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 حظر التجوال وأثره عىل عقود املعامالت يف الفقه اإلسالمي 

 إعداد

       مفيدة عبد الوهاب حممد إبراهيم د . 

 مىجز عن البحث

 ، وقد ما مـ كازلة مـ الـقازل الؿستحدثة إٓ ولفا حؽؿ يف الشريعة اإلسالمقة

إلك اتخاذ  تؽثر فقفا آضطرابات السقاسقة البالد التلبعض تؾجل السؾطات يف 

أو الحػاظ طؾك صحة مـ أجؾ الؿحافظة طؾك أمـ البالد واستؼرارها، قرارات 

 الؿقاصـقـ. 

مـ الؼضايا الؿعاصرة، والتل لفا مـ إهؿقة يفدف هذا البحث إلك تـاول قضقة و

حظر التجقال وأثره طؾك طؼقد  لقر مـ الـاس يف طصركا الحاضر، وهما يشغؾ الؽث

الؿعامالت، ويؼصد بحظر التجقال مـع خروج الـاس وتجقلفؿ بؿقجب أمر تصدره 

 السؾطة الحاكؿة لظروف استثـائقة ممقتة، وقد أصبح حظر التجقال واقًعا مؾؿقًسا

بالد سقاء مـ الـاحقة يعقشف العالؿ بقـ الحقـ وأخر بسبب الظروف التل تؿر هبا ال

ـ الصحقة، إمر الذي جعؾ بحثف ضرورًيا لبقان حؽؿف وما يرتتب طؾقف م إمـقة أو

إول، مـ هذا البحث مػفقم حظر التجقال،  ؿبحثأحؽام شرطقة، وقد بقـت يف ال

الثاين، مـ هذا البحث فؼد بقـت فقف حظر  ؿبحثا الموأهؿقتف، وأسبابف، وأكقاطف، وأ

د الؿعامالت، ثؿ بقـت بعد ذلؽ أهؿ الـتائج التل تقصؾت قالتجقال وأثره طؾك طؼ
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إلقفا مـ خالل البحث، ومـفا: ٓ ماكع شرًطا مـ فرض حظر التجقال إذا قامت 

يف  ضرورة تستقجب ذلؽ، بشرط آلتزام بالضقابط التل تؿـع مـ تجاوز السؾطة

ذلؽ، وٓ يؿؾؽ سؾطة فرض حظر التجقال يف ضؾ الظروف آستثـائقة غقر رئقس 

الجؿفقرية أو مـ يػقضف يف ذلؽ، كؿا أن هـاك أسباب معقـة حددهتا الشريعة 

 اإلسالمقة لػرض حظر التجقال يـبغل آلتزام هبا.

، الارهـ ، ط خقاار الشار، خقار العقب ، البقع ، التجقال  ،الحظر  الؽؾؿات الؿػتاحقة:

 السؾؿ .، جارة اإل

Curfew And its Impact On Transaction Contracts In Islamic Jurisprudence 

MUFIDA ABDELWHAB MOHAMMAD EBRAHIM  
DepartmentOf General Jurisprudence, Faculty of Islamic and Arabic Studies for Girls 
in Az Zagazig, Al-Azhar University, Egypt 
Email: MofidaAbdelwahab2521.el@azhar.edu.eg  
Abstract 

There is no new calamity that has occurred except for rule in Islamic law 
(Islamic Shariah). Authorities may resort, in some countries full of political 
disturbances, to make decisions in order to keep country security and stability, or to 
preserve health of citizens. 

The objective of this research is to address one of contemporary issues. It is 
significant whereas many people currently concern with. It is the curfew and its 
impact on transaction contracts. A curfew is a law stating that people must stay 
inside their houses issued by public authorities for exceptional temporary 
circumstances. A curfew has become a reality faced occasionally by world due to 
country's current crisis, whether security or health related. Therefore, this research 
is deemed necessary to clarify its ruling and consequential legal provisions. In First 
chapter (section), I declared concept of curfew, its significance, causes, and types. In 
Second chapter (section), I explained curfew and its impact on transaction contracts. 
Finally, most important outcomes of this research had been determined, including: 
There is no legal objection to impose a curfew when absolutely necessary, provided 
that commitment to controls prevent abuse of authority. No one has the right to 
impose a curfew in exceptional circumstances except President of the Republic or 
whoever delegated in this regard. Moreover, there are certain reasons specified by 
Islamic Sharia (Law) to impose a curfew that shall be abided by. 

Keywords: Curfew , Sales ,  Option Of Defect (Khiyar Al- 'Ayb) , Option Of Condition 
On Sale , Khiyar al- Shart , Lease , Mortgage , Bai’al-Salam. 
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 مقذمة

لؿبعااقث رحؿااة لؾعااالؿقـ ، وكصااؾل وكسااؾؿ طؾااك ا الحؿااد ن كحؿااده الحؿااد كؾااف   

 ..ومـ اهتدى هبديف إلاك ياقم الاديـ  ، وطؾك آلف وصحبف -صؾك ان طؾقف وسؾؿ  -محؿد

 : أما بعد

فالشريعة اإلسالمقة قد اتصػت بالؽؿال والشؿقل والقضقح والصاالحقة لؽاؾ زماان 

الـاقازل الؿساتحدثة  ومؽان، ففل تشؿؾ كؾ جقاكب الحقاة الؿختؾػة، فؿا ماـ كازلاة ماـ

إٓ ولفا حؽؿ يف الشريعة اإلسالمقة، وماـ الـاقازل الحادثاة حظار التجاقال الاذي أصابح 

واقًعا طؿؾًقا بسبب الظروف إمـقة، حقث تؾجال إلقاف الساؾطات يف الابالد التال تؽثار فقفاا 

آضطرابات السقاساقة، ماـ أجاؾ الؿحافظاة طؾاك أماـ الابالد واساتؼرارها، وقاد يؽاقن 

رض حظر التجقال الحالة الصحقة الؿقجاقدة يف الابالد فتؼاقم الساؾطات بػارض سبب ف

حظر التجقال لؿـع اكتشار الػقروسات والؿحافظة طؾك أرواح الؿقاصـقـ، وتؽؿـ أهؿقة 

التجقال يف الحاجة الؿاسة إلك معرفة إحؽام التل تتعؾاؼ باف بعاد أن أصابح واقًعاا  رحظ

 وجقد أسبابف سقاء إمـقة أو الصحقة.يػرض كػسف بقـ الحقـ وأخر بسبب 

يعترب هاذا الؿقضاقع ماـ الـاقازل الؿساتجدة، والاذي يتعؾاؼ بحقااة الـااس ومعاشافؿ 

وتعامالهتؿ، وخصقًصا أكف ٓ زال يتؽرر وقًتا بعد وقت كؿا هق مالحظ هذه إيام، وٕن 

ر التاال تعتاارب مااـ الـااقازل كثقااًرا مااـ الـاااس يتساااءل طااـ الحؽااؿ الشاارطل يف هااذه إمااق

والققائع الؿستجدة كان لزاًما طؾك أهؾ العؾؿ وصالبف البحث والتادققؼ يف هاذه الؿساائؾ 

واستـباط إحؽام الشرطقة لفا مستـقريـ بؿؼاصد الشريعة وققاطدها العامة ولؿا تشتؿؾ 

ة طؾقف هذه الشريعة الخاتؿة مـ كصقص الؽتاب والساـة إلططااء حؽاؿ كاؾ حادثاة وكازلا

طؾاك البحاث يف -طزوجاؾ  –حسب الضقابط والؼقاطد الشرطقة, لفذا فؼد اساتعـت باان 
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 هذه الؿسائؾ سائؾة ان تعالك التقفقؼ والسداد. 

أن هذا الؿقضقع يعترب ماـ الـاقازل الؿساتجدة، ودارساة الـاقازل والتػؼاف فقفاا بااب  -4

 طظقؿ مـ أبقاب حػظ الشريعة.

بة يف الؿسااهؿة يف بحاث الؿقضاقطات الؿساتجدة، ٓساتـباط الحؽاؿ الشارطل الرغ -2

 فقفا .

 حظر التجقال، ومـ الذي يؼقم بػرض حظر التجقال؟ ومتك يػرض؟ ماهق.  

  ف ؟ .حؽؿما هل إسباب التل تدطق إلك فرض حظر التجقال؟ وما 

  ـ تسؾقؿ الؿبقع بسبب فارض حظار إذا امتـع البائع مهؾ يػسخ العؼد بقـ الؿتعاقديـ

 .التجقال أم ٓ؟ 

  هؾ يمثر حظر التجقال طؾك رد السؾعة بالعقب أم ٓ؟. 

  هؾ ُيػسخ طؼد اإلجارة بسبب فرض حظر التجقال أم ٓ؟. 

