما لحم ينحمن ، وقحد قحاظ رسحوظ اهلل صحلى اهلل عليحه وسحلم ا : )) وأين 
ذا مع باب بيحع محا لحم ينحمن ، وهحذا ، وه(( يحظ سلف وبيع ، وا رب  ما لم ينمن ، وا بيع ما ليس عندك 

، ممحا أن بيحع محا لحم … مبن  على أن الشامعيب يرون أن القبض شرل م  دخوظ المبيع مح  نحمان المشحىري 
 .يقبض يىلرق منه إلى الربا أو الغرر 

وأدلىحححه امحاديحححث الىححح  صحححرح  : القحححبض شحححرل مححح  اللعحححام مقحححل ، ربويرحححا أو ايحححر ربحححوي – الـــرأي المـــاني

، ( 5،  9،  8) ، ورواياىحححه( 8)، وححححديث ابحححن عمحححر ( 6)، وححححديث أبححح  هريحححرة ( 5)ححححديث جحححابر )باللعحححان 
 (.4)وحديث ابن عباس 

 .اير اللعام ، ولو مان  عقار ا قبظ قبنها–وبناء على هذا الرأي يص  بيع مظ سلعب 



اللعحام الحذي  ، أي( المشحهور عنحه)وهحو رأي مالحك : القحبض شحرل مح  اللعحام الربحوي مقحل – الرأي المالـث
 ( .ااقىيا  واادخار : ) ىىوامر ميه علب الربا ، وه 

 …ولو مان  عقار ا قبظ قبنها  -اير اللعام الربوي –وبناء على هذا الرأي يص  بيع مظ سلعب 

القحبض شحرل مح  اللعحام المميحظ والمححوحون ، وأمحا محا ا يمحاظ وا يحوحن منحه محال بحوس ببيعححه  -الـرأي الرابـ 
ويممحححن أن يسحححىدظ لهحححذا الحححرأي بامحاديحححث الىححح  ورد ميهحححا ذمحححر اللعحححام المميحححظ أو . محححذا العقحححارقبحححظ قبنحححهن و 

 .، وقد ىقدم نصها( 55،  8)الموحون ، وه  م  روايا  حديث عبد اهلل بن عمر 
وأن هحح اء الاقهححاء اىاقححوا علححى أن المميححظ والمححوحون ا يخححرم مححن نححمان البححائع إلححى نححمان المشححىري إا 

 .الوحن ، وقد نهى رسوظ اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ما لم ينمن بالميظ أو 

ححا أو ايحره ، وأمححا ايححر ذلحك ، مححالقبض لححيس  – الــرأي الخــامس القحبض شححرل مح  مححظ مححا يمحاظ ويححوحن لعام 
سحاق وأدلىهم ه  أدلب الرأي الرابع ، مع أعماظ امحاديحث الحواردة مح  عمحوم : شرل ا ميه وهو قوظ أب  عبيد وا 

 .لع ما مان لعام ا أو ايرهالس

قياس ا على  -، وما يذره( المعدود)القبض شرل م  مظ ما يماظ وما يوحن ، ومذا ما يعد  -الرأي السادس
وبحه قحاظ : ا مح  القيميحا   -لعام ا أو ايره ، أي أنه يجري م  المةليا  ومذا المحروعا  -المميظ والموحون

بح  سحلمب ، وربيعحب ، والحنابلحب ، مهح اء الاقهحاء يىاقحون محع أصححاب ابن حبيب من المالميب وعبد العحيح بن أ
الحححرأي الخحححامس مححح  المميحححظ والمحححوحون ، ويسحححىدلون بحححودلىهم إا أنهحححم يقيسحححون علحححى المميحححظ والمحححوحون المعحححدود 

 .والمحروه
ميحظ ومونهم يعملون امحاديث جميعها ما ورد منها م  اللعام ، ومحا ورد مح  محظ شح ء ، ومحا ورد مح  الم)

والمحححوحون ، باعىبحححار أن الميحححظ أو الحححوحن قيحححد إلحححالق امحاديحححث الىححح  عمححح  المميحححظ والمحححوحون وايرهمحححا محححن 
القيميا  ، إا أن المعحدود والمححروه يوخحذ حمحم المميحظ والمحوحون منهحم جميحع مةليحا  ممحا اخحىو بحه أححدهما 

 (.من حمم يسري على اآلخرين

ا محح  مححظ مححا ا يقححظ وا يحححوظ ( المنقححوظ)حححوظ القححبض شححرل ميمححا ينقححظ وي – الــرأي الســاب  ، ولححيس شححرل ف 

 .وهو رأي أب  حنياب وأب  يوسف وذلك من ما ا ينقظ وا يحوظ القبض ميه عندهم بالىخليب: مالدور والعقار
مال يجوح بيع المنقوظ قبظ قبنه ويجوح بيع العقار قبظ قبنه عند أب  حنياب ، وأب  يوسف ، من المبيع 



، وه  مومونب الهالك االب ا ، مال يىعلق بها ارر ااناساخ ، حىى لو مان  على شال ء بحر ( )هو العرصب
، أو مان المبيع علوا ا يجوح بيعه قبظ القبض ، والمراد بالحديث النقلح  ، من القحبض الحقيقح  إنمحا يىصحور 

 …ميه ، وعمال  بدائظ الجواح 

م ، مةليرححا أو ايححر شحح ء ، سححواء مححان لعححام أو ايححر لعححا القححبض لححيس شححرل ا محح  بيححع أي – الــرأي المــامن
وهو رأي عةمان البى  ، وهو رأي مردود ، من امحاديث الصحيحب ىنقض هذا الرأي : أو عقار ا مةل  ، منقوا  

 -، ولعله لم ىبلغه هذه امحاديث ، وقد روي عن أبح  حنياحب( وا اجىهاد مع نو)، مهو رأي م  مقابظ النو
لححيس محححد أن يقححوظ برأيححه مححع نححو مححن مىححاب اهلل ىعححالى أو سححنب رسححوله ، أو : ) وقولححه -الاقهححاء ومةلححه جميححع
 ( .إجماه اممب 

 .وقد ةب  النو ، مال محيو من امخذ به

 : بي  الجزاف * 
 وهحو محا لحم يعلحم) ا  وقبظ أن نبين الراج  من هذه اآلراء نورد ميما يل  آراء الاقهاء ميما إذا بيحع الشح ء جحامح

 :قبظ قبنه( قدره على الىاصيظ
وبحه  -وأمحا ايحر الجححاف محال يجحوح -قبحظ قبنحه -إذا بيع جحام حا–يرى اضمام مالك ، أنه يجوح بيع اللعام 

سحاق   .قاظ اموحاع  وا 
واحىجوا بون الجحاف يرى ، ميما  ميه الىخليب ، وااسىقباض إنمحا يمحون شحرل مح  المميحظ والمحوحون بحدليظ 

من اشىرى لعام بميحظ أو وحن محال : ) رح  بذلك ، ومنها حديث ابن عمر ميما رواه أحمد امحاديث الى  ص
 (.8وىقدم رقم( )يبيعه حىى يقبنه 

نهى رسوظ اهلل صحلى اهلل عليحه وسحلم عحن بيحع اللعحام حىحى يجحري )) وما رواه الدارقلن  من حديث جابر 
مححن حححديث أبحح  هريححرة ، قححاظ محح  الاححى  بإسححناد ونحححوه للبحححار (( ميححه الصححاعان ، صححاه البححائع وصححاه المشححىري 

 .حسن
 .قالوا وم  ذلك دليظ على أن القبض إنما يمون شرل ا م  المميظ والموحون دون الجحاف

                                                 

يحظ أو وحن أو عحد أو حره قبحظ قبنحه ، لنهيحه ولم يص  من المشحىري ىصحرمه ميمحا اشحىراه بم 6/48: جاء م  مشاف القناه (5)
ومحان اللعحام يومئحذ مسحىعمظ االحب ميمحا يمحاظ ويحوحن وقحيس . صلى اهلل عليه وسلم عحن بيحع اللعحام قبحظ قبنحه مىاحق عليحه

عليها المعدود والمحروه احىياجهما لحق ىوميب ، وا يص  الىصرف ميه ببيع وا إجارة وا هبب ولو بال عوض وا رهن ولو 
مظ بقعحب بحين  –بوحن النربب  -باى  العين وسمون الراء ومى  الصاد -العرصب: جاء م  مخىار الصحاح. بعد قبض ةمنه

ا  باى  العين والراء والصاد -بمسر العين-الدور واسعب ليس ميها بناء ، والجمع الِعراو  .والعدردصد



ويحححرى جمهحححور الاقهحححاء ، أنحححه ا يجحححوح بيحححع اللعحححام قبحححظ قبنحححه جحام حححا محححان أو ايحححره وهحححو رأي الحنايحححب ، 
 .والشامعيب ، والحنابلب
 :واحىجوا بما يوى 

 .إلالق أحاديث الباب ، والى  أوردناها ميما ىقدم ملم ىاصظ م  الحمم بين الجحاف وايره -5
أنهحم محانوا يىبحاعون جحام حا ) وميحه ( محن امحاديحث 8سبق نصحه ىحح  رقحم)وخصوو حديث ابن عمر  -6

 ( .بوعلى السوق ، منهاهم رسوظ اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يبيعوه حىى ينقلوه 
 .، منه يعم مظ مبيع( 8سبق ىح  رقم)يم بن ححام وحديث حم -8

مما أجابوا عن الحديةين اللذين اسىدظ بهما أصحاب الرأي اموظ ، وهما حديث ابحن عمحر ، وححديث جحابر 
 .بون الىنصيو على مون اللعام المنه  عن بيعه مميال  أو موحون ا ا يسىلحم عدم ةبو  الحمم م  ايره

إنحه يحمحظ المللحق : إا امحاديحث الىح  ميهحا إلحالق لاحي اللعحام مممحن أن يقحاظنعم لو لم يوجد م  الباب 
على المقيد بالميظ والوحن ، وأما بعد الىصري  بالنه  عن بيع الجحاف قبظ قبنه ، ممحا مح  ححديث ابحن عمحر 

 .، ميىحىم المصير إلى أن حمم اللعام مىحد من اير مرق بين الجحاف وايره

 :اــالترجي
مةليرحا أو قيميرحا ، ربويرحا أو  -لعام ا أو ايحر لعحام –سواء مان  -اشىرال قبض المبيع قبظ بيعه والراج  هو

 .اير ربوي ، منقوا  أو عقار ا
، ( المىقحدم 8رقحم)وذلك من امحاديث الحواردة جحاء بعنحها عحام مح  محظ السحلع مةحظ ححديث حمحيم بحن حححام 

  به بعض امحاديث من ذمر اللعام ، ا يدظ علحى ناح  ، وما صرح( المىقدم 55رقم)وحديث حيد بن ةاب  
الحمم عما عدا اللعام ، مهو بعض أمراد العام الوارد مح  امحاديحث امخحرى ، مهحو ىقريحر لحناس الحمحم الةابح  

 …ميها ، نو عليه عنايب به ، ولعظ ذلك من أمةر البيوه ىمون م  هذا المجاظ 
يححدظ علححى ناحح  الحمححم عمححا عححداهما ، مهححو ذمححر لححبعض أمححراد مححا  مححذلك مححإن الىصححري  بالمميححظ والمححوحون ا

 …أمادىه امحاديث الى  أةبى  أنه يشىرل القبض م  بيع ما اشىراه اضنسان
مهو ذمر لبعض أمراد العام ، وذمر بعض أمراده م  بعض امحاديحث ا يناح  الحمحم عمحا عحداه منحه ةابح  

 .يشىرل قبض المبيع قبظ بيعه بامحاديث الى  أماد  عموم الحمم ، وهو أنه
حا محال يبعحه حىحى : )) بعحد أن روي ححديث: وقحد مهحم هحذا ابحن عبحاس رنح  اهلل عنحه ، مقحاظ محن ابىحاه لعام 

 (( .يسىوميه ، وا أحسب مظ ش ء إا مةله 



ا مإنه قد علظ النه  عن بيع الش ء قبظ قبنه بجانب ةبو  ذلك مح  امحاديحث بمحا أخرجحه البخحاري  وأين 
 ( .دراهم بدراهم ، واللعام مرجو : ) ميف ذاك؟ قاظ: قل  ابن عباس : وس ، قاظعن لا

اسىاهم لاوس من ابن عباس عن سبب النه  موجابه بونه إذا باعحه المشحىري قبحظ القحبض ، وىحوخر المبيحع 
 .م  يد البائع ، ممونه باه دراهم بدراهم

أا ىحراهم يبىحاعون بالححذهب : ) -وله لححاوسلمحا سح–ويبحين ذلحك محا أخرجححه مسحلم عحن ابححن عبحاس ، أنحه قححاظ 
، وذلك منه إذا اشىرى لعام بمائب دينار ، ودمعهحا للبحائع ، ولحم يقحبض منحه اللعحام ، ةحم بحاه ( واللعام مرجو 

 .ممونه اشىرى بذهبه ذهب ا أمةر منه -مةال  –اللعام إلى آخر بمائب وعشرين 
ن الصحابب أعرف بما قصد رسوظ اهلل صلى اهلل عليه وهذا الىعليظ أجود ما علظ به ، م: يقوظ الشومان  

 .وسلم
يقحححاس عليحححه بحححاق  عقحححود المعاونحححا  الماليحححب  –الحححذي ورد مححح  عقحححد البيحححع  –ويحححرى الاقهحححاء أن هحححذا الحمحححم 

أو أنهحا مح   -، وهو الرأي الذي أرجحه ، من نحوابل هحذه العقحود وأسسحها مىوامقحب( البيوه واضجارا )امخرى 
 .منه  عنه مىوخذ حممهمعنى البيع ال