  إذا حدث لؾراهـ ما يؿـعف ماـ القفااء بديـاف كغقبتاف، هؾ يجقز لؾؿرهتـ بقع الؿرهقن

 .؟  لويدخؾ يف ذلؽ غقبتف لػرض حظر التجقا

  ؟. شرط الجزائل سؼط الطذًرا يُ التجقال حظر هؾ يعد 

 ، وخاتؿة . مبحثقن، ويشتؿل هذا البحث عؾى مؼدمة

 فتشتؿؾ طؾك أهؿقة الؿقضقع، وسبب اختقاره، وخطة البحث. أما الؿؼدمة:

، وفقه أهؿقته، وسببه، وأكواعه، وحؽؿهماهقة حظر التجوال، واألول: يف ؿبحث ال

 -:نمطؾبا
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 . ووسائؾ إطالكف، وجفة إصداره، إول: يف التعريػ بحظر التجقال طؾبالؿ

 يف بقان أهؿقتف، وسببف، وأكقاطف، وحؽؿف. طؾب الثاين:الؿ

 -:طالبم وفقه ،الثاين: حظر التجوال وأثره عؾى عؼود الؿعامالتؿبحث ال

وفقااف  ،بساابب تاالخر التسااؾقؿعؼااد حؽااؿ الال طؾااك إول : أثاار حظاار التجااق طؾاابالؿ

 -:مسللتان

 : طدم الؼدرة طؾك تسؾقؿ الؿبقع بسبب حظر التجقال.سللة إولكالؿ

 الؿسللة الثاكقة: طدم الؼدرة طؾك تسؾقؿ الؿسؾؿ فقف بسبب حظر التجقال.

 .والشرط العقبالرد بالؿطؾب الثاين: أثر حظر التجقال طؾك خقار 

 -:سللتانف م، وفقةجارد اإلقأثر حظر التجقال طؾك طؼ: طؾب الثالثالؿ

 بسبب الحظر وطدم آكتػاع بالعقـ الؿمجرة. ةجار: فسخ طؼد اإلسللة إولكالؿ

مؾحااااؼ: أثر حظر التجاقال طؾاك طؼاد اإليجاار الخااص بعؼاقد الؿحاالت التجارياة، 

 والـقادي، والحقاكقت وغقرها، والتل تضررت بالحظر.
عؼد آيجاار وإكؼااص إجارة : اسؼاط مدة الحظر مـ الؿدة الؿحددة لةالثاكق سللةالؿ

 بسبب ذلؽ.

 -:سللتان، وفقف مطؼد الرهـ: أثر حظر التجقال طؾك طؾب الرابعالؿ

 : بقع الشلء الؿرهقن لعدم القفاء بالديـ بسبب حظر التجقال.كإولسللة الؿ

 : حؽؿ كؿاء الشلء الؿرهقن أثـاء مدة حظر التجقال .ةالثاكق سللةالؿ

 لتجقال طؾك الشرط الجزائل.: أثر حظر اطؾب الخامسالؿ

 الخاتؿـة فتشتؿل عؾى: وأما

: أهؿ الـتائج والتقصقات الؿؼرتحة التل تقصؾت إلقفا مـ خالل البحث. ًٓ  أو
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 ثاكًقا: قائؿة الؿصادر والؿراجع .

 ثالًثا: ففرس الؿقضقطات .

   
 مـفجي يف البحث يتؾخص يف الـؼاط التالقة:

ساة بعاض الؿساائؾ ماـ كتااب الؿعاامالت كاالبقع ، والساؾؿ، تـاولت يف البحاث درا -4

والخقااارات، وآجااارة، والاارهـ، والشاارط الجزائاال، ولااؿ يتـاااول البحااث كتاااب 

وكثارة التعاماؾ هباا التل تـاولفا البحاث الؿعامالت لؿعامالت كاماًل، وذلؽ لشفرة ا

البقاع بقـ الـاس، فحركة إشخاص بعضفؿ البعض، وكذلؽ الؿمسسات دائرة باقـ 

والشراء، مؿا يؾزم إمر أن يؽقن هـااك فارتة لؾارتوي والـظار يف إمضااء البقاع، أو رد 

السااؾعة بالعقااب، وكااذلؽ إماار يف طؼااد اإلجااارة فالحركااة دائاارة بااقـ إجااارة الاادور 

والعؼارات ومحالت التجارة، والـقادي وغقرها، وذلؽ تقسقًرا طؾاقفؿ، وأماا الارهـ 

ض مؿتؾؽاتف فرتة مـ الزمـ لؼضاء حقائجاف، وهاذا فؼد يحتاج الشخص إلك رهـ بع

كؾااف يتطؾااب أن يؽااقن هـاااك شاارًصا جزائًقااا تعقيًضااا طااـ الضاارر الااذي يؾحااؼ أحااد 

 الطرفقـ إذا لؿ يـػذ الطرف أخر ما التزم بف، أو تلخر يف تـػقذه.

قؿت بتصقير الؿسللة الؿراد بحثفا تصقًرا دققًؼاا قباؾ بقاان حؽؿفاا، لقتضاح الحؽاؿ  -2

 ؼصقد مـ دراستفا.الؿ

إذا كاكت الؿسللة محؾ اتػاق اذكر محؾ آتػاق لؾػؼفاء ماع ذكار الادلقؾ طؾاك ذلاؽ  -4

 وتقثقؼ أققال الػؼفاء مـ الؿصادر إصؾقة، مع ذكر كصقص مـ كتبفؿ الؿعتؿدة.

إذا كاكت الؿسللة محؾ خالف بقـ الػؼفاء، قؿت بتحرير محؾ الـزاع يف الؿسللة، ثؿ  -8

ؾ فريااؼ مااـ الػؼفاااء مااع مـاقشااة الاادلقؾ كؾؿااا أمؽااـ ذلااؽ، ثااؿ ذكاارت بقـات أدلااة كاا
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 الراجح يف هناية كؾ مسللة وسبب الرتجقح.

قؿت بذكر أدلة إققال مع بقان وجف الدٓلة، وأذكر ما يرد طؾقفاا ماـ مـاقشاات وماا  -5

 يجاب طـفا كؾؿا أمؽـ، وأذكر ذلؽ بعد الدلقؾ مباشرة إذا تطؾب إمر.

 أمفات الؿصادر والؿراجع إصؾقة يف التقثقؼ .اطتؿدت طؾك  -6

قؿت بعزو أيات الؼرآكقة إلك سقرها، وتخريج إحادياث الـبقياة ماع ذكار الحؽاؿ  -7

 طؾقفا إذا لؿ تؽـ يف الصحقحقـ.

قؿت بعؿؾ الخاتؿة واستخؾصت أهاؿ الـتاائج والتقصاقات التال تقصاؾت إلقفاا ماـ  -8

 خالل البحث.

 در والؿراجع ومقضقطات البحث.قؿت بعؿؾ ففارس لؾؿصا -9
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 األولمبحث ال

 ماهية حظر التجىال، وأهميته، وسببه، وأنىاعه، وحكمهفي 
 وفقه مطؾبان: 

 تعريف حظر التجوال أوًًل : 

 تعريف الحظر يف الؾغة: 

ُم. َحَظااَر الشاالَء َيْحُظااُره الَحْظااُر: الَحْجااُر، َوُهااَق ِخاااَل  ُف اإِلباَحااِة. والَؿْحُظااقُر: الُؿَحاارظ

ـَ َشاْلٍء، َفَؼاْد َحَظاَرُه َطَؾْقاَؽ  ، ( 4)َحْظرًا وِحظارًا وَحَظَر َطَؾْقِف: َمـََعُف، وكؾُّ َما َحاَل َبْقـَاَؽ َوَباْق

 الؿؿـقع . والؿحظور:هق الؿـع ،  وعؾقه فالحظر:

 -تعريف التجول :

ًٓ وَجَقٓكا  يؼا التجول: ال َجااَل فِال الَحاْرب َجْقلاة، وَجااَل فِال التظْطاقاف َيُجاقل َجاْق

: وَتَجاَوُلقا فِل اْلَحْرِب َأي َجاَل بعضُفؿ َطَؾك َبْعاٍض، َوَكاَكاْت َبْقاـَُفْؿ ُمجااَوٓت،  ًٓ وُجُمو

اٌل َوَأَجؾْ  َلِِػ َجَعْؾُتُف َيُجقُل.َوَجاَل فِل اْلباَِلِد َصاَف َغْقَر ُمْسَتِؼرٍّ فِقَفا َفُفَق َجقظ ْٕ  ُتُف بِا

 (2)التظْطقاف، ُيَؼاُل: َجاَل َيُجقل َجْقَلة إِذا َداَر. والتَّْجوال: 

                                                                    

، الؿصااباح الؿـقاار يف غريااب الشاارح الؽبقاار لؾؿملااػ: أحؿااد بااـ محؿااد  444،  444/  44( لسااان العاارب 4)

 .   مادة ) جقل ( .بقروت –أبق العباس الـاشر: الؿؽتبة العؾؿقة  بـ طؾل الػققمل ثؿ الحؿقي،

/  8( لساااان العااارب لبماااام أبااال الػضاااؾ جؿاااال الاااديـ محؿاااد باااـ مؽااارم باااـ مـظاااقر اإلفريؼااال الؿصاااري 2)

 أباااق الاااديـ مجاااد: لؾؿملاااػ الؿحاااقط الؼاااامقس ، بقاااروت –ه (  دار صاااادر 4848الطبعاااة الثالثاااة )  - 242

 والـشاااار لؾطباطااااة الرسااااالة ممسسااااة: الـاشاااار ، 477/  4 ػقروزآبااااادىال يعؼااااقب بااااـ محؿااااد صاااااهر

 ( .  حظر)  مادة( م 2445 - ها 4826)الثامـة: الطبعة لبـان – بقروت والتقزيع،
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حركة الـاس يف سؽؽ مـطؼاة ماا أو بؾاد  حظر حظر التجوال من حقث كوكه مركًبا هو:

لظروف استثـائقة والتال تؽاقن طاادة ضاؿـ مادى زمـال معاقـ، كالن يػارض طؾاك سابقؾ 

ل حظر التجقال مـ بعد الؿغرب إلك بعد الػجر، ويف العاادة يػارض حظار التجاقال الؿثا

مـ قبؾ الحؽقمة، وقد تؾجل السؾطات إلاك فارض حظار التجاقال طـاد التفااب الؿققاػ 

الؿقاداين، وكاذلؽ كتقجاة ضااروف اساتثـائقة أو صارئاة مثااؾ: الحاروب واكتشاار إمااراض 

 .(4)وإوبئة 

كاف طارف الحظار باالحظر، والؿاراد مـفؿاا واحاد، كؿاا أكاف : أ :ويمخذ عؾى هذا التعريـف

 تعريػ غقر جامع، فؾؿ يشتؿؾ طؾك الؿصدر لؾحظر.

وطؾقف فقؿؽـ أن يعرف بلكف : مـع الـاس مـ التحرك يف صرق البؾد أو التـؼؾ فقف، لظاروف 

 استثـائقة، لؿدة زمـقة معقـة، مـ قبؾ مـ لف السؾطة بذلؽ.

  ثاكًقا: جفة إصداره:

، ويختؾااػ ذلااؽ (2)تجااقال يعااد مااـ اختصاصااات رئااقس السااؾطة التـػقذيااةحظاار ال

 باختالف شؽؾ الـظام السائد، وبقان ذلؽ طؾك الـحق التالل:

فػل الـظاام الربلؿااين يصادره الارئقس، وٓ يصادره إٓ بقاساطة الحؽقماة أي الاقزراء 

 .(4)ومجؾس القزراء 

                                                                    

)1) ar.wikipedia.org. wiki//http:   /  

الاادوري صااا ( اختصاصااات السااؾطة التـػقذيااة  يف الاادول آسااالمقة وتااـظؿ الدسااتقرية الؿعاصاارة د / إسااؿاطقؾ 2)

 .ا ه 4994، الـاشر : دار الـفضة العربقة الطبعة إولة طام 824

رساالة دكتاقراه بالؿعفاد العاالل لؾؼضااء قساؿ السقاساة الشارطقة  427( أركان الدولة صالح بـ طؾل الؿاري صاا 4)

 .م (2444ام ) اشر : دار الثؼافة ط، الـ 68جامعة آمام محؿد بـ سعقد ، الـظؿ السقاسقة د. طصام الدبس صا 
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 .(4)ولة ويف الـظام الرئاسل يصدر مـ رئقس الجؿفقرية أو الد

ويف الـظام الؿجؾسل يصدر مـ قباؾ الساؾطة التـػقذياة وهاذه الساؾطة تؽاقن الجؿعقاة 

 .(2)الـقابقة ) أي الربلؿان ( فتؽقكان بذلؽ مًعا السؾطتقـ التشريعقة والتـػقذية 

وإولك أن يؽقن ذلؽ إلك الساؾطتقـ التشاريعقة والتـػقذياة ، حتاك يؽاقن ذلاؽ طائًؼاا 

، وٕجاؾ طادم الخاروج طاـ الفادف الاذي ( 4)التـػقذية لصالحقاهتا أمام استغالل السؾطة 

  ٕجؾف شرع الحظر.

الخؾقػااة أو اإلمااام أو الحاااكؿ  ومؿااا يااقازي  السااؾطة التـػقذيااة يف الػؼااف آسااالمل

القالل، وهق الؿسئقل إول طاـ جؿقاع ماا يحادث يف باالده، وقاد جعاؾ الػؼفااء ماـ  أو

   .(8)ـ والـظام العام يف الدولة واجبات اإلمام الؿحافظة طؾك إم

  :ائل إعالكـــهـــــــوسثالًثا: 

يعؾـ طـ صريؼ كافة وسائؾ اإلطالم الرئقسقة، مـ قـاقات تؾػزيقكقاة، وإذاطاة رساؿقة، 

 . (5)وصحػ، ومجالت ورققة أو الؽرتوكقة رسؿقة 

                                                                    

، الـاشااار : الؿركاااز الؼاااقمل 84( أثااار الظاااروف آساااتثـائقة وحالاااة الضااارورة  د / أشااارف الؾؿسااااوي صاااا 4)

 . م 2447لبصدارات الؼاكقكقة الطبعة إولك طام 

 . 68، الـظؿ السقاسقة د. طصام الدبس صا  427( أركان الدولة صالح بـ طؾل الؿري صا 2)

دار الحامااد طؿااان الطبعااة  75يف ضااؾ قااكقن الطااقارئ أضااقـ خالااد طبادالرحؿـ صااا ( ضاؿاكات حؼااقق آكسااان 4)

 م ( .2449إولك ) 

دراساة وتحؼقاؼ /  478/  4( الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل لبمام أبق حامد محؿد باـ محؿاد الغزالال الطقسال 8)

 ( .  م4997 – اه4847) بقروت، لبـان، الطبعة إولك  -محؿد بـ سؾقؿان إشؼر، الـاشر: ممسسة الرسالة

(5(ar.wikipedia.org. wiki//http:   /  
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 التجوال: أوًًل: أهؿقة حظر

تـبع أهؿقة حظر التجقل مـ السبب يف فرضف طؾك أفراد الؿجتؿاع، ففاق قارار سقاسال 

سقادي تػرضف الحؽقمات طؾك شاعبفا، والفادف مـاف يف أغؾاب الحاآت الحػااظ طؾاك 

 :فقؿا يليت، وتؽؿـ أهؿقة حظر التجقل أرواح أفراد الؿجتؿع وحؿايتفؿ مـ إخطار

ظ طؾااك أرواح الؿااقاصـقـ وحؿااايتفؿ مااـ إمااراض يساااطد حظاار التجااقل يف الحػااا -4

وإوبئااة، كؿااا هااق الحااال يف اكتشااار فقااروس كقروكااا، ومااـ هـااا تااليت أهؿقااة حظاار 

 التجقل.

يؿـع حظر التجقل التجؿعات والؿظاهرات يف أوقات الثقرات وآحتؼاان السقاسال  -2

 يف بعض الدول.

صارف ٓحتاقاء إزماات يساطد حظار التجاقال الحؽقماات طؾاك سارطة وحرياة الت -4

وتطبقؼ الحؾقل التل تراها مـاسبة دون أن تتسبب التجؿعات يف تعطقؾ مساقرة تـػقاذ 

 الؼرارات آحرتازية والققائقة.

يؽقن الحظر ضرورًيا ومفًؿا ٓحتقاء إزمات ومـع التجؿعاات التال قاد يـاتج طـفاا  -8

 ًدا لؾتجؿعات غقر الؿطؾقبة.اكػجار سقاسل أو اكتشار القباء، لذا يليت الؼرار لقضع ح

 يساطد حظر التجقل طؾك حػظ الـظام واستعادة الفقبة لؾـظام. -5

يساطد حظر التجاقل طؾاك الساؿاح ٕجفازة الدولاة بالتؼااط أكػاسافا وطباقر إزماة  -6
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 .(4)والرتكقز طؾك الحؾقل الؿؼرتحة لعالج الؿشؽؾة الراهـة 

 فرض حظر التجوال: سببثاكًقا: 

 -سباب اآلتقة:ر فرض حظر التجوال إذا توافرت األألميجوز لولي ا

 -فساد يف األرض وترويع اآلمـقن:تب عؾقه اإلارتؽاب ما يتر -1

َؿـا َجـَزاُ  الَّـِذيَن ُيَحـاِرُبوَن اََ َوَرُسـوَلُه َوَيْسـَعْوَن فِـي اأْلَْرِض َفَسـاًدا َأْن   قال تعالى: إِكَّ

ُبوا َأْو تُ   .  (2)َؼطََّع َأْيِديِفْم َوَأْرُجُؾُفْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيـَْػْوا ِمَن اأْلَْرِض ....ُيَؼتَُّؾوا َأْو ُيَصؾَّ

الـػل كعؼقبة لؾؿػسديـ يف إرض، والـػل يدل طؾك إبعااد  -وجؾطز –فؼد شرع ان 

، فالـػل إذا طبارة طـ إبعاد الؿـػال طاـ بؾاده، أو (3)الؿـػل طـ بؾده، ويؼال: معـاه السجـ

ـ التجااقل والتـؼااؾ داخااؾ بؾااده، فقجااقز الؾجااقء إلااك فاارض حظاار التجااقال طـااد مـعااف ماا

 الخقف مـ اإلفساد يف آرض واكتشار أطؿال العـػ والتخريب يف زمـ الػتـة.