 :كيفية قبف المبي  * 
 :المبيع إما عقار أو منقوظ

وهو  -وما م  حممه وهو مظ ش ء ي من ميه الهالك االب ا ، مما صرح الحنايب م  ىعليلهم له -أما العقار
محا  امرض والنخظ والنياه ، وامبنيب ، ومذا السان المبيرة ، مما صحرح الشحامعيب ويممحن أن يقحاس علحى ذلحك

م  حممها من اممواظ الى  ي من ميها الهالك االب ا ، مإن العقار وما م  حممحه اىاحق الاقهحاء علحى أن قبنحه 
 .يمون بالىخليب بين البائع والمشىري بحيث يىممن من اانىااه به ، والىصرف ميه

 :ميايحب قبنحه مقحد اخىلحف مح  -ممحا ينقحظ ويححوظ -وهو مظ ما عدا العقار ، وما مح  حممحه -وأما المنقوظ
 .ميارق بعض الاقهاء بين المميظ والموحون والمعدود والمحروه وبين ايرها من باق  المنقوا 

: أما المميظ والموحون والمعدود ، مقبنه يمون بميله أو وحنه أو عحد لححديث الرسحوظ صحلى اهلل عليحه وسحلم
ذا ابىعحح  مامىححظ ))  ابىححاه : ))  عنححه ، ومحح  الصحححيحينرواه أحمححد عححن عةمححان رنحح  اهلل(( إذا بعحح  ممححظ ، وا 

، ومةظ المميظ والموحون ، المعحدود والمححروه منهحا مةليحا  وهحو رأي الشحامعيب (( لعام ا مال يبعه حىى يمىاله 
 .والحنابلب

مما صرح المالميب  -وأما اير المميظ والموحون والمعدود والمحروه مقبنه يمون حسبما يقن  به العرف 



 .( )والحنابلب

الحنايب والشامعيب أن قبض المنقوظ مللق ا ىحويله من ممان إلحى ممحان ، لمحا روى الشحيخان عحن ابحن  ويرى
منححا نشححىري اللعححام جحام ححا منهانححا رسححوظ اهلل صححلى اهلل عليححه وسححلم أن نبيعححه : )) عمححر رنحح  اهلل عنححه أنححه قححاظ

، محإن محا يىنحاوظ باليحد الىنحاوظونححوه م وقحيس باللعحام ايحره ، ويماح  مح  قحبض الةحوب(( حىى ننقله من ممانه 
 .والحنابلب –مما صرح الشامعيب … جرى البيع بمونع ا يخىو بالبائع ماى نقله إلى حيح 

 :ةــالنتيج
علحى الوجحه الحذي –من هذا المبححث يىنح  لنحا أنحه إذا بحاه المشحىري السحلعب الىح  اشحىراها قبحظ أن يقبنحها 

  عنحه بصحري  امحاديحث النبويحب ، ومةحظ البيحع ايحره محن عقحود مان البيع اير صححي  ، منحه بيحع منهح -بي ناه
ححر شححيئ ا اشححىراه قبححظ أن يقبنححه مانحح  إجارىححه ايححر صحححيحب  المعاونححا  الماليححب ، ومنهححا اضجححارة ، ملححو أنححه أج 

ا  .أين 
م وهذا النوه من الىصرف المعرونب صورىه إذا مان بيع ا أو إجارة لسلعب لم يىم شرا ها ، أو ىم شحرا ها ولح

علحى الوجحه المىقحدم محان ايحر صححي  ، أمحا إذا مانح  السحلعب قحد اشحىراها المصحرف وقبنحها ةحم  ( )يىم قبنحها
ا محا لحم يقىحرن بشحرل يح دي إلحى عحدم صححىه أو … باعها للعميظ أو أج رها  مإن البيع أو اضجارة يمون صححيح 

 .وهذا ما سنبحةه م  الاقرا  الىاليب… يعلق على شرل اير صحي  

                                                 

 .38/ 6: مشاف القناه (5)
البححائع مإنهححا ىمحححون محح  حمححم المبيحححع ( المصحححرف)المشححىري مححن ( العميحححظ)عب ىححح  يححد ويسححىةنى مححن ذلحححك مححا إذا مانحح  السحححل (6)

 (.…الشومان  مما ذمرنا آنا ا )… الحانر المقبوض 



 بحث المالثالم
 حكم اشتراط عقد في عقد في الفقه اإلسلمي

 
ومقبونب على الوجه الحذي بينحاه مح  ( الم جر أو البائع)إذا مان  السلعب المىعاقد عليها مملومب للمصرف 
قحد يح دي مح  بعحض صحوره ( اضيجار المنىه  بالىمليحك ) المبحث السابق ، مإن هذا ااىااق الذي معنا ، وهو 

عقدين م  عقدن أو صاقىين م  صاقب ، ونير ا إلى أن الاقهحاء قحد اخىلاحوا مح  صححب العقحد الحذي إلى اجىماه 
 :ي دي إلى ذلك ، مإننا نبين رأيهم ، ةم نرج  ما نرى رجحانه

 :حكم اشتراط عقد في عقد و أو اجتماع عقدين في عقد* 
جحع هحذا ااخحىالف هحو ىاسحير لحبعض لقد اخىلف الاقهاء م  حمم اشىرال عقد م  عقحد اخىالم حا مبيحر ا ، ومر 

امحاديححث الححواردة محح  هححذا المونححوه ، أو الىحح  يححوح  ياهرهححا بونهححا واردة محح  بيححان حممححه ، وأورد ميمححا يلحح  
 :بإيجاح خالصب الرأيين

عححدم جححواح اشححىرال عقححد محح  عقححد ، ممححا ( الحنايححب والشححامعيب والياهريححب والحيديححب)يححرى جمهححور الاقهححاء : أولا 

أي –والحنابلححححب ذلححححك إا أنهححححم يجيحححححون اجىمححححاه عقححححد البيححححع مححححع عقححححد اضجححححارة ( ايححححر أشححححهب )ب يححححرى المالميحححح
 .اجىماعهما م  عقد واحد

ححا : مانياــا يححرى أشححهب مححن علمححاء المالميححب ، واضماميححب جححواح اشححىرال عقححد محح  عقححد مححا دام ذلححك يحقححق ارن 

 .ود عليه يحقق هذا الغرضمشروع ا ومذلك يرى ابن ىيميب جواح اشىرال عقد جديد يىعلق بالمعق
ممححا يححرى المالميححب والشححامعيب والحنابلححب ، جححواح اجىمححاه عقححد البيححع مححن عقححد اضجححارة لىوامححق أحمححام البيححع مححع 

 .أحمام اضجارة م  امرمان والشرول االب
 :ونورد هنا بعض النصوو الاقهيب م  هذا

 (:4/5الشرح الكبير و للدسوقي )جاء في ( أ)
حا ، لعحدم مناماىهمحا ، سحواء مانح  اضجحاحة مح  وا ىاسد اضجار )  ة مع بيع صاقب واحدة ، وا ياسد البيحع أين 

 -وذلححك بيححع -بعنححها محح  مقابلححب الةححوب -علححى أن يخيلححه البححائع –ناححس المبيححع مشححرائه ةوب ححا بححدراهم معلومححب 
أو محح  ايححر المبيححع  ، أو جلححد ا علححى أن يخححرحه نعححاا  أو ايرهححا ، -وذلححك إجححارة -وبعنححها محح  مقابلححب الخيالححب

وهح  محا إذا مانح  اضجحارة )مشرائه ةوب ا بحدراهم معلومحب علحى أن ينسحج لحه آخحر ، ويشحىرل مح  الصحورة امولحى 



علححى أي )شححروعه محح  العمححظ ، مالخيالححب والخححرح ، ونححرب أجححظ اضجححارة ، ومعرمححب خروجححه( محح  ناححس المبيححع
عحين (. ا مح  صحنعىه ميخحرم جيحدا ، أوا ميخحرم رديئ حاوجه مان من مونه رديئ ا أو جيحد ا ، بحون محان الرجحظ مىقن ح

مالنححاس علححى أن يصححنعه ( أي أو لححم يعححرف وجحه خروجححه لمحن يممححن إعادىححه)عاملحه أم ا ، أو إممححان إعادىحه
ا ، مإن انىاى اممران  ممان إعادىه إن لم يعجبه)قدح  مالحيىون على أن يعصحره محال ( أي معرمب وجه خروجه وا 

 .ان  اضجارة م  اير ناس المبيع مىجوح من اير شرل يجوح ، وأما إن م
وا يجحححوح اجىمحححاه عقحححد البيحححع محححع عقحححد الشحححرمب والصحححرف والجعحححظ والنمحححاح والمسحححاقاة والقحححراض ، خالم حححا ) 

: ؛ والشحححرح الصحححغير8/9: الشحححرح المبيحححر( . )مشحححهب حيحححث قحححاظ بجحححواح اجىمحححاه هحححذه العقحححود محححع عقحححد البيحححع 
والبهجححب شححرح  5/636: ابححن ميححارة الااسحح ؛ شححرح ىحاححب امحمححام ابححن عاصححم  ؛ واضىقححان وامحمححام ،6/689

 (.6/55: الىحاه ، مب  الحسن الىسول  

 :ما جاء عند الشافعية حول اجتماع عقدين في عقد في صفقة واحدة( ب)
نحح  مغ)أجححاح الشححامعيب اجىمححاه عقححدين مخىلاحح  الحمححم ماضجححارة والبيححع أو السححلم هححو صححاقب واحححدة جححاء محح  

أجرىك داري شهر ا ، وبعىك : ولو جمع م  صاقب مخىلا  الحمم مإجارة وبيع ، مون يقوظ(: ) 6/85: المحىام
ا بمححذا: ةحوب  هححذا بحدينار ، أو إجححارة وسحلم مححون يقحوظ  -أجرىححك داري شحهر ا ، وبعىححك صحاه قمحح  مح  ذمىحح  سحلم 

يححث امجحححرة ، وقيمححب المبيحححع أو صحححا مححح  اميهححر ، ويحححوحه المسححمى علحححى قيمىهمححا ، أي قيمحححب المحح جر محححن ح
 .المسلم ميه

 .ووجه ااخىالف بين البيع واضجارة اشىرال قبض العوض م  المجلس م  السلم دونها -
يبلالن ، منه قد يعرض اخىالف حممها باخىالف أسباب الاسا وااناساخ ما يقىنح   :والرأي الماني -

عنحححد العقححد بمححا يخححو مححالر منهمححا مححن العححوض ، وذلحححك مسححا أحححدهما ، ميحىححام إلححى الىوحيححع ، ويلحححم الجهححظ 
 .محذور
ن  - وأجحاب اموظ بونححه ا محححذور محح  ذلححك ، أا ىححرى أنححه يجحوح بيححع ةححوب وشححاعب مححن دار محح  صححاقب ، وا 

 .اخىلاا م  حمم الشاعب واحىيج إلى الىوحيع بسببها
بين احم وجحائح مبيحع وجعالحب وي خذ مما مةظ به أن محظ الخالف أن يمون العقدان احمين ، ملو جمع  -

، من العقود عقدان جائحين مشرمب وقراض ص  قلعأو مان ال. مما ذمره الرامع  م  المسابقب. لم يص  قلع ا
 .الجائحة بابها واسع

نما قاظ مخىلا  الحمم ، ولم يقظ عقدين مخىلا  الحمم  - ليشمظ بيع عبدين  -مما عبر به م  المحرر–وا 



 .(…مع أن الحمم مخىلف والعقد واحد، مإنه على القولين ما أمةر من اآلخرالخيار م  أحده بشرل
وانح  مححن هححذا الحنو الاقهحح  أن الشححامعيب يقولححون أن اجىمحاه عقححدين محح  صحاقب واحححدة ، بشححرل أن يمونححا 

 …يصحان م  اميهر ويوحه المسمى على قيمىها .. مخىلا  الحمم مإجارة وبيع ، أو إجارة وسلم
إجححارة علححى عححين مححع عقححد بيححع علححى هححذه العححين الواحححدة المحح جرة بعححد انىهححاء مححدة اضجححارة  مهححظ اجىمححاه عقححد

يص  قياس حا علحى ذلحك ، أم ا يصح  من الصحورة الىح  ذمرهحا المحذهب هنحا هح  إجحارة باىحب نحاجحة ، وبيحع بحا  
س علحى ذلحك ناجح ليس معلق ا على شرل أو منام ا إلى أجظ علحى محلحين مخىلاحين ، ومحن ةحم محال يصح  القيحا

 .وهو رأي المذهب؛ من هذه العقود ا ىقبظ عندهم الىعليق على شرل وا اضنامب إلى أجظ
 -ىح  يظ عقد اضجارة وملك المسىوجر مناعىها -إن السلعب هنا مقبونب م  يد المسىوجر: ولنا أن نقوظ

بيحع أن يننحم ححق الىصحرف مإذا ما علق بيعها له على انىهاء عقحد اضجحارة محان مقىنحى القحوظ بصححب هحذا ال
، وبذلك يمون المعلحق ميهحا ( المشىري)إلى حق المناعب الى  ملمها المسىوجر ( المبيعب)م  هذه العين الم جرة 

إجارة ملك بها أحد شق  الملميب ، وبيع  -من صيغب العقد واحدة جمع  بين إجارة وبيع -هو حق الىصرف–
نمحا هحو ىعليحق لححق الىصحرف إلحى محا بعحد انىهحاء  محال يمحون… بعد اضجارة ملك به الشحق اآلخحر ىعليق حا للعقحد وا 

 .مما م  حديث جابر وما صرح به الحنابلب م  رأي لهم. واهلل أعلم… عقد اضجارة 
أو جمححع بححين بيححع وصححرف ، أو إجححارة ، أو خلححع أو نمححاح بعححوض (: ) 6/558: الححروض المربححع)جححاء محح  

: عححوض علححى المبيححع ومححا جمححع إليححه بححالقيم ، ومةلححه مشححاف القنححاهواحححد صحح  البيححع ومححا جمححع إليححه ، ويقسححل ال
 (.54و: ، ومنىهى اضرادا  6/68

 :وأجاز اإلمامية اشتراط عقد في عقد( ج)
إن الشرل الحذي ا يقىنحيه العقحد وا ينحام  مقىنحى العقحد ، وا يمحون لحه : وقد أوردوا عدة أمةلب لذلك مقالوا

ماشححىرال مناعححب البححائع مخيالححب الةححوب وصححيااب ) نهمححا مىعاقححدين ، ىعلححق بمصححلحب المىعاقححدين مححن حيححث مو 
الانب ، أو اشىرال عقد م  عقد مون يبيعه شيئ ا بشرل أن يشىري منهن أو يبيعه شيئا آخر ، أو يحوجحه ، أو 
يسلاه ، أو يقرنه ، أو يسىقرض منه ، أو ي جره ، أو يسىوجر منه ، أو يشىرل ما بنى على الىغلب والسرايب 

 ( .شرل عىق العبد ، مهذه الشرول ملها سائغب م

ا  :وهذا النوه من الشرل قالوا عنه. جاح ذلك.. ( ما إذا باعه شيئ ا بشرل أن يبيعه لاالن: ) ومنها أين 
 .أنه شرل ا يقىنيه العقد ، منه ا يجب بناس العقد ، وليس مما رىبه الشاره على العقد( أ)
المىعاقدين من حيث مونهما مىعاقحدين ، محال ىعلحق لحه بالعقحد ، وا مححظ وأنه شرل ا يىعلق بمصلحب ( ب)



نما هو اشىرال أمر خارم عن العقد ، أو أحد العونين -ةمن ا مان أو مةمن ا -العقد   .وا 
وأنه شرل ا ينام  مقىنى العقد ، منه ا ىعارض بينه وبين محا يرىبحه الشحاره علحى العقحد محن أحمحام ( م)

 .وآةار
 ( .سائغ ) شرل ا يخالف المىاب والسنب أي أنه  وأنه( د)
 .وأنه شرل مقدور عليه( هح)
وأنححه شححرل يقىنحح  حصححوظ ىصححرف محح  المسححىقبظ ، مححان هححذا الىصححرف عمححال  مححن امعمححاظ محح  محححظ ( و)

 .العقد أو م  ايره ، أو مان عقد ا آخر
 .وأنه شرل يحقق مناعب( ح)
 .ا النوه من الشرل على اآلخروأنه يص  مي من المىعاقدين اشىرال هذ( ح)

 :ةــالنتيج
ممحا  –أرى أنه ا مانع من اجىماه عقد البيع مع عقد اضجارة سواء أمان العقحدان وارديحن علحى مححظ واححد 

أو مانا واردين على محلين مخىلاين ، لالمحا ىحوامر  أرمحان محظ عقحد منهمحا  -هو الحاظ م  الصور الى  معنا
 .وشرول صحىه
، مقححد مسححره بعححض العلمححاء بححون ( صححاقىين محح  صححاقب ) وعححن ( هحح  عححن بيعىححين محح  بيعححب الن) وأمححا حححديث

، أو إيجححاب البيححع محح  سححلعىين .. النهحح  عححن إيجححاب البيححع محح  سححلعب بةمنححين مخىلاححين إلححى أجلححين) المححراد بححه 
ن ، أو بةمنحين مخىلاحين ، ةححم يقبحظ اللححرف اآلخحر ، ةححم ياىرقحان علححى هحذا دون ىحديححد لحةمن معححين ، وأجحظ معححي

مهذان الحديةان يىعلقان بصيغب العقد ، إذ إنه بهذه الصيغب ا ينعقد العقد ، منحه لحم يححدد .  ( ) (سلعب معينب 

من محن شحرول صححب الصحيغب أن يصحدر القبحوظ  -أو سلعب معينحب -ةمن معين ، وأجظ معين عند قوله قبل 
نمحا هحو مىحردد بحين بيعىحين ، أو صحاقىين على ومق اضيجاب ، واضيجاب هنا ليس باىرا م  صاقب واحدة … ، وا 

، ميلحم لصحب البيع أن يقوظ المشىري قبل  م  مذا بمذا، وحينئذ يمون قبوله إيجاب ا جديد ا يلحم لمح  يحىم البيحع 
 …به أن يقوظ اآلخر قبل  ، وىمون الصيغب امولى اسىدعاء للبيع وليس  إيجاب ا للبيع

ذا رجحنا صحب اشىرال عقحد مح  ع قحد ، مإنحه محن النحروري لصححب محظ محن هحذين العقحدين أن يمحون محظ وا 

                                                 

مسره بهذا سماك راوي الحديث ، والشومان  ، والشامع  ، وأبو عبيد بن القاسم والمالميحب والحنابلحب ، والحيديحب واضبانحيب مح   (5)
ا الىاسير اآلخر للحديث عندهم مهو عام يشمظ مظ شحرل يح دي إلحى اجىمحاه عقحد مح  عقحد ، أو اجىمحاه وأم. أحد الىاسيرين

، إا أنح  رجحح  أنحه  983-888الحرأي اموظ و( الشحرول مح  العقحد ) عقد البيع مع عقد آخر ، وقد رجح  مح  مىحاب  
 .لصحب الحديث الوارد م  ذلك -ا يص  اجىماه سلف وبيع



 .عقد منهما مسىومي ا أرمانه وشرول صحىه
 …سواء من حيث الصيغب الدالب على الرنا 

 ..أو من حيث أهليب المىعاقدين
 .وىحديدهما ىحديد ا ناميا لمظ جهالب أو ارر -ةمن ا مةمن ا أو أجرة ومناعب –أو من حيث المعقود عليه 

 .أو الشرل -مامجظ -أو من حيث ما اقىرن به من أوصاف
حححا ، ومحححان ااىاحححاق يقنححح  أو يححح دي إلحححى  حححا مقبون  مححإذا ىحححوامر ذلحححك ملحححه بحححون محححان المححح جر أو المبيحححع مملوم 
اجىمححاه عقححدي اضجححارة والبيححع محح  عقححد واحححد ، مإنححا نقححوظ بصحححىه إذا ىححوامر  شححرول صحححب مححظ منهمححا ، ولححم 

 …النه من شرل بالظ ، أو ارر يقىرن بما ي دي إلى بل
ححا يجححب أن نبححين حمححم اشححىرال بعححض الشححرول محح  هححذا العقححد ، وحمححم هححذا العقححد مححع هححذه الشححرول  وهنححا أين 

 -وعحححددها –حقيقىهحححا  -صححححيحها وماسحححدها ، إذ أن الاقحححه اضسحححالم  لحححه رأي مححح  الشحححرول الىححح  ىقىحححرن بالعقحححد
 .وأةرها

 :ونرى أن نون  هذا الرأي م  المبحث الىال 
 



 المبحث الراب 

 حكم اشتراط شرط أو أكمر في عقود المعاوضات المالية
 

اشححىرل ميححه … أونحححنا آنا ححا أن هححذا العقححد قححد ىححم علححى سححلعب مملومححب مقبونححب للمصححرف وهححو عقححد إجححارة 
 :بعض الشرول مةظ

 .أن يىحمظ المسىوجر لهذه السلعب ناقا  الصيانب والحاي والىومين -
بحوي ىصحرف ينحر بمصحلحب …   هذه السحلعب لحواظ محدة اضجحارة المىاحق عليهحا وأا يىصرف الم جر م -

 .المسىوجر ، أو يخرم السلعب من ىح  يده
وأن يبيع الم جر الش ء الم جر إلى المسىوجر إذا ومحى بامقسحال المىاحق عليهحا مح  المحدة المححددة لهحذه  -

 ..اضجارة
لشح ء المح جر مح  مقابحظ ةمحن معحين ، أو محد محدة أو أن يجعظ المح جر للمسحىوجر الححق مح  أن يىملحك ا -

 .إذا راب م  ذلك. اضجارة ، أو ورد الش ء إلى الم جر م  نهايب مدة اضجارة
هححظ  -علححى القححوظ بححون العقححد هححو عقححد إجححارة -مححظ هححذه الشححرول أو بعنححها إذا اشححىرل  محح  عقححد اضجححارة 

ا ؟  يمون عقد اضجارة صحيح 
لاقهححاء محح  حمححم اشححىرال شححرل أو أمةححر محح  عقححد مححن عقححود المعاونحححا  ولرجابححب علححى ذلححك نححوجح آراء ا

 :الماليب

 :حكم اقتران عقود المعاوضة بشرط واحد( أ)
إن بيان آراء الاقهاء م  حمم اشىرال شرل م  عقود المعاونحا  الماليحب ا يممحن أن ىحىويحه هحذه العجالحب 

  بالىمليك ، ولمن يما  أن ننو على أن الراج  الى  نون  ميها حمم الشرول المقىرنب بعقد اضيجار المنىه
 :م  هذا هو

أو  -وىسححليم امجححرة أو الححةمن -ماشححىرال ىسححليك الشحح ء المحح جر أو المبيححع -أن الشححرل الححذي يقىنححيه العقححد
أو الشحرل الحذي يحقحق مناعححب  -ماشحىرال الحرهن أو المايححظ أو الحوالحب أو الشحهادة  -الشحرل الحذي ي محد مقىنحاه

ا يلحم الوماء به -عاقدينمي من المى  ..مظ ذلك يمون شرل ا صحيح 

 :أما الشروط التي تخالف الشرع فهي باطلة ول تصا ومنها
مححإن العقححد إذا محان لححه مقصحود يححراد مح  جميححع صححوره ،  -محظ شححرل ينحاقض المقصححود امصحل  مححن العقحد -



المقصود ونايه ، مال يحصظ ش ء  وشرل ميه ما ينام  هذا المقصود ، مقد جمع بين المىناقنين ، بين إةبا 
 .، ومةظ هذا الشرل بالظ بااىااق

 .ومظ شرل ي دي إلى مخالاب نو شرع  من مىاب أو سنب -
 .-أي يسىحيظ الوماء به -ومظ شرل مسىحيظ -

 .ومظ شرل ي دي إلى محيور شرع 
 .ومظ شرل ي دي إلى ارر -

ا حححرم حححالا  ، أو الصححل  جححائ: )) وامصححظ محح  ذلححك قولححه صححلى اهلل عليححه وسححلم ح بححين المسححلمين إا صححلح 
حا  ححديث : رواه الىرمحذي ، وقحاظ(( أحظ حرام ا ، والمسلمون علحى شحرولهم إا شحرل ا ححرم ححالا  أو أححظ حرام 

 .حسن صحي  ، ورواه أبو داود ، وابن ماجه ، وصححه ابن حبان 
بحه لىبحين لنحا أنهحا شحرول ا ىنحاقض  مإذا عرننا الشرول المشىرلب م  عقد اضجحارة علحى محا رجحنحا امخحذ

إذ المقصود امصل  من هذا العقد هو انىاحاه المسحىوجر بحالعين المح جرة  -المقصود امصل  من عقد اضجارة 
 .، وليس م  هذه الشرول ما يناقض ذلك… لواظ مىرة اضجارة المىاق عليها 

ره لحه ، مإنهحا حينئحذ ىمحون باللحب ، ممحا إا أنه إذا مان  الشرول ىار  العقد من منمونه امصل  الذي ش
 .سبق أن ذمرنا

 :حكم اشتراط أكمر من شرط في عقود المعاوضات المالية ( ب)
حا حمحم اشحىرال شحرلين مح  البيحع ، وذلحك منحه قحد روي عحن النبح  صحلى اهلل  -5 ىناوظ الاقهاء بالبيحان أين 

، وهحو محا رواه عمحرو بحن شحعيب ، عحن  وقد سحبق نحو الححديث(( النه  عن شرلين م  بيع : )) عليه وسلم
ا يحظ سلف وبيع ، وا شرلان مح  بيحع ، وا ربح  : )) أبيه ، عن جده ، قاظ رسوظ اهلل صلى اهلل عليه وسلم

، وهحو ححديث حسحن صححي  وروي عحن ابحن عمحر رنح  اهلل عنحه ( ) ((ما لم ينمن ، وا بيع ما ليس عنحدك 

 .( )مةله
 ( .لنه  عن شرلين م  بيع ا) آراء الاقهاء م  مدلوظ  -6

 :مسر الاقهاء هذا الحديث بىاسيرا  ةالةب

 ( :التردد بين النقد والنسيئة في صيغة واحدة ) وهو : التفسير األول
                                                 

 .وصححه الىرمذي ، وابن خحيمب والحاممرواه الخمسب  (5)
 حديث حسن صحي : رواه الخمسب إا ابن ماجه ، قاظ الىرمذي (6)



 -أي لححم يحححدد أي الصححاقىين قبححظ. علححى اضبهححام -ميقبححظ اآلخححر -مححون يقححوظ بعىححك بمححذا نقححد ا ، وبمححذا نسححيئب
 .نقظ ابن الرمعب عن القان  ذلك

الحنايححححب والمالميححححب والحيديححححب ، واضبانححححيب ، والبغححححوي ) ا الىاسححححير للحححححديث عليححححه جمهححححور مححححن الاقهححححاء وهححححذ
 .. ( .والخلاب  

وبناء  على هذا الىاسير يمون هذا الحديث مىاق ا م  ىاسيره مع ىاسير حديث النه  عحن بيعىحين مح  بيعحب ، 
نمحا ي رجعحان إلحى صحيغب العقحد ، ومحا احىحو  عليحه مح  ويمون الحديةان بعيدين عن اشىرال شرل م  العقحد ، وا 

، مهو أمر يىصظ بالبححث مح  صحيغب .. إمادىها ودالىها وىعبيرها عن الرنا بعقد معين ، أو عدم إمادىها ذلك
 .العقد وليس م  الشرول المقىرنب به

 :وهو اشتراط عقد في عقد: التفسير الماني
ن  ىلك السلعب بمذا ، أو باعه هحذه السحلعب علحى أن يبيعحه بعىك هذه السلعب بمذا على أن ىبيع: مما لو قاظ