 اكتشار األمراض واألوبئة: -2

ـْ َأبِقِف، َأكظُف َسِؿَعُف َيْسَلُل ُأَسا ـِ َأبِل َوقظاٍص، َط ـِ َسْعِد ْب ـْ َطامِِر ْب ـَ َزْياٍد، َمااَذا روي َط اَمَة ْبا

 
ِ
ـْ َرُسقِل ان

ااُطقِن؟ َفَؼااَل ُأَسااَمُة: َقااَل َرُساقُل  -َصؾظك اُن َطَؾْقِف َوَسؾظؿَ  -َسِؿْعَت مِ فِل الطظ

َؿ:   َصؾظك اُن َطَؾْقِف َوَسؾظ
ِ
ـْ َبـِال إِْساَرائِقَؾ، َأوْ »ان َطَؾاك  الطظاُطقُن ِرْجٌس ُأْرِسَؾ َطَؾك َصائَِػاٍة مِا

ـْ َكاَن َقْبَؾُؽْؿ، َفنَِذا َسِؿْعُتْؿ بِِف بَِلْرٍض، َفالَ َتْؼَدُمقا َطَؾْقِف، َوإَِذا َوَقَع بِاَلْرٍض، َوَأْكاُتْؿ بَِفاا َفاالَ  َم

ٓظ فَِراًرا مِـْفُ »َقاَل َأُبق الـظْضِر: « َتْخُرُجقا، فَِراًرا مِـْفُ   .(8)«َٓ ُيْخِرْجُؽْؿ إِ

                                                                    

(1 ) ar.wikipedia.org. wiki//http:   /  

 ( . 44سقرة الؿائدة مـ أية : )  (2)

 مادة ) كػل ( . 447/  45لسان العرب  (4)

 ( .4874رقؿ )  475/  8باب / حديث الغار   "بدء الخؾؼ  "( أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب 8)
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ماـ لاؿ يؽاـ يف أرض القبااء طاـ دخقلفاا إذا  -ك ان طؾقاف وساؾؿصؾ - فؼد هنك الـبل

وقع فقفا، وهنك مـ هق فقفا طـ الخروج مـفا بعد وققطف فقفا فراًرا مـاف، ، ويف هاذا تؼققاد 

 .(1)لحريتفؿ يف التـؼؾ والتجقال مراطاة لؾؿصؾحة العامة وهق طدم اكتشار القباء

 -حدوث فتـة أو اضطرابات داخؾقة: -3

 روي طـ 
ِ
ـُ َحاْقَل َرُساقِل ان ـِ اْلَعاِص، َقاَل: َبْقـََؿاا َكْحا ـُ َطْؿِرو ْب  ْب

ِ
َصاؾظك اُن  -َطْبُد ان

ااْت »، إِْذ َذَكااَر اْلِػْتـَااَة، َفَؼاااَل: -َطَؾْقااِف َوَسااؾظؿَ  إَِذا َرَأْيااُتُؿ الـظاااَس َقااْد َمِرَجااْت ُطُفااقُدُهْؿ، َوَخػظ

ـَ َأَصاابِِعِف، َقااَل: َفُؼْؿاُت إَِلْقاِف، َفُؼْؾاُت: َكْقاَػ َأْفَعاُؾ ِطـْاَد « اَأَماَكاُتُفْؿ، َوَكاُكقا َهَؽذَ  َوَشبظَؽ َبْق

اْلَزْم َبْقَتَؽ، َواْمؾِْؽ َطَؾْقَؽ لَِسااَكَؽ، َوُخاْذ بَِؿاا َتْعاِرُف، َوَدْع »َذلَِؽ، َجَعَؾـِل اُن فَِداَك؟ َقاَل: 

ِة  ةِ َما ُتـْؽُِر، َوَطَؾْقَؽ بَِلْمِر َخاصظ  .(2)«َكْػِسَؽ، َوَدْع َطـَْؽ َأْمَر اْلَعامظ

أي: محاؾ ساؽـؽ ، فاالؿراد بؾازوم  "الازم بقتاؽ  ":  - صؾك ان طؾقف وساؾؿ - فؼقلف 

البقت آمتـاع طـ الـااس والعزلاة بؿاا يرتتاب طؾاك ذلاؽ ماـ طادم التـؼاؾ أو التجاقل يف 

 .(4)الطرقات طـد حدوث فتـة

                                                                    

 -هاا 4824الساعقدية، الريااض، الطبعاة: الثاكقاة،  -مؽتباة الرشاد  824/  9شرح صحقح البخاري ٓبـ بطال  (4)

 م.2444

( . والحاااكؿ يف 8484رقااؿ )  428/  8باااب / إماار والـفاال   "الؿالحااؿ  "( أخرجااف أبااق داود يف سااــف كتاااب 2)

ا َحِديُث َسالِِؿ  "إدب  "مستدركف كتاب   ُطَبْقٍد الـظَخِعلِّ فِل َهَذا اْلَبااِب باب / َوَأمظ
ـِ (  7758رقاؿ )  445/  8ْب

 وقال : هذا حديث صحقح آسـاد ولؿ يخرجاه.

( فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر الؿملػ: زيـ الديـ محؿد الؿدطق بعبد الرؤوف باـ تااج العاارفقـ باـ طؾال 4)

: الطبعاة مصار، –الـاشر: الؿؽتباة التجارياة الؽاربى  459/  2بـ زيـ العابديـ الحدادي ثؿ الؿـاوي الؼاهري 

 .4456 إولك
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 : أكواع حظر التجوال:ثالًثا

 ـوع حظر التجوال باعتبار الزمان والؿؽان:يت 

 أما أكواعه باعتبار الزمان، فـوعان: ) جزئي، وكؾي (.

يؽقن يف فرتة زمـقة معقـة مـ الققم، وهق الغالب مـفؿا، فنكاف يػارض لققات  والجزئي:

ا، فالغالااب أكااف يؽااقن يف الؿساااء، ق  ؾااك حسااب حااال الظااروف، فاانن كااان سقاساامحاادد ط

ياة وقات الادوام الرساؿل بازمـ يساقر، ويؿتاد يف الغالاب إلاك سااطات وبالتحديد بعد هنا

 الظروف بداية وهناية. تؾؽان سببف صحًقا فقؽقن مرتبًطا بالصباح إولك، وإن ك

ا، وصاحًقا، وقاد ت القاقم، وماـ الـاادر وققطاف سقاساق  يؽقن شاماًل لساطا وأما الؽؾي:

 .(4)ق ذلؽيؼع كؿا يف الػقضاكات، أو إطاصقر الساحؾقة، وكح

 وأما أكواعه باعتبار الؿؽان، فـوعان أيًضا: ) عام وخاص (

 فق ما ٓ يختص بـاحقة، بؾ يشؿؾ جؿقع أجزاء البالد كامؾة.ف أما العام:

ففق ما يختص بـاحقة مـ البؾد أو جزء مـف، بحساب الظاروف الؿحقطاة  وأما الخاص:

 .(2)بذلؽ الجزء 

 -: حؽم حظر التجوال:رابًعا

حظر التجوال باختالف السبب الذي أدى إلى فرضه، وذلك عؾى الـحو يختؾف حؽم 

 التالي:

 -ا، فال يخؾو من أحوال:ق  ا سقاسأوًًل: إن كان سببه أمـق  

إن تقؼـ الؿصدر لف وققع مػاساد أطظاؿ ماـ فرضاف، مثاؾ الؿظااهرات  الحالة األولى:

                                                                    

)1 ( ar.wikipedia.org. wiki//http:    /  
)2) ar.wikipedia.org. wiki//http:/ 
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طؾك السعل يف إزهاق غقر السؾؿقة، أو السعل لبكؼالب طؾك السؾطة، أو اتػاق جؿاطات 

الااة يجااب طؾقااف أن يػرضااف إرواح وإفساااد الؿؿتؾؽااات، وكحااق ذلااؽ، فػاال هااذه الح

 ا لؾذريعة، وحػاًضا طؾك الدولة وإرواح والؿؿتؾؽات.ويصدره سد  

ويميــد هــذا الوجــوب الؼاعــدة الػؼفقــة الشــرعقة ) تصــرف اإلمــام عؾــى الرعقــة مـــوط 

 .(1)بالؿصؾحة ( 

ه الحالاة متضاؿـ لؿـاافع طظقؿاة، مـفاا الحػااظ طؾاك وحادة وهق مؿاا ٓ شاؽ يف هاذ

 الجؿاطة، وكقان الدولة، ومصالح إمة، وصقاكة إرواح، وحؿاية الـظام.

 والؿخالػ لؾحظر هـا يعد طاصًقا، ومستحًؼا لؾعؼقبة، لقجقب صاطة ولل إمر.

ا، ففـاا أن ٓ يتقؼـ الؿصادر وجاقد تؾاؽ الؿػاساد باؾ يشاؽ يف وجقدها الحالة الثاكقة:

تعارضاات مػساادتان ٓ يعؾااؿ أيفؿااا أطظااؿ، ُأوٓهؿااا: فاارض الحظاار ومـااع الـاااس مااـ 

الخااروج لعباااداهتؿ ومصااالحفؿ، والثاكقااة: خشااقة وقااقع الؿػاسااد التاال قااد تاامدي إلااك 

اإلخااالل بااإمـ، وإزهاااق إرواح وإفساااد الؿؿتؾؽااات، ففـااا إماار يعااقد إلااك اجتفاااد 

 .(2)ختصاصالحاكؿ وإلك أهؾ الحؾ والعؼد وآ

 ومتك ما صدر وجب طؾك الـاس التؼقد بف وطدم مخالػتف.

) ولق أمرهؿ بشلء ٓ يدرون أيـتػعقن بف أم ٓ، فقـبغال لفاؿ أن يطقعاقه  قال الؽاساين:

فقف إذا لؿ يعؾؿقا كقكف معصقة: ٕن اتباع اإلمام يف محؾ آجتفاد واجب، كاتبااع الؼضااة 

                                                                    

الـاشار: دار الؽتااب  424الؿملااػ: طباد الارحؿـ بااـ أبال بؽار، جااالل الاديـ الساققصل صااا ، إشاباه والـظاائر( 4)

 .م4994 -ها 4844الطبعة: إولك، ، العؾؿقة

 . 489أركان الدولة صالح الؿزي صا ( 2)
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 ام بإكظؿة واجب ما دامت ٓ تخالػ الشريعة .، فآلتز(4) يف مقاضع آجتفاد (

أن يتقهؿ الؿصدر لف وجقد الؿػاسد، أو يصادره تعساًػا، فانن فرضاف يف  الحالة الثالثة:

مثؾ هذه الحالة ٓ يجقز، لؿا يف ذلؽ مـ التضققؼ طؾك الـاس، وفاقات طبااداهتؿ وضاقاع 

 مصالحفؿ.