ووجهه أن مالر من المىعاقدين يصب  لالب حا لسحلعب اآلخحر ، ممحان محظ منهمحا قحد اشحىرل : ) بالةمن أشياء أخرى
 ( .على اآلخر بيع ا 

ذا البيحع قحد وقد مسره بذلك الحيديب ، واضبانيب ، ووان  أن هذا الىاسير بعيد عن ياهر الححديث ، محإن هح
نما يوجد العقد ، ويوجد شرل ميهاقىرن بشرل واحد ، وهو أن يبيعه مذا بمذا ، وليس ميه شرلان ، و  ، ماموظ ا 

 .يلالب بمقىنى العقد ، والةان  بمقىنى الشرل ، مال يوجد شرلان م  العقد

 :اشتراط شرطين فاسدين في العقد : التفسير المالث
وامرج  عندهم أن اشىرال شرلين ماسدين يبلظ العقد ، أما اشىرال شرلين صرح بهذا الىاسير الحنابلب ، 

 .صحيحين أو أمةر مإنه يص  ويص  العقد
ويبلظ البيع إذا مان ميحه شحرلان ، وا يبللحه شحرل واححد ، ةبح  عحن أحمحد : قاظ( مسولب ) قاظ ابن قدامب 
لشحرلين مح  البيحع ، ذهحب أحمحد إلحى محا روى الشرل الواحد ا بوس به ، إنمحا نهحى عحن ا: ) رحمه اهلل أنه قاظ

ا يحظ سلف وبيع ، وا شرلان م  بيع ، وا : )) عبد اهلل بن عمر ، عن النب  صلى اهلل عليه وسلم أنه قاظ
إن ه اء يمرهون الشحرل مح  البيحع ، محناض يحده : ) قيظ مب  عبد اهلل : قاظ امةرم (( … بيع ما ليس عندك 

ا بوس به م  البيع ، إنما نهى رسوظ اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن شحرلين مح  بيحع ، الشرل الواحد : ، وقاظ
 .وحديث جابر رن  اهلل عنه يدظ على إباحب الشرل حين باعه جمله وشرل يهره إلى المدينب 



 :-عند الحنابلة -تفسير الشرطين المنهي عنهما وحكم اشتراطهما
نيححر ا اخححىالف مححا روي عححن اضمححام أحمححد ،  -عنححد الحنابلححب -اخىلححف محح  ىاسححير الشححرلين المنهحح  عنهمححا

وامرجحح  محح  المححذهب أن الشححرلين المنهحح  عنهمححا ، همححا الشححرلان الااسححدان ، أي مححا منححا منححاميين لمقىنححى 
مناعححب وا ىخححالف  أمححا الشححرول الصحححيحب الىحح  ىمححون مححن مقىنححى العقححد ، أو مححن مصححلحىه ، أو ميهححا. العقححد

الشره ، محإن اشحىرال شحرلين أو أمةحر منهحا صححي  ا ياسحد العقحد ، منحه لمحا مانح  هحذه الشحرول ا ىح ةر مح  
 .صحب العقد وه  مناردة ميلحم أا ى ةر ميه وه  مجىمعب

ن وبناء على هذا الىاسير ياسد العقد إذا اشىرل ميحه شحرلان ماسحدان ، وا ياسحد إذا محان الشحرلان صححيحي
محع  –، ويمون الارق بين اشىرال شرل ماسد واححد ، واشحىرال شحرلين ماسحدين هحو عحدم مسحاد العقحد مح  اموظ 

 .مع شروله.. ومساد العقد م  الةان  -مساد الشرل 
محن أن يحاهر محالم أحمحد أنحه : ) أما الرأي المرجوح مح  محذهب الحنابلحب مهحو محا قالحه القانح  مح  المححرر

ن بلحظ ، سحواء مانحا صححيحين أو ماسحدين ، لمصحلحب العقحد ، أو لغيحر مصحلحىه ، مىى شرل مح  العقحد شحرلي
وقحوظ القانحح  أن النهح  يبقحح  : ) إا أن ابحن قدامححب رد عليحه بقولححه(. أخحذ مححن يحاهر الحححديث وعمحال  بعمومححه 

حا ، محإن شحرل محا يقىنحيه العقحد ا يح ةر ميحه بغيحر خحالف ، وشحرل محا  على عمومه م  محظ شحرلين بعيحد أين 
، وشرل صاب مح  المبيحع مالمىابحب والصحناعب ، ميحه .. هو من مصلحب العقد مامجظ والخيار والرهن والنمين

مصلحب العقد مال ينبغ  أن ى ةر م  بلالنه قلح  أو مةحر  ، ولحم يحذمر أحمحد مح  هحذه المسحولب شحيئ ا محن هحذا 
 ( .القسم ، مالياهر أنه اير مراد له 
النه  عن شرلين م  بيع ، يمون المراد بالشرلين المنه  عن اشىرالهما وبناء  على هذا الىاسير لحديث 

شححرل ا  -أمححا الشححرول الصحححيحب. مح  البيححع الشححرلين الااسححدين مححومةر ، ماشححىرال مةححظ هححذه الشححرول ياسححد العقححد
 .مإنها ىص  ويص  العقد معها -واحد ا أو أمةر

 . ( )وهذا ما أرجحه م  ىاسير حديث النه  عن شرلين م  بيع

 :ةــالنتيج
ذا قلنا بصحب اشىرال شرل أو أمةر م  عقد اضجارة ، أو ايره من عقود المعاونا  ، مهظ يممن ىحح   وا 

، أو بعبحارة .. يظ هذه الشرول وعلى نوء محا ىاصح  عنحه أن يميحف عقحد اضجحارة بونحه عقحد بيحع ، أو العمحس
ن مان محا نللحق بحه هظ يممن أن نميف العقد لبق ا لما ىوح  به صيغىه وما اق: أخرى ىرن بها من شرول ، وا 

                                                 

 .985و: ، للباحث( نيريب الشرل ) وقد ىناول  وجه الىرجي  بإمانب م   (5)



 .المىعاقدان أو صرح به يدظ على اير ذلك
يوجد صور ا يىوىى ميها اخىالف م  الىمييف ، وه  صورة ما إذا ( اضيجار المنىه  بالىمليك ) وهنا م  

وق محح  هححذا مححان للمبيححع ةمححن معقححوظ محح  نهايححب مححدة عقححد اضجححارة ، حححدده المىعاقححدان أو أحححااه إلححى سححعر السحح
 ..الوق 

أما إذا لم يمن هناك ةمن سوى امقسال اضيجاريب الى  ىم دمعها خالظ المدة المحددة لرجحارة ، مإنحه يممحن 
النير حينئذ م  هذه الصورة ، هظ ىميف على أنها عقد بيع ميجب أن ىىوامر ميه عند الىعاقد أرمانه وشروله 

قد هبب بالعين الم جرة إذا ىحم سحداد امقسحال اضيجاريحب ، ونبححث ، أو ىميف على أنها عقد إجارة ، اقىرن به ع
 ..ذلك ميما يلى



 المبحث الخامس

 قه اإلسلميتكييف عقد اإليجار المنتهي بالتمليك و في الف
 

علحى الوجحه الحذي )وبعد أن بي نا أنه يص  الىعاقد على عحين معينحب مملومحب للمح جر أو للبحائع ، مقبونحب ، 
وأنه ا مانع من أن يحىوي عقد واحد على عقدين من عقود المعاونا  الماليحب ، وبخاصحب ( رجحنا امخذ به

البيحححع واضجحححارة ، وأنحححه يجحححوح أن يقىحححرن العقحححد بشحححرل أو أمةحححر يقىنحححيه العقحححد ، أو ي محححد مقىنحححاه ، أو يحقحححق 
حا مح  المىحاب مصلحب مشروعب مي من المىعاقحدين ، وا ينحام  المقصحود امصحل  محن العقحد ، وا يخحالف ن صر

 .أو السنب وا ي دي إلى الوقوه م  محيور ، أو ارر ، أو أن الشرل يمون أمر ا مسىحيال  
علحى نحوء محا ونحع ( اضيجحار المنىهح  بالىمليحك) يلحمنا أن نىوقف هنا لبيان الىمييف الاقه  لصور عقحد 

 :م ميه من شرول ونىناوظ مظ صورة على حدة ، مع بيان حممها م  الاقه اضسال

 :وقد سبق بيانها: الصورة األولى
ودون حاجححب إلححى إبححرام  -ىلقائيرححا -وميهححا ىنىقححظ الملميححب إلححى المسححىوجر بمجححرد سححداد القسححل اضيجححاري امخيححر

ودون ةمن ، سوى ما معه من المبالغ الى  ىم سدادها موقسال إيجاريب لهذه السحلعب المح جرة خحالظ  -عقد جديد
 .م  الحقيقب ةمن هذه السلعب المدة المحددة ، والى  ه 

 :وفي هذه الصورة يتضا لنا
ن صححيغ العقححد علححى أنححه إجححارة محح  بدايىححه ، وأنححه بيححع محح  نهايىححه وذلححك لالنىاححاه بخصححائو عقححد  - إنححه وا 

إا أن هحححذه الصحححيااب ا يممحححن  -اضجحححارة مححح  المحححدة المححححددة، ةحححم اانىاحححاه بخصحححائو عقحححد البيحححع مححح  النهايحححب
 :ة ممور مىعددة منهااعىمادها بهذه الصور 

إذ أن محا  -أي م  نهايب مدة اضجحارة  -أن مظ مبيع ا ُبد  له من ةمن ، وهنا ا يوجد ةمن وق  ىمام البيع
 .دمع مان أجرة

إن امجححرة المقححدرة لسححلعب محح  المححدة المحححددة ليسحح  أجححرة المةححظ ، بححظ روعحح  ميهححا أنهححا هحح  ةمححن السححلعب مححع 
 .ق عليهإنامب ما قد يمون من رب  مىا
إلى بيحع هحذه السحلعب ولحيس إجارىهحا ، وقحد دمحع إلحى ذلحك خحوف  -دون ما شك -إن إرادة المىعاقدين مىجهب

ححا مي سححبب مححان ( المحح جر)البححائع  … مححن عححدم الحصححوظ علححى نححمان السححلعب إذا مححان الححةمن محح جال  أو منجم 



الححذي ا ىوجححد لديححه  -بححب المشححىريحححاظ ، ورا( المسححىوجر)من البيححع يىرىححب عليححه نقححظ الملميححب إلححى المشححىري 
أو عحدم ىجميحد أموالحه مح  سحلعب واححدة )م  الحصوظ على هذه السلعب واانىااه بها ،  -إممانا  شرائها بالنقد

مع عدم حاجب البائع االب ا إلحى اقىنحاء هحذه السحلعب ، إذ ( …م  يىممن من ىحريك أمواله م  مجاا  مىعددة 
 .بالنوابل والقيود الى  ونعاها والصيااب الى  صااها بها العقد( مسىوجرال)هو إنما يلب  حاجب المشىري 

أمام هذه الجوانب المىعددة لهذه الصورة مياها مقهحاء القحانون بونهحا بيحع بالىقسحيل ، ولحم يعىحدوا بعقحد اضجحارة 
نمححا يهحر محح  صححورة عقححد إجححار  ة محح  بدايىححه الحذي صححرح بححه العاقححدان نيححر ا للقححرائن الىح  ىيهححر أنححه عقححد بيححع ، وا 

 .لالنىااه بخصائو العقدين مما بينا آنف

 تكييفها في الفقه اإلسلمي* 
 ونحن م  رحاب الاقه اضسالم  هظ يممن أن نمياها بذلك؟

لرجابححب علححى ذلححك نقححوظ عححن الححذي يقححف أمححام هححذا الىمييححف هححو أن عقححد اضجححارة عقححد صححري  نححاجح ، من 
ن الشحرول الىح  صحاحب  هحذا العقحد واقىرنح  دالحب علحى ا( واسحىوجر  –أجر  )صيغىه وه   ضجحارة قلع حا ، وا 

ن لم ىمن  به يجب بحةها هظ ه  شرول صحيحب أو اير صحيحب؟ مإن مان  صحيحب وجب الوماء بها ، وا 
، وهحذه الشحرول ا يممحن أن ( وبلظ العقد أو مسحد أو صح  علحى الخحالف ميهحا ومح  لبيعىهحا)صحيحب بلل  

إجحححارة إلحححى بيحححع ، منهمحححا أراداه اآلن إجحححارة ، ا بيع حححا ، ممحححان القحححوظ بحححذلك عمحححس يقحححاظ أنهحححا حولححح  العقحححد محححن 
 .إرادىهما الياهرة والمعلنب

وأما ىمليك الش ء الم جر الذي علق على سداد جميع هذه امقسحال اضيجاريحب ، مهحظ يممحن أن يمحون بيع حا 
ن الذي يحوظ دون ذلحك هحو أن هحذه امقسحال معلق ا والةمن ميه هو هذه امقسال الى  قام المسىوجر بسدادها؟ أ

 .دمع  على أنها أجرة للعين الم جرة ، مميف ىىحوظ إلى ةمن للعين الم جرة م  نهايب المدة
والمعلوم أن الةمن يمون حاا  أو م جال  عند ىمام عقد البيع ، وما أخذ هنا ىح  يظ عقد اضجارة هو ةمن 

ممان ىميياها م  يظ العقد الذي أوجبها أنها أجرة ، مىحويلهحا بعحد ذلحك  هذه المناعب الى  اسىوماها المسىوجر ،
إلححى ةمححن للعححين المحح جرة بعقححد احححق ا يىمشححى وا يسححير مححع القواعححد الىحح  ىحححدد لمححظ عقححد أحمامححه وآةححاره مححور 

ا واجب الوماء بما يقن  به، إذ ا ىمييف هذه الصحورة بونهحا عقحد بيحع بحةمن مقسحل ا منىج  ىمىناحه  انعقاده صحيح 
 .م  الاقه اضسالم  صعوبا  مةيرة ىحوظ دون القوظ بذلك

حاء ذلحك يممحن أن نىسححاءظ هحظ يوامححق الاقحه اضسححالم  علحى إجحراء عقححد بيحع مححع اشحىرال عححدم نقحظ الملميححب  وا 
إا بعحححد سحححداد جميحححع الحححةمن الم جحححظ ، باعىبحححار أن هحححذه الصحححورة قحححد ىحقحححق الهحححدف ( عحححدم الىصحححرف مححح  البيحححع)



وهححو المئنححان البححائع إلححى الوصححوظ إلححى حقححه قبححظ إباحححب الىصححرف ( اضيجححار المنىهحح  بىمليححك  )المقصححود مححن 
 للمشىري م  الش ء المبيع مإن لم يوف اناسا العقد؟

 :لإلجابة على ذلك نقول
بيع ش ء مع اشىرال منع المشىري من الىصرف م  العين المبيعه ) إن بعض الاقهاء أجاحوا ذلك أا وهو 

ا اناسا العقد -معاونب أو ىبرع ا -نواه الىصرما بوي نوه من أ  .حىى ي دي المشىري الةمن مامال  ، وا 
مقد نو المالميب على أنه يجوح أن يبيع المالك السلعب بشحرل أا يىصحرف ميهحا المشحىري ببيحع وا هبحب وا 

  . ( ) (عىق حىى يعل  الةمن، مهذا بمنحلب الرهن ومان الةمن م جظ 
ا يص  بنا ء على رأي ابحن شحبرمب ، ومحذلك رأي ابحن ىيميحب ، ورأي اضماميحب ، الحذين يجيححون اشحىرال وأين 

 (.وقد سبق أن ونحنا ذلك)… مظ ما ا يخالف المىاب والسنب ، وا يناقض المقصود امصل  من العقد
  بالىمليحك وبناء  على هذا الرأي الذي أرج  امخذ به أرى أنه يممن أن يصا  بديظ ظ عقد اضيجار المنىه
معاونحب  -، وهو عقد بيع يشىرل ميه عدم ىصرف المشىري م  الش ء المبيحع بحوي نحوه محن أنحواه الىصحرف 

ا اناسا العقد -أو ىبرع ا  .إا بعد سداد جميع الةمن ، وا 
ىمحون أقسحال ةمحن السحلعب المنجمحب ، محإذا ومحى بهحا أصحب  لحه ححق الىصحرف  -وما يدمع من أقسال إيجاريب

ذ ا لم يوف مان للمشىري الحق م  أخذ السلعب منه ، وأما ما دمع من أقسال خالظ المدة السابقب على ميها ، وا 
امىناعه عن الوماء بباق  امقسال المحددة ، مهذه يممن معالجىها على أساس خصم القيمب اضيجاريب الحقيقيب 

امنحرار الىح  لحقح  بالبححائع  محن هحذه امقسحال الىح  دمعهححا خحالظ هحذه المحدة ، مححع إنحامب ىعحويض مالئحم عححن
 . ( )نىيجب هذا اضخالظ مشرل جحائ 

 :وهنا يمور تساؤل آخر وهو
هبحححب للشححخو الححذي أدى امقسحححال ( محح  هححذه الصححورة)هححظ يممححن أن يعىبححر ىمليحححك العححين محح  نهايححب المحححدة 

 اضيجاريب المحددة خالظ المدة المىاق عليها؟
 :وأجاحوها ولمنهم أعلوها حمم البيع( . اب هبب الةو :) قد أورد الاقهاء م  باب الهبب 

                                                 

 .859، وو 654و: نيريب الشرل ، للم لف (5)
بعحض المحذاهب الاقهيحب محإن الشحرل الجحائح  إذا لحم يمحن محلحه  الشرل الجحائ  يممن القحوظ بصححىه علحى أسحاس محا ورد مح  (6)

مبلغ من النقود يصرح بصحىه بعض الاقهاء ، ومنهم المالميب ومذلك القائلون بصحب محظ شحرل ححالظ ا يححرم ححالظ ، وا 
 (.568و: راجع نيريب الشرل ، للم لف)يحظ حرام، وهم ابن ىيميب وابن القيم والشيعب اضماميب



ن أعلي) إذا قاظ : حيث قاظ ( )ومن أقوالهم ما أورده الحلاب ، أو مقد الىحم  لك بمحذا… دارك … ىن  وا 
مهحذا محن بحاب هبحب الةحواب ، وقحد صحرحوا بونحه إذا سحمى ميهحا الةحواب أنهحا جحائحة ، ولحم يوجحد ... ملك عل  محذا 

ينئٍذ بيع من البيوه ، ميشىرل م  مظ من الملىحم به والملىحم عليه ما يشىرل م  الةمن م  ذلك خالم ا ، وأنها ح
حا محون محظ منهمحا لحاهر ا  -إا ما يجوح م  هبب الةحواب –والمةمون من انىااء الجهظ والغرر  ويشحىرل ميحه أين 
ويشحىرل مح  لححوم ذلحك أن  وأن يمحون محظ محن الملىححم والملىححم لحه مميحح ا ،… منىاع ا بحه ، مقحدور ا علحى ىسحليمه 

 ( .يمون لائع ا رشيد ا 
والهبب بشرل العوض يراعى ميها حمم الهبب قبظ القبض ، مال يص  المشحاه ،  ( )ومةله ما أورده الموصل 

 ( .… وا يص  الرجوه إا بىرانيهما أو حمم الحامم … ) وحمم البيع بعده ، رعايب للاي والمعنى ، 
ححا شححيئ ا بةححواب معلححوم عليححه ، موهبىححك هححذا علححى أن : ) حيححث قححاظ ( )ومةلححه أورده الشححربين  ولححو وهححب شخص 

ىةيبن  مذا ، ماميهر صحب هذا العقد ، نير ا للمعنى ، مإنه معاونب بماظ معلحوم ، مصح  ممحا لحو قحاظ بعىحك 
نيحر ا  ويمحون بيحع علحى الصححي  -والةان  بلالنه نيحر ا إلحى اللاحي لىناقنحه ، محإن لاحي الهبحب يقىنح  الىبحره -

 ( .…إلى المعنى ، معلى هذا ىةب  ميه أحمام البيع 
حححا ، مهححح  بيحححع منحححه ىمليحححك : ) حيحححث قحححاظ (4)ومةلححه أورده البهحححوى  حححا معلوم  ن شحححرل العاقحححد مححح  الهبححب عون  وا 

 ( .… مىةب  أحمامه … بعوض معلوم 
ع امقسحال الىح  هو هظ يجوح أن يجعظ عقد الهبب معلق ا على شحرل هحو سحداد جميح: وهنا يةور ىسا ظ آخر

 اىاق على دمعها خالظ هذه المدة؟
سححداد جميححع امقسححال اضيجاريححب خححالظ المححدة المحححددة ، وعححدم ) أي أن ىمححون الهبححب معلقححب علححى شححرل هححو 

إذا سحدد  إلحى امقسحال المىاحق عليهحا خحالظ هحذه المحدة "وىمحون الصحيغب هح  ( اضخالظ بما اشىرل عليحه ميهحا 
ميمون عقد الهبب عقد ا معلق ا على شحرل ، يجحري عليحه " السلعب وقبظ اللرف اآلخر وهبىك هذه( المىاق عليها)

 .ما يجري على العقود المعلقب على شرل م  الاقه اضسالم 
 :إن ىعليق الهبب على شرل م  الاقه اضسالم  اخىلف ميه الاقهاء إلى رأيين: ولرجابب على ذلك أقوظ 

وهو رأي الحنايحب ، والشحامعيب ، والحنابلحب ، والحيديحب ) ها على الشرل يرى عدم صحب ىعليق :(5)الرأي األول
                                                 

 .655و : حاما  ، للحلاباالى (5)
 .6/555: ااخىيار ، للموصل  (6)
 6/858: مغن  المحىام (8)
 .685و: الروض المربع (8)
 6/85: ؛ الىام المذهب6/648: ؛ مشاف القناه6/858: مغن  المحىام (9)



 (.، واضماميب 
وذلححك من عقححود الىمليمححا  ىةبحح  آةارهححا محح  الحححاظ ، مىعليقهححا علححى الشححرل ينححام  مححا يقىنححيه العقححد ، مححال 

ححاظ ، ولحم ىحبِن يص  لما ميحه محن معنحى القمحار ، والهبحب عقحد محن هحذه العقحود ، إذ هح  ىقىنح  الىمليحك مح  ال
على الىغلب والسرايب ، والىعليق ينام  هذا ، منه يعلق الىمليك على ححدوث أمحر محىمحظ الوقحوه مح  المسحىقبظ 
، ماممر المعلق عليه قد يحدث وقد ا يحدث ، وهذا ينام  مون هذه العقود ىقىن  الىمليك م  الححاظ منحال  

 .عما يىرىب عليه من ارر
أجحاح ىعليقهحا علحى الشحرل ( وهحو قحوظ مح  محذهب الحنايحب)ح ىعليقهحا علحى الشحرل ، يحرى جحوا :الرأي المـاني

 .، والياهر م  مذهب اضبانيب ( )المالئم أو المىعارف ، وهو رأي المالميب
 :هذا الرأي لما يوى ( نيريب الشرل ) وقد رجح  م  

حا وا يححرم  أن المىبره مىانحظ ، والمىانحظ يقبحظ ىبرعحه علحى الصحورة الىح  أرادهحا محا -5 دام ا يححظ حرام 
لدى اْلُمْحِسِنيند ِمْن سدِبيٍظ } : حالا  لقوله ىعالى  [.من سورة الىوبب 85اآليب ]، { مدا عد

: لما ىحوم النب  صلى اهلل عليه وسلم أم سلمب قاظ لها: )) أنه روي عن أم ملةوم بن  أب  سلمب قال  -6
، وا أرى النجاش  إا قد ما  ، وا أرى هديى  إا مردودة ، إن  قد أهدي  للنجاش  حلب ، وأواق  من مسك 

ومححان ممحا قححاظ رسحوظ اهلل صححلى اهلل عليحه وسححلم ورد  هديىحه ، مححوعلى مححظ : محإن رد  علحح   مهح  لححِك ، قالح 
وهحو ححديث ا يقحظ مرىبحب … رواه أحمحد (( امرأة من نسائه أوقيب مسك ، وأعلى أم سلمب بقيب المسك والحلب 

وقد علم من بعض روايا  الحديث ما يايد أن الذي علق رسحوظ اهلل ،، من رجاله رجاظ الصحي   عن الحسن
صلى اهلل عليه وسلم إعلاءه مم سلمب هو الحلب ، وقد أعلاها لها حينما ىحقحق الشحرل ، وهحو رد الهديحب بعحد 

 . ( )مو  النجاش 
ححا يةححور ىسححاءظ آخححر وأخيححر ، وهححو هححظ يجححوح أن يعححد المحح جر  المسححىوجر بححون يهبححه السححلعب محح  نهايححب وأين 

 المدة الى  حدد  لعقد اضجارة ، وبعد سداد جميع امقسال اضيجاريب المىاق عليها خالظ هذه المدة؟
حا أو ايحر ملححم ، ميحرى جمهحور الاقهحاء أنحه : ولرجابب عن ذلك أقحوظ إن للاقهحاء رأيحين مح  محون الوعحد ملحم 

قوالهم ، وابن شبرمب أنه ملحم ، وسيوى  بيان ذلك م  نهايحب البححث ، وقحد اير ملحم ، ويرى المالميب م  أحد أ
حا إذا دخحظ الموعحود بسحبب هحذه  رجح  امخذ بالرأي المشحهور مح  محذهب المالميحب ، وهحو أن الوعحد يمحون ملحم 

 .وهو قوظ مالك وابن القاسم وقوظ سحنون ( العدة م  ش ء
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ذا قلنا بجواح أن يعده بهبب السلعب م  نه ايب المدة على الوجه الذي ذمرنحاه ، وبالشحرول الىح  اىاحق عليهحا وا 
ا بالوماء بوعده عند ىحقق الشرل ، مإن يروم ا مةيرة ىحىام إلى نير  .، ويمون الوعد ملحم 

منهحا أن اضجحارة المدموعحب ليسح  مح  حقيقحب اممحر ةمن حا للمناعحب ، ينلبحق عليهحا أجحرة المةحظ إذا ححدث خلححظ 
نما ه  أقسال ةمحن السحلعب ، حيحث قسحل ةمنهحا علحى هحذه المحدة المىاحق عليهحا ، وهح  قلع حا م  عقد اضجارة وا  

مححإذا حححدث الخلححظ  -ىمححون مرىاعححب أو منخانححب ، بمقححدار قصححر المححدة أو لولهححا وعححادة مححا ىمححون المححدة قصححيرة
حا بدمعحه محا حاد عحن أجحرة الم ةحظ ، ومحا يحدمع المشار إليه ، أو العجحح عحن الومحاء ، محإن المسحىوجر يمحون ميلوم 

حيادة عن ذلك هحظ يعحادظ ىعحويض المح جر عحن امنحرار الىح  لحقح  بحه ، محع مراعحاة أن ىقحدير النحرر ، ةحم 
 .الىعويض عنه ، ا يممن أن يمون مقدم ا على وقوعه ، وىبين أبعاده ، مظ ذلك يحىام إلى محيد نير

 ( :حدد فيها ممن رمزي للمبي  بي  إيجاري )  -الصورة المانية
وهحح  ناححس الصححورة السححابقب إا أنححه قححد حححدد هنححا محح  هححذه الصححورة ةمححن رمحححي (   و)د سححبق إينححاحها وقحح

 .للسحححلعب المححح جرة يدمعحححه المسحححىوجر إذا راحححب مححح  شحححرائها بعحححد انىهحححاء سحححداد امقسحححال اضيجاريحححب المىاحححق عليهحححا
 :ومن الوان  م  هذه الصورة أن هذا العقد قد احىوى على