هاؾ الحاؾ والعؼاد الساعل لرفعاف، والؿخالػ لف يف هذه الحالة ٓ يعد طاصًقا، وطؾاك أ

 .(2)لؿا يف ذلؽ مـ الضرر البالغ طؾك الـاس، والتضققؼ طؾقفؿ 

هذا وقد دلت الـصقص ماـ الؽتااب الؽاريؿ والساـة الـبقياة طؾاك رفاع الحارج ودفاع 

ي ورو ، (4)... َمـا ُيرِيـُد اَُ لَِقْجَعـَل َعَؾـْقُؽْم ِمـْن َحـَرٍج .....: ققلف تعالك ومـفا:الضرر، 

ـَ َمالٍِؽ  ُروا» :  َصؾظك اُن َطَؾْقِف َوَسؾظؿَ  -، َقاَل: َقاَل الـظبِلُّ  - َرِضَل اُن َطـْفُ  -طـ َأَكَس ْب  (4)َيسِّ

ـُوا ُروا، َوَسؽِّ ُروا  (5) َوًلَ ُتَعسِّ  .  (6) «َوًلَ ُتـَػِّ

ي َجَعـَل َلُؽـُم ُهـَو الَّـذِ سالم قد تؽػؾ بحرية التـؼؾ، ومـ ذلؽ ققلاف تعاالك: وٕن اإل

                                                                    

، 444/  7بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع تللقػ اإلمام / طالء الاديـ أبال بؽار باـ مساعقد الؽاسااين الحـػال ( 4)

 م ( دار الؽتب العؾؿقة ،4986 -ها  4846الطبعة الثاكقة ) 

)2 ( ar.wikipedia.org. wiki//http:   . /  

 ( . 6رة الؿائدة مـ أية ) سق( 4)

 أمر بالتقسقر وهق إخذ بؿا هق أسفؾ لقـشط الـاس يف العؿؾ.( يسروا: 8)

 .4479بقروت،  -، الـاشر: دار الؿعرفة  464/  4فتح الباري ٓبـ حجر العسؼالين الشافعل 

تح البااري ٓباـ حجار فا. سؽـقا: مـ التسؽقـ ضاد التحرياؽ والؿاراد إدخاال الطؿلكقـاة والفادوء طؾاك الاـػس (5)

4/464 . 

يساروا وٓ تعساروا  "صاؾك ان طؾقاف وساؾؿ  "باب / قاقل الـبال  "إدب  "أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب ( 6)

 ( . 6425رقؿ )  8/44



–
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 .  (4)اأْلَْرَض َذُلوًًل َفاْمُشوا فِي َمـَاكِبَِفا َوُكُؾوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْقِه الـُُّشوُر 

ففااذه إدلااة بؿجؿقطفااا تاادل طؾااك طاادم جااقاز مثااؾ هااذا الحظاار، لؿخالػتااف تؾااؽ 

 الـصقص الشرطقة.   

 ثاكًقا: إن كان سببه أمـًقا صحًقا:

وأهؾ آختصاص وجقد الؿػسدة، وتػشال إماراض، فقجاب فنذا تقؼـ الؿصدر لف، 

 .(2)حقـئذ إصداره حػاًضا طؾك أرواح الـاس 

                                                                    

 ( . 45( سقرة الؿؾؽ مـ أية : ) 4)

)2) ar.wikipedia.org. wiki//http:   . /  
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 الثانيمبحث ال

 حظر التجىال وأثره على عقىد المعامالت 

 -:فقه مطالبو

 -:مسللتانوفقه  

(1 )

اتػؼ الػؼفاء طؾك أكف يشرتط يف الؿعؼاقد طؾقاف وهاق الشالء الؿبقاع: أن يؽاقن مؼادوًرا 

طؾك تسؾقؿف طـد العؼد ، فنذا كان الؿبقع مؼدوًرا طؾك تسؾقؿف طـد العؼد ثؿ زالات الؼادرة 

طؾك التسؾقؿ كاكات ثابتاة لاذا  طؾك التسؾقؿ بعد العؼد وقبؾ الؼبض ٓ يـػسخ، ٕن الؼدرة

العؼد فاكعؼد، ثؿ زالات طؾاك وجاف يحتؿاؾ طقدهاا فقؼاع الشاؽ يف زوال الؿـعؼاد بقؼاقـ، 

 .(2)والثابت بالقؼقـ ٓ يزول بالشؽ

                                                                    

ف بقًعا، ومبقًعا: أططااه إيااه باثؿـ، ففاق باائع، وبايعاف مبايعاة، وبقاًطاا: طؼاد معاف البقع لغة: باع الشلء وباطف مـف ول( 4)

 –م ( صبعة خاصة بقزارة الرتبقة والتعؾقؿ 2446 -ه4827مجؿع الؾغة العربقة )  74البقع. الؿعجؿ القجقز صا 

 .  (باع) مادة

 ؿؾؽ.شرًطا: مبادلة الؿال بالؿال بالرتاضل طؾك القجف الؿلذون فقف لغرض الت

ْؾبِلِّ الؿملػ: طثؿان بـ طؾال باـ محجاـ الباارطل، 
تبققـ الحؼائؼ تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ وحاشقة الشِّ

ق، الؼاااهرة الطبعااة: إولااك، بااقٓ -الـاشاار: الؿطبعااة الؽااربى إمقريااة  2/  8فخاار الااديـ الزيؾعاال الحـػاال 

باـ طباد ان باـ محؿاد اباـ مػؾاح، أباق إساحاق، ها، الؿبدع يف شرح الؿؼـع الؿملػ: إبراهقؿ بـ محؿد 4444

 . م 4997 - ها 4848 إولك،: لبـان،الطبعة –الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  4/  8برهان الديـ 

، حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقار الؿملاػ: محؿاد باـ أحؿاد باـ طرفاة  487/  5( بدائع الصـائع لؾؽاساين  2)

الـاشر: دار الػؽر، فتح العزيز بشرح القجقز = الشارح الؽبقار هوهاق شارح لؽتااب  ،48/  4الدسققل الؿالؽل 

 425/ 8ٕبال حاماد الغزالال الؿملاػ: طباد الؽاريؿ باـ محؿاد الرافعال الؼزويـال  القجقز يف الػؼاف الشاافعل



–
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: أن يؽاقن مؼادور التساؾقؿ طـاد العؼاد، فانن )ومـفـا( جا  يف بدائع الصـائع لؾؽاساين:

ؿؾقكااا لااف كبقااع أبااؼ يف جااقاب ضاااهر كااان معجااقز التسااؾقؿ طـااده ٓ يـعؼااد، وإن كااان م

الروايات.... لؿا قؾـا كذا هذا وجاف ضااهر الرواياات أن الؼادرة طؾاك التساؾقؿ لاذا العاقاد 

شرط اكعؼاد العؼد: ٕكاف ٓ يـعؼاد إٓ لػائادة، وٓ يػقاد إذا لاؿ يؽاـ قاادًرا طؾاك التساؾقؿ، 

شاؽ، واحتؿاال قاد  والعجز طـ التسؾقؿ ثابت حالة العؼد، ويف حصقل الؼدرة بعد ذلاؽ

يحصؾ وقد ٓ يحصؾ، وما لؿ يؽـ مـعؼًدا بقؼقـ ٓ يـعؼد لػائدة تحتؿؾ القجقد والعادم 

طؾك إصؾ الؿعفقد أن ما لؿ يؽـ ثابًتا بقؼقـ أكف ٓ يثبت بالشؽ، وآحتؿال بخالف ماا 

العؼاد  إذا أبؼ بعد البقع قبؾ الؼبض أكف ٓ يـػسخ: ٕن الؼدرة طؾك التسؾقؿ كاكت ثابتة لاذا

فاكعؼد، ثؿ زالت طؾك وجف يحتؿؾ طقدها فقؼع الشاؽ يف زوال الؿـعؼاد بقؼاقـ، والثابات 

 .(4) بالقؼقـ ٓ يزول بالشؽ ففق الػرق..(

...) قاال الراباع : أن يؽاقن مؼادرًوا طؾاك  وجا  يف فتح العزيز بشرح الوجقز لؾرافعـي:

لرابااع: الؼاادرة طؾااك تسااؾقؿة فااال يصااح بقااع أبااؼ والضااال والؿغصااقب ......الشاارط ا

 .(2) التسؾقؿ وٓبد مـفا لقخرج العؼد طـ أن يؽقن بقع غرر ويقثؼ بحصقل العقض...(

فنذا فرض حظر التجقال فؿـع البائع مـ تسؾقؿ الؿبقع، فالبقع صحقح وٓ  وعؾى ذلك:

                                                                                                                                                                                                          

باـ شارف  مـفاج الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ يف الػؼف الؿملػ: أباق زكرياا محقال الاديـ يحقاك الـاشر: دار الػؽر،

ل ٓبااـ قدامااة الؿملااػ: م، الؿغـاا2445هااا/4825الـاشاار: دار الػؽاار، الطبعااة: إولااك،  444الـااقوي صااا 

محؿد مقفؼ الديـ طبد ان باـ أحؿاد باـ محؿاد باـ قداماة الجؿااطقؾل الؿؼدسال ثاؿ الدمشاؼل الحـبؾال،  أبق

 مؽتبة الؼاهرة . 454/  8الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل 

 . 487/  5يف ترتقب الشرائع لؾؽاساين  بدائع الصـائع( 4)

 .425/  8( فتح العزيز بشرح القجقز لؾرافعل 2)
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يـػسخ، ويؾزم البائع تسؾقؿف فقر زوال الؿاكع، وٓ يجقز لؾؿشرتي فسخ البقاع ٕن الباائع 

 يؿتـع مـ التسؾقؿ باختقاره، بؾ شقئ خارج طـ إرادتف ٓ دخؾ لف فقف. لؿ 

، لألدلة الدالة طؾقف ولحاجة (2)طؼد جائز ومشروع استحساًكا(4)اتػؼ الػؼفاء طؾك أن السؾؿ 

دوم، إذ الؿبقاع هاق الؿساؾؿ فقاف، ففاق رخصاة الـاس إلقف، بخالف الؼقاس، ٕكف بقع الؿعا

مستثـك مـ بقع ما لقس طـدك، إذ كان بؽقؾ معؾقم أو وزن معؾقم أو طدد معؾقم إلك أجؾ 

  .(4)معؾقم مع قبض الثؿـ كاماًل وقت السؾؿ قبؾ التػرق

 واستدلوا عؾى مشروعقته بالؽتاب الؽريم، والسـة الـبوية، واإلجؿاع، والؿعؼول:

 -قل من الؽتاب عؾى مشروعقة السؾم:أوًًل: الدل

ــالى : ــه تع ــتدلوا بؼول ى اس ــؿ  ــٍل ُمَس ــى َأَج ــَدْيٍن إَِل ــَداَيـُْتْم بِ ــوا إَِذا َت ــِذيَن َوَمـُ ــا الَّ َف ــا َأيُّ َي

                                                                    

السؾؿ لغة: السؾػ، والسؾؿ: آستسالم، وأسؾؿ يف الشلء وسؾؿ وأسؾػ بؿعـك واحد ، وسؿل ساؾًؿا: لتساؾقؿ ( 4)

 رأس الؿال يف الؿجؾس، وسؾًػا لتؼديؿ رأس الؿال.

 . 449( ، الؿعجؿ القجقز صا  مادة ) سؾؿ 295/  42لسان العرب 

 247/  9السؾؿ شرًطا: طؼد طؾك مقصقف يف الذمة ببدل يعطك طاجال .   فتح العزيز بشرح القجقز 

أو هق : أن يسؾؿ طقـ  حاضرة يف طقض مقصقف يف الذمة إلك أجؾ، وهق كقع مـ البقع يـعؼد بؾػظ البقع والسؾػ. 

 . 62/  2الؽايف يف فؼف اإلمام احؿد 

 خاص بتؾؽ الؿسللة. "العدول بحؽؿ الؿسللة طـ كظائرها لدلقؾ شرطل"ٓستحسان يف طرف إصقلققـ: ا( 2)

شرح الؽقكب الؿـقر الؿملػ: تؼل الديـ أبق البؼاء محؿد بـ أحؿد بـ طبد العزيز بـ طؾل الػتقحل الؿعاروف باابـ 

 ما . 4997 -ها 4848اكقة الـاشر: مؽتبة العبقؽان، الطبعة: الطبعة الث 842/  8الـجار الحـبؾل 

الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة الؿملػ: أبق طؿر يقسػ بـ طبد ان بـ محؿد باـ ،  428/  42( الؿبسقط لؾسرخسل 4)

مؽتبة الريااض الحديثاة، الريااض، الؿؿؾؽاة العربقاة الساعقدية،  694/  2طبد الرب بـ طاصؿ الـؿري الؼرصبل 

،  62/  2، الؽااايف يف فؼااف اإلمااام احؿااد  72/  2فااذب لؾشااقرازي الؿ، م 4984هااا/4844الطبعااة: الثاكقااة، 

 . 49/  8الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم 



–
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 . (1)َفاْكُتُبوُه....

 -وجه الدًللة من اآلية الؽريؿة:

 "ِضـَي اَُ َعـُْفَؿـا: َقـاَل اْبـُن َعبَّـاٍس رَ دلت هذه أية بعؿقمفا طؾاك مشاروطقة الساؾؿ، 

اُف اُن فِال اْلؽَِتااِب َوْأِذَن فِقاِف، َقااَل انُ  ك َقْد َأَحؾظ َؾَػ اْلَؿْضُؿقَن إَِلك َأَجٍؾ ُمَسؿ   َأْشَفُد َأنظ السظ

ى َفـاكْ  َطزظ َوَجؾظ  َفا الَِّذيَن وَمـُوا إَِذا َتـَداَيـُْتْم بِـَدْيٍن إَِلـى َأَجـٍل ُمَسـؿ  فادل هاذا  ، (2)ُتُبوُه َيا َأيُّ

الـؼااؾ طؾااك أن هااذه أيااة وردت يف إباحااة السااؾؿ، ثااؿ دل طؾقااف مااـ كػااس أيااة ققلااف يف 

، (3):) إًِلَّ َأْن َتُؽوَن تَِجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَكَفا َبْقـَُؽْم َفَؾْقَس َعَؾْقُؽْم ُجـَـاٌح َأًلَّ َتْؽُتُبوَهـا ( إثباهتا

 .(8)ن ما قبؾف مـ الؿقصقف غقر الـاجزوهذا يف البقع الـاجز فدل أ

 -ثاكًقا: الدلقل من السـة عؾى مشروعقة السؾم:

ـِ َطبظاسٍ  ـِ اْب ، َقااَل: َقاِدَم الـظبِالُّ َصاؾظك اُن َطَؾْقاِف  "رضل ان طـفؿا "استدلقا بؿا روي َط

ا اـََة َوالسظ َؿ اْلَؿِديـََة، َوُهاْؿ ُيْساؾُِػقَن فِال الثَِّؿااِر السظ ، َفَؼااَل: َوَسؾظ ـِ ـْ َأْساَؾَػ فِال َتْؿاٍر، »ـََتْق َما

 .(5)«َفْؾُقْسؾِْػ فِل َكْقٍؾ َمْعُؾقٍم، َوَوْزٍن َمْعُؾقٍم، إَِلك َأَجٍؾ َمْعُؾقمٍ 

أن السؾؿ شرع طؾك خالف الؼقاس إذ هق بقع الؿعدوم  -وجه الدًللة من الحديث:

                                                                    

 ( . 282سقرة البؼرة مـ أية : )( 4)

( ، وقاال الحؽاؿ 4444رقؿ ) 448/  2باب / مـ سقرة البؼرة  "التػسقر  "أخرجف الحاكؿ يف الؿستدرك كتاب ( 2)

 ولؿ يخرجاه. : هذا حديث صحقح طؾك شرط الشقخقـ

 ( . 282سقرة البؼرة مـ أية : )( 4)

 م،4999- هاا 4849 إولك،: الطبعة لبـان، –دار الؽتب العؾؿقة، بقروت  488/  5الحاوي الؽبقر لؾؿاوردي ( 8)

 . 247/  8 قدامة ٓبـ الؿغـل

( ، ومساؾؿ يف 2249) رقاؿ  85/  4باب / السؾؿ يف كقاؾ معؾاقم  "السؾؿ  "أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب ( 5)

 ( ، والؾػظ لؿسؾؿ .4648رقؿ )  4226/  4باب / السؾؿ  "البققع  "صحقحف كتاب 
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السؾؿ يف الؿعدوم لـفاهؿ ، فؾق لؿ يجز (4) ووجب الؿصقر إلقف بالـص واإلجؿاع لؾحاجة

 ، وهذا كص يف جقازه وٓ خالف فقف.(2) طـ السؾؿ يف الثؿار السـتقـ والثالث

 -ثالًثا: الدلقل من اإلجؿاع عؾى مشروعقة السؾم:

أجؿع كؾ مـ كحػظ طـف مـ أهؾ العؾؿ طؾاك أن  كؼل ابن قدامة عن ابن الؿـذر أكه قال:

قضل العؼد، فجاز أن يثبات يف الذماة، كاالثؿـ، السؾؿ جائز، وٕن الؿثؿـ يف البقع أحد ط

وٕن بالـاس حاجة إلقاف: ٕن أربااب الازروع والثؿاار والتجاارات يحتااجقن إلاك الـػؼاة 

طؾك أكػسفؿ، وطؾقفا لتؽؿؾ، وقد تعقزهؿ الـػؼة، فجقز لفاؿ الساؾؿ: لقرتػؼاقا، ويرتػاؼ 

 .(4)اْلُؿْسؾُِؿ بآسرتخاص

 -روعقة السؾم:رابًعا: الدلقل من الؿعؼول عؾى مش

ز ارتػاًقا لؾؿتعاقديـ ٕن الؿساؾؿ يؼادم  استدلوا من الؿعؼول فؼالوا: أن السؾؿ إكؿا ُجقِّ

آرتخاص والؿسؾؿ إلقف يرغب يف إرخاص الثؿـ لؾرفؼ الاذي لاف يف اساتعجال آكتػااع 

ًٓ زال  بف، ويف الصرب والتلخقر، فقجب أن ما أخرج ذلؽ طـ بابف مؿـقع ٕكاف إذا كاان حاا

 .(8)ذا الرفؼه

حؾقل إجاؾ حادث طاذر مـاع الؿساؾؿ طـد إذا أسؾؿ يف شلء ثؿ  -:وعؾى ذلك كؼول

                                                                    

/  6البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ الؿملػ: زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿاد، الؿعاروف باابـ كجاقؿ الؿصاري  (4)

 . الـاشر: دار الؽتاب اإلسالمل، الطبعة: الثاكقة 469

 . 72/  2قرازي الؿفذب لؾش( 2)

 . 247/  8( الؿغـل ٓبـ قدامة 4)

الؿملػ: أباق محؿاد طباد القهااب باـ طؾال باـ كصار « اإلمام مالؽ بـ أكس»( الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ الؿديـة 8)

 مؽة الؿؽرمة. -، الـاشر: الؿؽتبة التجارية، مصطػك أحؿد الباز  988الثعؾبل البغدادي الؿالؽل صا 
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إلقف مـ تسؾقؿ الؿسؾؿ فقف، كػرض حظر التجقال ففؾ ذلؽ العذر يػسخ العؼاد ويقجاب 

 رد رأس الؿال أم يـتظرا حتك يزول الؿاكع ؟.