أو  -محإذا انىهح  المحدة اناسحا عقحد اضجحارة  -د  ميحه امجحرة ، ومحدة اضجحارة ححد -نحاجح -عقد إجارة  -5
 .-إذا امىنع عن سداد امقسال اضيجاريب المىاق عليها

-ودمحع الحةمن الحذي اىاقحا عليحه -إذا راحب المسحىوجر مح  ذلحك -يىم م  نهايب محدة اضجحارة  -عقد بيع  -6
 (.الةمن الرمحي)

علحى شحرل ، وهحو سحداد جميحع امقسحال اضيجاريحب المىاحق علحى سحدادها خحالظ  عقد معلحق( البيع)هذا العقد 
 .مدة محددة

 .للسلعب( رمحي)وهذا البيع حدد ميه ةمن معين 

 :رأي الفقه اإلسلمي
 :لمن نبين رأي الاقه اضسالم  م  ىمييف مةظ هذا العقد ، مإنه يلحمنا أن نون  ةالةب أمور

 اجىماه عقدين م  عقد؟ هظ يص  م  الاقه اضسالم : أولها
 .على ما رجحنا امخذ به م  ذلك -ولقد أجبنا على ذلك ميما منى ، وبينا أنه جائح 

 .-وهذا نحىام إلى إيناحه -هظ يص  ىعليق عقد البيع على شرل؟: الماني



ريحب هظ يص  أن يمون ةمن المبيع رمحيرا ، وذلك منه قد روع  أن ما اىاحق علحى أنحه أقسحال إيجا: والمالث
 .، هو م  حقيقىه جحء من ةمن هذه السلعب

 :حكم تعليق عقود المعاوضات على شرط* 
أنه ا ( الحنايب ، والمالميب ، والشامعيب ، والحنابلب ، والحيديب ، واضماميب ، واضبانيب)يرى جمهور الاقهاء 

المانعححب مححن صحححب  يصحح  ىعليححق عقححود المعاونححا  الماليححب علححى شححرل مللححق ، وقححد أمانححوا محح  ذمححر امدلححب
أنهححا عقحححود ىمليمحححا  ، وهحححذه ىةبححح  آةارهححا مححح  الححححاظ ، مىعليقهحححا ينحححام  محححا ) ىعليححق هحححذه العقحححود ، والىححح  منهحححا 

حيححث يىححردد العقححد بححين الوجححود إذ … أو المخححالرة … يقىنححيه العقححد ، مححال يصحح  ، لمححا ميححه مححن معنححى القمححار 
أنها مةظ بيع المالمسب أو المنابذة ، وهما منه  عنهما أو  -… ىحقق الشرل ، أو العدم إذا لم يىحقق الشرل 

 .بحديث رسوظ اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أنححححه يجححححوح ىعليححححق عقححححود  –حمىححححه مىححححب المححححذهب رأيرححححا لرمححححام أحمححححد  –ومحححح  رأي مرجححححوح عنححححد الحنابلححححب 

ع بشحرل ، ولححم وذمرنحا عحن أحمححد ناسحه جحواح ىعليححق البيح: ) المعاونحا  الماليحب علحى شححرل ، مقحاظ ابحن ىيميححب 
 .. ( .أجد عنه وا عن أصحابه نو بخالف ذلك ، بظ ذمر من ذمر من المىوخرين أن هذا ا يجوح

ححا هححذا الححرأي ح  ورجححح  ( نيريححب الشححرل ) وقححد ىناولحح  ذلححك محح  مىححاب  ، ( )ةحم أخححذ يانححد رأي المححانعين ، مرجا
وأن ذلحك يرىمحح علحى اآليحا  صحب ىعليحق عقحود المعاونحا  علحى شحرل مالئحم للعقحد يحقحق احرض مشحروه ، 

أوظ سححورة ]{ َآَمُنــوا َأْوُفــوا ِبــاْلُعُقودِ  َيــا َأيَُّهــا الَّــِذينَ }: وامحاديحث الىحح  ىححومر بالومححاء بححالعقود والعهحود ، قححاظ ىعححالى
ْسحُئوا  } : ، وقاظ ىعحالى[ المائدة  -، وايرهحا مةيحر[محن سحورة اضسحراء 88اآليحب ]{ ودأدْومُحوا ِباْلعدْهحِد ِإن  اْلعدْهحدد مدحاند مد

ذا وعد أخلف )) وعد منها (( …آيب المنامق أربع : )) وقوظ الرسوظ صلى اهلل عليه وسلم نو الحديث –(( وا 
ن الىعليححق ا يحح دي إلححى اححرر أو مخحح -83و ، وأنححه لححيس مححن قبيححظ بيححع الرة أو أمححظ أمححواظ النححاس بالبالححظوا 

 .المالمسب أو المنابذة المنه  عنهما
ا مشروع ا جائح ا ، وبناء على هذا الر  أي يممن القوظ بون ىعليق عقد البيع على شرل مالئم له ويحقق ارن 

أجرىححك هححذه السححلعب ) ها لويصحح  هححذا الىعليححق مححا دام اللرمححان قححد اىاقححا عليححه وصححدر  الصححيغب باىححب محح  مححدلو 
ذه السححلعب بححوجرة هحح  مححذا ، علححى أنححك إذا سححدد  امجححرة بانىيححام حىححى نهايححب سححنب مححذا أو شححهر مححذا بعىححك هحح

وعقحد بيحع معلحق علحى  -عقحد إجحارة نحاجح: ميجىمحع عقحدان( قبلح  ذلحك : الم جرة بةمن هو محذا ، ويقحوظ اآلخحر
وهحو ىعليحق ولحيس إنحامب إلحى أجحظ ، من ( اانىيحام مح  سحداد امجحرة وهح  محذا مح  محدة هح  محذا ) شرل هو 

                                                 

 .586و: نيريب الشرل ، للم لف (5)



 .هذه المدة امجظ المىاق عليه قد ونع م  قالب شرل وه  سداد امجرة م  خالظ

 هل يصا أن يكون ممن المبي  رمزيًّا؟* 
أن ةمن المبيع م  الاقه اضسالم  ا بد أن يمون مقارب ا لقيمب السحلعب الحقيقح  ، وذلحك من البيحع هحو : أوا  

معاونححب مححاظ بمححاظ ، ومعاونححب المححاظ بالمححاظ معناهححا أن يوخححذ البححائع مححن المشححىري عححوض هححذه السححلعب وهححو 
وأن يوخحذ المشحىري السحلعب محن البحائع عحوض  -قيمىها ، أو ما يقارب ذلك م  امسحواق -آخر أو بلاي -الةمن

حيث يغىار م  الاقه اضسالم  الىااو  اليسحير ، ولمحن المللحوب هحو  -أو ما يقارب ذلك -ما دمعه من ةمن 
يمحون الحةمن معحادا  ىحقيق العدظ بين العونين ، والعدظ أن ىمون السلعب معادلحب للحةمن الحذي ححدد لهحا ، وأن 

 .للسلعب الى  عين  له
 :يقوظ ابن رشد م  ىحقيق هذا المعنى وىحريره

إن العدظ م  المعامال  إنما هو مقاربب الىساوي ، ولذلك لما عسحر إدراك الىسحاوي مح  امشحياء المخىلاحب ) 
أعنحح  ايححر الموحونححب  -ولمححا مانحح  امشححياء المخىلاححب الححذوا  -أعنحح  ىقححديرها–جعححظ الححدينار والححدرهم لىقويمهححا 

أعن  أن ىمون نسبب قيمب أحد الشيئين إلى جنسه نسبب قيمحب  -العدظ ميها إنما هو م  وجود النسبب -والمميلب
الش ء اآلخر إلى جنسه ، مةاظ ذلك أن العدظ إذا باه إنسان مرس بةياب هو أن ىمون نسبب قيمب ذلك الارس 

ةياب ، مإن مان ذلك الارس قيمىه خمسون ميجب أن ىمحون ىلحك إلى اممراس ه  نسبب قيمب ذلك الةوب إلى ال
الةيححاب قيمىهححا خمسححون ، ملححيمن مححةال  الحححذي يسححاوي هححذا القححدر عححددها هحححو عشححرة أةححواب ، مححإذ ا اخححىالف هحححذه 
المبيعا  بعنها ببعض مح  العحدد واجحب مح  المعاملحب العدلحب ، أعنح  أن يمحون عحديظ محرس عشحرة أةحواب مح  

 ( .المةظ 
للبائع أن يىملك الةمن الذي قبنه إن سحاوى قيمحب محا دمعحه ) لغحال  عند الحديث عن بيع الىعال  ويقوظ ا

 ( .، منه مسىحق يار بمةظ حقه 
ا  :ويدل على هذا أيضا
مإنها أجيح  لاللمئنحان علحى أنحه لحم يححدث احبن وا يلحم مح  ميححان العحدظ الواجحب  –ما شره من خيارا  
 .ىلبيقه م  المعاونا 

الشرل ، وخيار الر يحب ، وخيحار العيحب ، وايحر ذلحك محن الخيحارا  الىح  ونحعها المشحره الحمحيم لنحا مخيار 
ححا محح  انىقححاظ اممححواظ معاونححب بجانححب مححا قححرره مححن نححرورة وقححوه  أمححارة علححى أنححه يجححب أن يمححون العححدظ أساس 

 …الىران  على نقلها من ذمب إلى ذمب 



، ب مح  أن يححددا الحةمن الحذي يريانحهقحدين لهمحا الحريحب الىامحوا يوى  م  هذه الصورة البححث ححوظ أن المىعا
ن مان قليال  جحدرا ، من اقىحران عقحد اضجحارة  محع ىحديحد امجحرة المرىاعحب مةيحر ا عحن أجحرة المةحظ خحالظ المحدة  -وا 

 بعقحححد البيحححع مححح  نهايحححب هحححذه المحححدة وبعحححد سحححداد هحححذه امقسحححال -الىححح  اشحححىرل اسحححىمرار اضجحححارة ميهحححا بهحححذه امجحححرة
وجعظ ةمن المبيحع رمحيرحا ياصح  بصحورة وانححب عحن أن المقصحود هحو عقحد بيحع محن أوظ اممحر ،  –اضيجاريب 

 .-وليس عقد إجارة ةم عقد بيع ، وأن مظ ما دمع هو لةمن الرمحي المشار إليه
إن : )القاعحدة هوقد ي يد هذا أن العبرة م  العقود بالمعان  ا باملاحاي والمبحان  ، ويقحوظ الاقهحاء ىلبيق حا لهحذ

أعىححق عبححدك عنحح  : الماالححب بشححرل بححراءة امصححظ حوالححب ، والحوالححب بشححرل عححدم بححراءة امصححظ ماالححب ، ولححو قححاظ
 ( )…وىنعقد اضجارة بلاي الهبب والىمليك … وينعقد البيع بلاي الهبب مع ذمر البدظ … بولف مان بيع ا للمعنى 

ولحو شحرل رب المحاظ للمنحارب محظ الحرب  محان المحاظ … (  مما م  الخانيحب ، وينعقحد السحلم بلاحي لبيحع معمسحه
ا ، ولو شرل لرب الماظ مان بناعب  .قرن 
ةمن حا حقيقيرحا  –الحذي ححدده المىعاقحدان مح  هحذه الصحورة الىح  معنحا  -وبناء  على هحذا ا يعىبحر الحةمن الرمححي

ولمحن هححذا الححةمن  -عقححد بيححع و  -عقححد إجحارة : حىححى يممححن القحوظ بونححه قححد اجىمحع محح  هححذا العقحد عقححدان -للسحلعب
مححن أقسححال يهححر  محح  ( المشححىري)الرمحححي هححو جحححء مححن الححةمن وبححاق  الححةمن هححو مححا يدمعححه أو دمعححه المسححىوجر 

ولحذلك مي احه مقهحاء القحانون الونحع  بونحه . صورة أجرة عن مظ مىرة محن الاىحرا  المححددة انىهحاء عقحد اضجحارة 
م  الاقه اضسالم  يحوظ دونه صراحب الصيغب مح  أنحه عقحد إجحارة عقد بيع بةمن مقسل ، إا أن ىميياه بذلك 

، أريحد  أحمامححه وآةحاره خححالظ هحذه المححدة ولحم يححرد عقحد البيححع بالةحاره وأحمامححه إا بعحد انىهححاء محدة اضجححارة والقيححام 
 .باالىحاما  الى  أوجبها العقد ومنها دمع جميع امقسال اضيجاريب

عقحد بيحع ) ا  بديظ له علحى الوجحه الحذي بينحاه مح  الصحورة المىقدمحب وهح  لذلك مإن هذا العقد يممن أن يص
حىى يىم سداد جميحع  -معاونب أو ىبرع ا -يشىرل ميه عدم الىصرف م  المبيع بوي نوه من أنواه الىصرما 

 ( .على الوجه المىاق عليه ( الةمن)امقسال 

 :جاريًّاحدد فيها ممناا حقيقيًّا للمبي  بيعاا إي -الصورة المالمة
ةمن حقيق  للسلعب  –م  هذه الصورة  -وقد سبق إيناحها ، وه  ناس الصورة الةانيب إا أنه قد حدد هنا

 . بعد انىهاء سداد جميع امقسال اضيجاريب المىاق عليها -إذا راب م  شرائها -الم جرة يدمعه المسىوجر
لححى أنححك إذا سححدد  جميححع هححذه امقسححال أجرىححك هححذه السححلعب بححوجرة هحح  مححذا لمححدة هحح  مححذا ، ع)  :وصــيغتها
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 ( .… قبل  اضيجار على هذا : ويقوظ اآلخر… اضيجاريب خالظ هذه المدة بعىك هذه السلعب بةمن هو مذا 