 -اختؾف الػؼفا  يف هذه الؿسللة عؾى ثالثة أقوال:

 -:الؼول األول

يف الؼااقل  (4) يف الؼااقل الصااحقح طـاادهؿ، والحـابؾااة( 2)، والشااافعقة (4)لؾحـػقااة طاادا زفاار

أن رب السؾؿ بالخقار إن شاء فسخ العؼاد  وهمًل  يرون:، (8)الصحقح طـدهؿ، والظاهرية 

 وأخذ رأس الؿال، وإن شاء صرب حتك يزول الؿاكع.

ـْ َوْقِت اْلَعْؼِد إَلك َوْقِت اْلَؿِحؾِّ ُثاؿظ  ) َوإَِذا َكاَن اْلُؿْسَؾُؿ فِقفِ  جا  يف الؿبسوط:
َمْقُجقًدا مِ

َؾِؿ بِاْلِخَقاِر إْن َشاَء َأَخاَذ َرْأَس اْلَؿااِل َوإِ  ََجِؾ َحتظك اْكَؼَطَع َفَربُّ السظ ْٕ ْن َلْؿ َيْلُخْذُه َبْعَد َمَحؾِّ ا

 .(5)(  َشاَء َصَبَر َحتظك َيِجلَء ِحقـُُف َفَقْلُخُذ َما َأْسَؾَؿ فِقفِ 

: ) إذا ساؾؿ يف شائ ممجاؾ إلاك وقات: الغالاب فقاف وجا  يف الؿجؿوع شرح الؿفـذب

وجقد الؿسؾؿ فقف يف ذلؽ الققت، فجاء ذلؽ الققت ولؿ يقجد ذلاؽ الشائ، كاالثؿرة إذا 

اكؼطعت أو تعذر الؼبض حتك كػد ذلؽ الشئ الؿسؾؿ فقاف،......ٓ يـػساخ الساؾؿ ولؽاـ 

ػسخ العؼد وبقـ أن ٓ يػسخ ويصرب إلاك أن يقجاد الؿساؾؿ يثبت لؾؿسؾؿ الخقار بقـ أن ي
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 .(4) فقف، وهق الصحقح (

اا لَِغْقَباِة اْلُؿْساَؾِؿ  وجا  يف الؿغـي: ، إمظ َر َتْسؾِقُؿ اْلُؿْسَؾِؿ فِقِف ِطـْاَد اْلَؿِحاؾِّ ) َفْصٌؾ: إَذا َتَعذظ

ـْ التظْسااؾِقِؿ، َحتظااك َطااِدَم اْلُؿْسااَؾُؿ  ااـََة، فِقااِف َأْو َطْجااِزِه َطاا فِقااِف، َأْو َلااْؿ َتْحِؿااْؾ الثَِّؿاااُر تِْؾااَؽ السظ

ـَ َأْن َيْػَساَخ اْلَعْؼاَد َوَيْرِجا ـَ َأْن َيْصبَِر إَلاك َأْن ُيقَجاَد َفُقَطالِاَب بِاِف، َوَباْق َع َفاْلُؿْسؾُِؿ بِاْلِخَقاِر َبْق

ـِ إْن َكاَن َمْقُجقًدا، َأْو بِِؿْثؾِِف إْن َكاَن مِْثؾِق ا، وَ  ٓظ قِقَؿَتُف، وهق الصحقح (بِالثظَؿ  . (2) إِ

ـْ َسَؾَؿ فِل َشْلٍء َفَضقظَع َقْبَضُف َأْو اْشَتَغَؾ َحتظاك َفااَت َوْقُتاُف  وجا  يف الؿحؾى: )َمْسَلَلٌة: َوَم

ـَ َأْن َيْلُخاَذ قِقَؿَتاُف  ـَ َأْن َيْصبَِر َحتظك ُيقَجَد، َوَباْق َلاْق ُوِجاَد فِال َوَطِدَم َفَصاِحُب اْلَحؼِّ ُمَخقظٌر َبْق

ـْ َأيِّ َشْلٍء َتَراَضَقا َطَؾْقِف (
 . (4) َذلَِؽ اْلَقْقِت مِ

 -الؼول الثاين:

يف الؼاقل  (6)يف الؼاقل الثااين طـادهؿ، والحـابؾاة (5)، والشاافعقة (8)لبمام زفر مـ الحـػقاة

 أن هذا العذر وغقره يبطؾ العؼد ويسرتد رأس الؿال. وهمًل  يرون:الثاين طـدهؿ، 

ـْ َأْياِدي    يف الؿبسوط:جا ْكِؼَطاَع مِا
ِ
َنظ آ

ِ
)َوَقاَل ُزَفُر: َيْبُطُؾ اْلَعْؼُد َوَيْسَتِردُّ َرْأَس اْلَؿاِل ٕ

ـْ التظْسؾِقِؿ( ـِ فِل اْلَعْجِز َط ـِ بَِؿـِْزَلِة َهاَلِك اْلَعْق ْي ـْ َتْسؾِقِؿ الدظ  .(7) الـظاِس فِل اْلَعْجِز َط
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) إذا ساؾؿ يف شائ ممجاؾ إلاك وقات: الغالاب فقاف  ذب:وجا  يف الؿجؿوع شرح الؿفـ

وجقد الؿسؾؿ فقف يف ذلؽ الققت فجاء ذلاؽ الققات ولاؿ يقجاد ذلاؽ الشائ كاالثؿرة إذا 

اكؼطعت أو تعذر الؼبض حتك كػد ذلؽ الشئ الؿسؾؿ فقف، فػقف ققٓن، أحادهؿا: يـػساخ 

شارتى مـاف قػقاًزا ماـ السؾؿ، ٓن الؿعؼقد طؾقف قد تعذر تسؾقؿف فاكػسخ العؼاد، كؿاا لاق ا

 . (4) صربة فتؾػت الصربة قبؾ الؼبض....(

اا لَِغْقَباِة اْلُؿْساَؾِؿ  وجا  يف الؿغـي: ، إمظ َر َتْسؾِقُؿ اْلُؿْسَؾِؿ فِقِف ِطـْاَد اْلَؿِحاؾِّ ) َفْصٌؾ: إَذا َتَعذظ

ـْ التظْسؾِقِؿ، َحتظك َطِدَم اْلُؿْسَؾُؿ فِقِف، َأْو َلؿْ  اـََة،......،  فِقِف َأْو َطْجِزِه َط َتْحِؿْؾ الثَِّؿااُر تِْؾاَؽ السظ

ـْ َثَؿاَرِة اْلَعااِم بِاَدلِقِؾ ُوُجاقِب التظ 
ِر: لَِؽْقِن اْلُؿْسَؾِؿ فِقِف مِ ْساؾِقِؿ َأكظُف َيـَْػِسُخ اْلَعْؼُد بِـَْػِس التظَعذُّ

 .(2) ـْ ُصْبَرٍة َفَفَؾَؽْت (مِـَْفا، َفنَِذا َهَؾَؽْت اْكَػَسَخ اْلَعْؼُد، َكَؿا َلْق َباَطُف َقِػقًزا مِ 

 -الؼول الثالث:

أكااف يجااب التالخقر حتااك ياازول الؿاااكع، إٓ أن يرضااقا مًعااا  وهــمًل  يــرون:، (4)لؾؿالؽقاة

 بالؿحاسبة.