 :تكييف هذا العقد
ححا هححو عقححد احىححوى علححى عقححد اضجححارة ، وعقححد البيححع  علححى الححنهج الححذي سححبق إينححاحه محح  . هححذا العقححد أين 

وعقد بيع معلق على شرل هو سحداد هحذه امقسحال … إجارة ناجح مقىرن بشرل ماسا  الصورة الةانيب مهو عقد
 .اضيجاريب خالظ المدة المحددة لعقد اضجارة 

بعححد انىهححاء مححدة اضجححارة ، وبححذلك ( المشححىري)وهححذا البيححع قححد حححدد ميححه ةمححن حقيقحح  للمبيححع يدمعححه المسححىوجر 
مناعب وذاى ا ، وله عليها ححق المالحك علحى ملمحه ( المشىري)ومملومب للمسىوجر ( مبيعب)ىصب  السلعب الم جرة 

 .من اانىااه بها والىصرف ميها بالىصرما  المشروعب عند سداد هذا الةمن المىاق عليه
 .-مما أشرنا آنا ا–أما اجىماه عقدين عقد البيع على هذا الشرل يممن القوظ بجواحه 

م  بدايىه عقد إجاحة ىىرىب عليه مظ أحمام هذا العقد وآةاره وأما ىمييف هذا ااىااق مال شك أنه هنا يعىبر 
 .الى  قررها الشره الحميم

وأنه بعد انىهاء عقد اضجارة يبدأ عقد البيع المعلق علحى ىحقحق الشحرل الحذي اقىحرن بعقحد اضجحارة ، وهحو هنحا 
ومحا مح  ( قبلح  : ) خحر ، وقحوظ اآل( بعح  ) م  هذه الصورة ا يحىام إلى صيغب جديحدة محا دام قحد ىحم بقولحه 

معناهما مما يدظ على الجحم ، ولم يرد م  الصيغب ما يدظ على أنحه وعحد بحالبيع أو وعحد بالشحراء أو وعحد بهمحا 
 .من اللرمين

 .وهذه الصورة يممن بناء على ذلك القوظ بصحىها م  الاقه اضسالم 
ا بولف مالمظ بالظ ، من من ملك مإن قاظ بعىك داري هذه وأجرىمها شهر  : ) 6/68جاء م  مشاف القناه 

 ( .الرقبب ملك المنامع ، مال يص  أن ي اجر مناعب ملمها عليه 
 .قاله الشيا الىق  م  شرح المحرر. وللصحب وجه بون ىمون مسىةناة من البيع: قل 

 :اقتران اإلجارة بوعد بالبي  –الصورة الرابعة 
ولمن قد ىقىحرن ( بع  واشىري  ) صيغب بيع با  ،  الصورىان السابقىان مان  الصيغب ميهما ىحىوي على

 (.وعد ىبادل  ) اضجارة بوعد بالبيع أو بالشراء ، أو وعد بهما من اللرمين 
أجرىححك هححذه السححلعب بححوجرة هحح  مححذا لمححدة هحح  مححذا ، علححى أنححك إذا سححدد  جميححع هححذه امقسححال )  :وصــيغتها

وقحاظ اآلخحر  …ك ببيعهحا لحك بحةمن هحو محذا إذا رابح  اضيجاريب خحالظ هحذه المحدة أبيعحك أو سحوبيعك ، أو أعحد
 ( .قبل  



والذي يخىلف معنا هنا عما سبق إيناحه ، هو أنه قد اقىرن م  هذه الصحورة محع عقحد اضجحارة وعحد بحالبيع 
 …، أو الشراء أو وعد بهما من اللرمين 

 :مإننا نون  آراءهم ميما يل ونير ا من الاقهاء قد اخىلاوا م  آةار الوعد ، هظ هو ملحم أو اير ملحم؟ 

 . ( )رهـد وأمـالوع* 
 :اخىلف الاقهاء م  مون الوعد ملحم ا أو اير ملحم إلى رأيين؟

الحنايحححب ، والشحححامعيب والحنابلحححب ، والياهريحححب وجمهحححور محححن الصححححابب ) يحححرى جمهحححور الاقهحححاء  :الـــرأي األول
ن( والىححابعين  مححان مححومور ا بالومححاء بححه ديانححب ، منححه ىانححظ  أن الوعححد ايححر ملحححم قنححاء محح  جميححع امحححواظ ، وا 

حسان ، ويقوظ اهلل ىعالى لدى اْلُمْحِسِنيند ِمْن سدِبيٍظ } : وا   [.من سورة الىوبب 85اآليب ]، { مدا عد

 وهو رأي المالميب ، ولهم م  إلحام الوعد وعدم إلحامه أقواظ أربعب؟ :الرأي الماني
ا إذ :القول األول - ا دخظ الموعود بسبب هذه العدة م  شح ء ، وهحو قحوظ مالحك وابحن أن الوعد يمون ملحم 

 (.وهذا هو المشهور)القاسم وقوظ سحنون 
ذا لحم يمحن  :القول الماني - ن لم يدخظ الموعود ميه معال  ، وا  ا إذا مان على سبب ، وا  أن الوعد يمون ملحم 

 .وهو قوظ لمالك ، وأصبغ من علماء المالميب -على سبب مال يمون ملحم ا
ا يقن  بالعدة مللق ا على أيب حاظ وهو الرأي اموظ الذي ذمرناه آنا ا ، وهو من سماه  :القول المالث -

 .أشهب من علماء المالميب
ــ  - ــول الراب لححى هححذا ذهححب ابححن شححبرمب :الق وصححححه  ، ( )قححاظ بعححض المالميححب يقنحح  بالوعححد مللق ححا ، وا 

 .8/68: القرام  م  مروقه
 .ين امخيرين نعياان جدرا عند المالميبوذمر الحلاب أن القول

ْقى ا ِعْندد الل ِه أدْن } : بقوظ اهلل ىبارك وىعالى( أي أنها ملحمب)وقد اسىدظ من قاظ بالقناء بالعدة مللق ا  مدُبرد مد
 [.من سورة الصف 8اآليب ]، { ىدُقوُلوا مدا اد ىدْاعدُلوند 

                                                 

واالىحححام هححو إلحححام الشححخو ناسححه شححيئ ا مححن المعححروف . هححو إخبححار عححن إنشححاء المخبححر معروم ححا محح  المسححىقبظ -العححدة والوعححد (5)
ويعححرف الاحرق بحين االىححام والوعححد بمحا ياهحم محن سححياق المحالم ، وقحرائن امححواظ ، محيححث دظ . لحى شح ءمللق حا ، أو معلق حا ع

نقحاذ محا الىححم بحه ، واليحاهر  المالم على االىحام أو على الوعد حمظ على ذلك ، مصيغب الاعظ المان  ىدظ على االىححام وا 
ذا لحم ىوجحد قرينحب إا أنه إذا وج( الوعد ) م  صيغب المناره أنها ىدظ على  د  قرينب على أنهحا لاللىححام مانح  لاللىححام ، وا 

 .558، 55و : االىحاما  ، للحلاب. مان  وعد ، ا الىحام ا
 .3/63: أورده المحلى ابن ححم (6)



حا ، ومححن مانح  ميححه خلحب مححنهن أربحع مححن مح: ))وقحوظ الرسحوظ صححلى اهلل عليحه وسححلم ن  ميححه محان منامق ححا خالص 
ذا عاهحححد احححدر : مانححح  ميحححه خلحححب محححن ناحححاق حىحححى يحححدعها ذا خاصحححم إذا ححححدث محححذب ، وا  ذا وعحححد أخلحححف ، وا  ، وا 

 .، رواه مسلم من لريق عبد اهلل بن عمر رن  اهلل عنهما((مجر
ذ: ))وروي عححن أبحح  هريححرة بلاححي ذا ائححىمن خححان ا وعححدآيححب المنححامق ةححالث إذا حححدث مححذب ، وا  ، ((أخلححف ، وا 

ا  .رواه مسلم أين 

 :ةــالنتيج
، ا دخظ الموعود بسبب العدة مح  شح ءإن الذي يرج  لدينا هو الرأي اموظ الذي يقن  بون الوعد ملحم إذ

واهلل . ومحن ةححم مإنححه يقنحح  بحه أو يجححب الومححاء بححه قنحاء وديانححب ، لهدلححب الىحح  اسحىدظ بهححا مححن المىححاب والسححنب 
 .أعلم

إذا  -للمسحىوجر( المح جرة)ببيع هذه السحلعب ( الم جر)وبناء على هذا الرأي يمون الوعد الصادر من المالك 
ا للمالك  -راب م  ذلك ، ودمع ةمن ا لها هو مذا ببيعهحا للمسحىوجر لهحا ، بعحد ىحقحق ( المح جر)يمون وعد ا ملحم 

بححداء رابىححه محح  شححرائها وىقححديم الححةمن الححذي  (المىاححق عليهححا)الشححرل ، وهححو اسححىيااء جميححع امقسححال اضيجاريححب  وا 
 .اىاق عليه

بحداء رابحب ، وىقححديم  وهنحا ىحىحام إلحى صحيغب جديححدة مح  هحذا الوقح  الححذي ىحقحق ميحه محظ ذلحك مححن شحرل ، وا 
 .الةمن المحدد

 .وهذا إذا مان الوعد صادر من المالك
سححىوجر ووعححد المسححىوجر المالححك ببيححع السححلعب للم( المحح جر)أمححا إذا مححان قححد صححدر منهمححا بححون وعححد المالححك 

بشححراء هححذه السححلعب إذا ىحقححق الشححرل وهححو الومححاء بمححظ امقسححال اضيجاريححب المىاححق عليهححا خححالظ المححدة ( المحح جر)
 .المحددة ، وحدد الةمن

 .محينئٍذ يمون مظ منهما ملحم ا بإجراء هذا البيع على الونع الذي اىاق عليه
ا ، من  العقد ا ينعقد مح  الاقحه اضسحالم  إا بصحيغب باىحب دالحب علحى أنحه وا بد من صيغب جديدة هنا أين 

أراد البيححع محح  الحححاظ ، واآلخححر أراد الشححراء محح  الحححاظ ، ولححذلك مانحح  صححيغب المانحح  أومححد صححيغب محح  الدالححب 
، أمححا صححيغب المنححاره المىححرددة بححين الحححاظ وااسححىقباظ  -ومةلهححا الجملححب ااسححميب -علححى إرادة العقححد محح  الحححاظ

ا مان  اسىدعاء للعقد ، وىمهيد له ، أو وعد ام مما أنهحا ا ىصحل   -ىحىام إلى قرينب ىخلصها للحاظ مقل ، وا 
إلالق ححا ضبححرام العقححد إذا اقىححرن بالمنححاره السححين وسححوف ، منهححا ىمحنحح  لالسححىقباظ ، ونحححن نريححد البيححع محح  



 .مال ىصل  ضبرام العقد بها. الحاظ
البيع ووعد بالشراء مال بد ضىمام هذا البيع من صيغب لعقد البيحع ىصحدر عنحد والصيغب الى  معنا ه  وعد ب

نمحا الموجحود هحو  اانىهاء من ىحقيق الشرل المعلق عليه الوعد بالبيع وذلك لعدم وجحود صحيغب لحه محن قبحظ ، وا 
 …وعد به مقل

م للمشحىري بالشحراء ، والوعحد وأرى أنه عند اقىران عقد اضجارة بوعد بعقد البيع يجب الىارقب بين الوعحد الملحح 
 .الملحم للبائع بالبيع ، أو الملحم لهما؟
ا لهما بإجراء عقد البيع ، مإنحه مح  هحذه الحالحب يجحب أن نعحود ( ىبادليرا)مإنه م  حالب ما إذا مان الوعد  ملحم 

، منه ما بيعبالإلى معرمب هظ الةمن حقيق  أو رمحي ، ومن ةم نقن  بون العقد بيع وليس إيجار مقىرن ا بوعد 
دام مظ منهما قد ألحم بإجراء البيع بمقىنى هحذا الوعحد ، ميمحون مةلحه ممةحظ محا إذا محان قحد اقىحرن عقحد اضجحارة 
بعقد بيع معلق على شرل وهو سداد امقسال اضيجاريحب مح  المحدة المححددة، ومحن ةحم ممحا قلنحاه هنحاك علحى هحذا 

 .العقد نقوله هنا
من المسىوجر بشراء هذه السلعب الم جرة له بعد سداد هذه امقسال اضيجاريب م   وأما إذا مان الوعد صادر ا

وعحد محن أححد اللحرمين )ببيعهحا لحه ( المالحك)المدة المححددة بعحد دمحع ةمحن معحين ، ولحم يصحدر وعحد محن المح جر 
بالشراء أو ا مخير م  نهايب المدة بين أن يلالبه ( الم جر)ممقىنى هذا الوعد أن يمون المالك ( دون اآلخر

يلالبه ، محالنير إلحى الحةمن مح  هحذه الحالحب والبححث مح  أنحه صحوري أو حقيقح  ا يح ةر مح  أن العقحد هحو عقحد 
ا ( المالحك)إذا مان رمحيرا مإن المح جر  -م  الوعد بالبيع -إيجار مقىرن بوعد انىهاء اضجارة وا شك أن الةمن

، من الحةمن الحقيقح  أربح  لحه ، (بالشحراء)ىوجر بالومحاء بوعحده مسحمح  ملالبحب ال -إن لم نقظ قلع ا -يامر االب ا
 .والناس يحرصون االب ا على ما ميه ناعهم

 .ومن هنا مان  القرينب دالب على أنهما أرادا اضجارة
ا ، مدموع ا بوعد بعقد بيع ، والةمن حقيق  مال أةحر لحه  ن مان الةمن حقيقيرا ، محينئذ يمون عقد إجارة أين  وا 

 .عقد اضجارة  على
أمحا إذا محان الوعحد صحادر ا مقحل محن المح جر ببيحع السحلعب المح جرة بحةمن ، مإنحه يبححث مح  الحةمن المححدد لهحا 
أينححا ، مححإن مححان الححةمن رمحيرححا ، محينئححٍذ سححيلالب المسححىوجر المحح جر ببيححع السححلعب لححه قلع ححا ومححاء  بوعححده ، من 

وأرى . ، ومحن ةحم نلححم المح جر ببيعهحا لحه بهحذا الحةمن… ه ىرك ذلك ا يقع ميه إا من ساه ىصرمه وقصر نير 
 .وقد سبق بيانه -أن هذه الصورة ىوخذ حمم اقىران اضجارة بعقد بيع بةمن رمحي

ن محان الححةمن حقيقيرححا  محينئححٍذ ىوخححذ هحذه الصححورة حمححم اقىححران عقححد اضجححارة بعقححد بيححع  -أو بسححعر السححوق  –وا 



 .وقد سبق بيانه -بةمن حقيق 

اقتران عقد اإلجارة بوعد من المؤجر للمسـتأجر بعـد انتهـاء مـدة اإلجـارة  -الخامسةالصورة 

: 
أو محدة اضجحارة لمحدة أخحرى ، أو  -مححدد أو حسحب سحعر السحوق  –بون يبيع له السلعب الم جرة له بحةمن ) 

يهحا يخىحار يجحاب أي أن المسىوجر يمون بالخيار بين هذه اممور الةالةحب ، أ -إعادة العين الم جرة إلى المالك
 . ( ) (له 

 :ولقد بين مقهاء القانون أن هذا العقد يحىوي على
وشحرمب الليححنج المشحىريب لهحذه السحلعب منهحا الىح  ( المحورد)الشحرمب المنىجحب للسحلعب : لرمحاه: عقد ىوريحد  -5

 .ىصب  مالمب لها
 .شرمب الليحنجوهو : لهذه السلعب ، والمالك( المسىوجر)العميظ : لرماه: عقد الىوجير  -6
بونه م  نهايب مدة اضجارة يمون له الحق م  اخىيار واحد ( المسىوجر)وعد من م سسب الليحنج للعميظ  -8

 :من ةالةب أمور
 .شراء السلعب بةمن يراعى م  ىحديده المبالغ الى  سبق أن دمعها أقسال إيجاريب -
 .مد مدة اضجارة لاىرة أو مىرا  أخرى -
 (.م سسب الليحنج)إلى مالمها ( لم جرةا)إعادة السلعب  -

ويالحي أنه م  هذا العقد ىمون مدة اضجارة لويلب نسب  حىى ىىممن الم سسحب الماليحب محن حصحولها علحى 
 .المبالغ الى  أناقىها على الىمويظ

ة يممحن أن يححدد مح  بدايحب عقحد اضجحار  -إذا اخىحار المسحىوجر الشحراء  -مما أن ةمن المبيع مح  نهايحب المحدة
 .مع مراعاة القيمب ااسىرداديب للش ء الم جر -أو بوسعار السوق السائدة عند نهايب العقد 

ممحا يالحححي أن م سسححب الليحححنج قححد ىومححظ العميححظ محح  شححراء امشححياء الىحح  يراححب محح  اسححىئجارها مححن الشححرمب 
 .الموردة لبق ا للمواصاا  الى  ىم ااىااق عليها نوع ا وممرا وصاب

م سسب الليححنج ىيحظ مالمحب للسحلعب المح جرة ، وأن المسحىوجر يلىححم بعحدم الىصحرف ميهحا ممحا مما يالحي أن 
                                                 

ىمويحظ  عقحد) ويعحرب (  Leasing) وه  صورة مىلورة لريجحار المنىهح  بالىمليحك أللحق عليهحا مقهحاء القحانون عقحد الليححنج  (5)
، من هححذا العقححد ييهحر موسححيلب لىمويححظ الىجهيححا  الىحح  ىحىاجهححا المشححروعا  ( عقححد الىمويححظ اائىمحان  ) أو ( المشحروعا  

، ( البيحححع بالىقسحححيل ، والبيحححوه اائىمانيحححب امخحححرى ) راجحححع . الصحححناعيب والىجاريحححب ، دون أن ىجمحححد رأس مالهحححا أو جححححء منحححه
 .854،  85و: للدمىور إبراهيم دسوق  أبو الليظ



ا بموجب هذا العقد ، ىماليف الصيانب واضصالح والىومين وايرها  .يىحمظ أين 
 :النير م  هذا العقد على نوء قواعد الاقه اضسالم 

 :هذا العقد ىصاحبه اممور الىاليب
 .-وق  الىعاقد -لعب اير مملومب للم سسب الى  ى جرها للعميظأنه ىعاقد على س: أوا  

وقد سبق أن بينا أن هذا الىصرف ا يصح  مح  الاقحه اضسحالم  ، ومحن ةحم يجحب أن ىمحون السحلعب مملومحب 
 .للم سسب وق  إبرام عقد الىوجير مع العميظ ، ومقبونب على الوجه الذي رجحنا امخذ به

 .على أمةر من عقد بصورىه الى  بينها مقهاء القانون أن هذا العقد قد اشىمظ: ةانيا
أو  -ةم عقد بيع … وعد بالبيع أو مد مدة اضجارة  -عقد ىوجير -عقد ىوريد  -عقد ىوميظ -وعد بالىوجير

 .م  النهايب… إجارة أخرى 
، أو إجحارة ، ةم عقحد بيحع … وعد بالبيع أو مد مدة اضجارة  -عقد إجارة  -وعد بالىوجير ) أو بااخىصار 

 ( .أخرى بمقىنى هذا الوعد 
ن اجىماه مةظ هذه العقود وهذه الوعود قد ىح ةر علحى الومحاء بمىللبحا  أو موجبحا  هحذه الىصحرما  الىح   وا 

ولمن إذا أخذنا برأي الاقه اضسالم  م  أن ىمون السلعب مملومب مقبونب للم سسحب وقح  الىعاقحد . اىاق عليها
: ) من الىصرما  الى  ىجىمع م  هذا العقد حسب صحورىه القانونيحب ، وهح  مإننا بذلك نلوي ونخىصر بعض

 (.…عقد الىوميظ ، وعقد الىوريد ، والوعد باضجارة 
ونصب  حينئٍذ أمام عقد إجارة مقىرنب بوعد بالبيع بةمن محدد أو حسب سعر السوق ، أو مد مدة اضجارة ، 

 .ناه آنا اأو إعادة السلعب إلى الم سسب على الوجه الذي بي
وبنححاء  علححى ذلححك ا يمححون هنححاك محيححور محح  هححذا الىصححرف منححه يىسححاوى مححع صححورة اضجححارة المقىرنححب بوعححد 

، بظ إنها هنا ىمون أمةر مرونب بالنسبب للمسحىوجر ، إذ ىعليحه الححق مح  اخىيحار واححد … بالبيع بةمن حقيق  
 :من أمور ةالةب بعد انىهاء مدة اضجارة

 ( .الم سسب ) إعادة السلعب إلى الماظ … مدة اضجارة مد … شراء السلعب ) 
للم سسحب قبحظ إبحرام هحذا ( المحراد ىوجيرهحا)ومن ةم محال محانع محن صححب هحذه الصحورة إذا محا ىحم ىملحك السحلعب 

 .العقد ، وقبنها على الوجه الذي سبق أن رجحنا امخذ به م  مونعه من البحث



 :جــالنتائ
 :ونجعظ هذه النىائج م  قسمين

 :القسم اموظ
 :القواعد العامب الى  ىحمم مسيرة هذا النوه من الىعاقد

 .أنه يجب أن ىمون السلعب المىاق على إجارىها أو بيعها مملومب للم جر أو للبائع وق  الىعاقد: أوا  
 ويما  م  مةظ هذه السلع الى  ىوخذ حمم العقار م  مونها يح من ميهحا -أنه يجب أن ىمون مقبونب: ةاني ا

 .أن يمون قبنها بالىخليب بين المبيع والمشىري بحيث يىممن من اانىااه به والىصرف ميه -الهالك االب ا
إذا مانا صاقب )أنه يجوح أن يجىمع عقد اضجارة مع عقد البيع على رأي المالميب والحنابلب والشامعيب : ةالة ا
 .ظ عقد عليهوابن ىيميب واضماميب وحينئٍذ يراعى ىلبيق أحمام م( واحدة

أنه يجوح اشىرال شرل صحي  أو أمةر م  العقد ، والشرل الصحي  هحو الحذي يحقحق مصحلحب العقحد : رابع ا
أو مصلحب المىعاقدين ، وأا يناقض المقصود امصل  من العقد ، وا يخالف نحو شحرعيرا محن مىحاب أو سحنب 

 .ظ الوماء به، وا ي دي إلى محيور شرع  ، وا إلى ارر ، وا إلى ما يسىحي
أنه يجوح ىعليق عقود المعاونحا  الماليحب علحى شحرل مالئحم للعقحد أخحذ ا بحرأي لرمحام أحمحد ، وابحن : خامس ا

 …، ( مىعارف)إذا مان الشرل مالئم : ىيميب وعقود الىبرعا  أخذ ا برأي المالميب وبعض الحنايب
صرما  يمون ملحم ا لمن صدر منه ، إذا مان أن الوعد بالبيع أو اضجارة أو ايرهما من العقود والى: سادس ا

 .الموعود قد دخظ بسبب هذا الوعد م  ش ء ، أخذ بالرأي المشهور عند المالميب

 :القسم الةان 
 :ما نرج  امخذ به م  صورة اضيجار المنىه  بالىمليك 

 ( .يجاريب إجارة ىنىه  بالىمليك دون ةمن للسعب عند ىملمها سوى امقسال اض: ) الصورة امولى
وأرى أنححه يممححن أن ي خححذ بصححورة بديلححب لهححا ىحقححق الغححرض المللححوب ، وهحح  أن يعقححد العقححد بيححع بشححرل أا 

 .حىى يىم سداد جميع الةمن الم جظ -معاونب أو ىبره -يىصرف المشىري بوي ىصرف ناقظ للملميب
مجحرة المىاحق عليهحا ، ويقبحظ أو أن ىشىمظ صيغب اضجارة على هبب السلعب بعحد انىهحاء محدة اضجحارة وسحداد ا

أو أن يعحد المالحك المسحىوجر بحون  -علحى القحوظ بجحواح ىعليقهحا -اللرف اآلخر ، مىمون هبب معلقحب علحى شحرل
 .-على القوظ بون الوعد ملحم–يهبه السلعب بعد انىهاء مدة اضجارة وسداد امقسال اضيجاريب المسىحقب 

لش ء الم جر بةمن رمحي بعد اانىهحاء محن سحداد امقسحال اضيجاريحب اقىران اضجارة ببيع ا: ) الصورة الةانيب



 .ويممن أينا أن يونع لها الصورة البديلب للصورة امولى( 
اقىححران اضجححارة ببيححع الشحح ء المحح جر بححةمن حقيقحح  بعححد اانىهححاء مححن سححداد جميححع امقسححال : الصححورة الةالةححب

 .اضيجاريب م  المدة المحددة لها
 .ج  القوظ بصحىهاوهذه الصورة أر 
مإن مان الوعد صادر ا من الجحانبين أخحذ  هحذه الصحورة حمحم … اقىران اضجارة بوعد البيع : الصورة الرابعب

 .الصورة الةانيب ، إذا حدد للمبيع ةمن رمحي وحمم الصورة الةالةب إذا حدد للبيع ةمن حقيق 
ن مان الوعد صادر ا من المسىوجر مقل السلعب بةمن معين رمحي أو حقيق  محإنن  بشراء  -دون الم جر -وا 

 -أرى أن عقد اضجارة صحي  ، وأن الوعد ملححم للمسحىوجر بالشحراء إذا راحب المح جر ، والبححث مح  الحةمن هنحا
 .من الخيار للمالك وهو أدرى بما يناعه -رمحيرا أو حقيقيرا ا ي ةر على ذلك مما أونحنا م  مولنه

ن مححان الوعححد صححادر مححن المحح جر ببيححع السححلعب المحح جرة للمسححىوجر بححةمن محححدد ، مححإن مححان الححةمن رمحيرححا ،  وا 
 .المبينب آنا ا -مإن هذه الصورة ىوخذ حمم اقىران اضجارة بعقد بيع بةمن رمحي

ن مححان الححةمن حقيقيرححا مإنهححا ىوخححذ حمححم اقىححران اضجحححارة بعقححد بيححع بححةمن حقيقحح  مححح   -أو بسححعر السحححوق  -وا 
 .الصورة المبينب آنا ا

اقىران اضجارة بوعد من الم جر للمسىوجر ببيع السلعب الم جرة له بعد انىهاء مدة اضجارة : لصورة الخامسبا
 .أو مد مدة اضجارة لاىرة أخرى أو إعادة العين إلى مالمها

 .هذه الصورة أرج  القوظ بصحىها
بحد مححن صحيغب جديحدة عنححد  هحذا ومح  محظ الصححيغ الىح  ىحىحوي علححى وعحد بحالبيع أو الشحراء أو بهمححا مع حا ، ا

ا ، بظ ا بد من صيغب جاحمب  ف  انىهاء مدة اضجارة المىاق عليها؛ من الوعد ا يصل  أن يمون إيجاب ا أو قبوظ 
 .للعقد الموعود به

 .مإذا ىخلف الشخو عن إبرام العقد باشره القان  ، أنه ملحم بمقىنى وعده
مشمولب برنا اهلل ىعالى وأن يغار لنا ما قد نمون وقعنا ميه أرجو اهلل ىعالى أن ىمون هذه الدراسب : وختاماا

إنحه … من حلظ أو خلو أو قصور ، ونسوله جظ شونه أن يعيننا جميع حا علحى محا حملنحا ، وأن يلهمنحا الصحواب 
نعم المس وظ ونعم المجيب ، وصلى اهلل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصححبه أجمعحين ومحن نهحج 

 .إلى يوم الدين نهجهم بإحسان
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