)َوإِْن َقاَبَض اْلاَبْعَض( َواْكَؼَطاَع بَِجائَِحاٍة َأْو ُهاُروِب اْلُؿْساَؾِؿ إَلْقاِف  جا  يف الشرح الؽبقـر:

ََجاِؾ )َقْقُلُف َوَجَب ال ْٕ ِة اْلَبائِِع َفاَل َيْبُطُؾ بِاْكِؼَضاِء ا َؼ بِِذمظ َؾَؿ َتَعؾظ َنظ السظ
ِ
تظْلِخقُر( بِاْلَباقِل لَِؼابٍِؾ ٕ

َٓ اْلِؼقَؿاِة َفَقُجاقُز إْن َكااَن َرْأُس  ٓظ َأْن َيْرَضَقا( َمًعا )بِاْلُؿَحاَسَبِة( بَِحَسِب اْلَؿؽِقَؾاِة  ـِ )إ ْي َكالدظ

 .(8) ْثؾِق ا.....(اْلَؿاِل مِ 
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 األدلــــة

 -:األول الؼولأدلة أصحاب أوًًل: 

إن شـا  فسـو وإن شـا  رب السؾم بالخقار بلن  األول الؼائؾون: الؼولاستدل أصحاب 

 -، بالؿعؼول فؼط فؼالوا:الؿاكع صبر حتى زوال

أكف يتعذر بتسؾقؿ الؿعؼقد طؾقف بعارض طؾك شرف الازوال فقتخقار فقاف العاقاد كؿاا لاق 

أبؼ العبد الؿبقاع قباؾ الؼابض، وهاذا ٕن الؿعؼاقد طؾقاف دياـ، وبؼااء الاديـ ببؼااء محؾاف، 

ومحؾ الديـ إكؿا هق الذمة فؽان الؿعؼقد طؾقف باقًقا ببؼاء الذمة، ولؽـ تلخر تساؾقؿف إلاك 

أوان وجقده، وفقف يعترب شرط العؼاد فقثبات لؾعاقاد الخقاار باقـ أن يػساخ العؼاد ويسارتد 

 .(4)أن يصرب حتك يليت أواكف فقلخذ الؿسؾؿ فقف رأس الؿال، وبقـ

 ثاكًقا: أدلة أصحاب الؼول الثاين:

بطالن العؼد واسترداد رأس الؿال لوجود عذر الثاين الؼائؾون: بالؼول تدل أصحاب اس

 -ما، بالؿعؼول فؼط فؼالوا:

عجاز بلن آكؼطاع مـ أيدي الـاس يف العجز طـ تسؾقؿ الديـ بؿـزلة هالك العقـ يف ال 

طـ التسؾقؿ، ولق هؾؽ الؿبقع يف بقع العقـ قبؾ التسؾقؿ بطؾ بف البقع، فؽذلؽ إذا اكؼطعت 

مـ أيدي الـاس، وقاسقا بؿا لق اشرتى بػؾاقس شاقًئا فؽسادت قباؾ الؼابض يبطاؾ العؼاد 

 .(2)لفذا الؿعـك فؽذلؽ إذا اكؼطع الؿسؾؿ فقف مـ أيدي الـاس

هالك العقـ فالؿعؼقد  ل مع الػارق وهو:أن استدًللؽم هذا استدًل وأجقب عن ذلك :
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طؾقف هـاك يػقت أصاًل وكذلؽ الػؾقس إذا كسدت فنن العؼد إكؿا تـاول فؾقًسا هل ثؿاـ 

فبعد الؽساد ٓ يبؼك ثؿـًا أصاًل، يقضحف أن ما يؽسد مـ الػؾقس ٓ يروج بعد ذلؽ أو ٓ 

ذا يبطؾ العؼد هـا، أماا يدرى متك يروج فؾؿ يؽـ لؾؼدرة فقف طؾك التسؾقؿ أوان معؾقم فؾف

طـدكا أن السؾؿ وقع صحقحا لثبقت الؼدرة طؾك التسؾقؿ لؽقن الؿسؾؿ فقف مقجقدا وقت 

العؼد ودام وجقده إلك محؾ إجؾ، إٓ أكف طجز طاـ التساؾقؿ لؾحاال لعاارض آكؼطااع 

مع طرضقة حدوث الؼدرة ضاهرا باالقجقد فؽاان يف بؼااء العؼاد فائادة، والعؼاد إذا اكعؼاد 

قحا يبؼك لػائدة محتؿؾة القجقد والعدم طؾك السقاء كبقع أبؼ إذا أباؼ قباؾ الؼابض صح

فألن يبؼك لػائدة طقد الؼدرة يف الثاين ضاهرا أولك، لؽـ يثبت الخقار لرب السؾؿ، إن شاء 

فسخ العؼد وأخذ رأس مالف وإن شاء اكتظر وجقده: ٕن آكؼطاع قبؾ الؼبض بؿـزلة تغقر 

 .(4)ؾ الؼبض وأكف يقجب الخقارالؿعؼقد طؾقف قب

 -:الثالث الؼولأصحاب ثالًثا: أدلة 

 -استدل الؿالؽقة عؾى وجوب التلخقر إلى حقن زوال الؿاكع بؿا يؾي:

 .(2)أن السؾؿ تعؾؼ بذمة البائع فال يبطؾ باكؼضاء إجؾ كالديـ أوًًل:

قر إلاك العاام بالؼقاس طؾاك ماا إذا أساؾؿ يف ثؿار ثاؿ أصاابتف جائحاة وجاب التالخ ثاكًقا:

 .(4)الؼابؾ لقلخذ مـ ثؿره إٓ إن يرضقا بالؿحاسبة

 الترجقــــــــــــح

بعد طرض أققال الػؼفاء وأدلتفؿ يتبقـ أن الؼقل الراجح هق الؼقل إول الؼائاؾ: بالن 
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رب السااؾؿ بالخقااار إن شاااء فسااخ العؼااد وأخااذ رأس الؿااال، وإن شاااء صاارب حتااك ياازول 

ؾك شرف الزوال مع احتؿاال حادوث الؼادرة ضااهًرا بزوالاف، الؿاكع، وذلؽ ٕن الؿاكع ط

فؽان يف بؼاء العؼد فائدة، والعؼد إذا اكعؼد صحقًحا يبؼك لػائدة محتؿؾاة القجاقد، فقثبات 

حقـاف فقلخاذ ماا أساؾؿ  الخقار لرب السؾؿ إن شاء فسخ العؼد وإن شااء صارب حتاك يجالء

 .فقف

شالء معؾاقم إلاك أجاؾ معؾاقم،  إذا أساؾؿ شاخص يف :بـا  عؾى ذلك الترجقح كؼـولو

وطـد حؾقل ذلؽ إجؾ ُفرض حظر التجقال، فتعذر طؾك الؿسؾؿ إلقف تسؾقؿ الؿسؾؿ فقف 

يف مقطده، كان لؾؿسؾؿ وهق رب السؾؿ الخقاار إن شااء فساخ العؼاد وأخاذ رأس الؿاال، 

 وإن شاء صرب حتك يزول الؿاكع ويلخذ الؿسؾؿ فقف .

 .(1)العقبالرد بأثر حظر التجوال عؾى خقار أوًًل: 

هق كؾ ما أوجب كؼصان الثؿـ يف طادة التجار ففاق طقاب،  الؿؼصود بخقار العقب شرًعا:

 .(2)وإذا اصؾع الؿشرتي طؾك طقب فنن شاء أخذ الؿبقع بجؿقع الثؿـ وإن شاء رده

                                                                    

 الخقار لغة: آسؿ مـ آختقار، وهق صؾب خقر إمريـ إما إمضاء البقع أو فسخف.( 4)

 مادة ) خقر ( . 267/  8لسان العرب  

والعقااب لغااة : القصااؿة، ومـااف الؿعاااب، وطاااب الحااائط والشاالء إذا صااار ذا طقااب، وطقبااف وتعقبااف: كساابف إلااك 

 .مادة ) طاب ( 882الؿعجؿ القجقز صا  العقب.

آختقار لتعؾقؾ الؿختار الؿملػ: طبد ان بـ محؿقد بـ ماقدود الؿقصاؾل البؾادحل، مجاد الاديـ أباق الػضاؾ ( 2)

بقاروت، وغقرهاا( تااريخ  -الؼااهرة )وصاقرهتا دار الؽتاب العؾؿقاة  -الـاشر: مطبعاة الحؾبال  48/  2 الحـػل

م، الؾباب يف شرح الؽتاب الؿملاػ: طباد الغـال باـ صالاب باـ حؿاادة باـ إباراهقؿ  4947 -ها  4456الـشر: 

 .  انلبـ –الـاشر: الؿؽتبة العؾؿقة، بقروت  49/  2الغـقؿل الدمشؼل الؿقداين الحـػل 



–
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( 8)، والحـابؾة(4)، والشافعقة(2)، والؿالؽقة(4)مـ الحـػقة : فؼد اتػؼ جؿفقر الػؼفاءوعؾى هذا

: إلك أكف إذا اصؾاع الؿشارتي طؾاك طقاب يف الؿبقاع (5)يف إحدى الروايتقـ طـفؿ، والظاهرية

ففااق بالخقااار إن شاااء أخااذه بجؿقااع الااثؿـ وإن شاااء رده، ولااقس لااف أن يؿسااؽف ويلخااذ 

  الـؼصان.

جد بالؿبقع طقًبا أخذه بؽاؾ الاثؿـ أو رده(: ٕن ) مـ و جا  يف تبققن الحؼائق لؾزيؾعي:

لعقاب فؽاكات الساالمة كالؿشاروصة يف العؼاد صاريًحا امطؾؼ العؼد يؼتضل السالمة ماـ 

 .( 6)لؽقهنا مطؾقبة طادة فعـد فقاهتا يتخقر كل ٓ يتضرر بنلزام ما ٓ يرضك بف 

ــل لؾخرشــي : عة، )..... والؿعـااك أن مااـ اشاارتى سااؾ وجــا  يف شــرح مختصــر خؾق

واشاارتط فقفااا شاارًصا لغاارض، وسااقاء كااان فقااف مالقااة كؽقهنااا صباخااة أو لااؿ تؽااـ كؿثااال 

الؿملػ ثؿ لؿ يجد الؿبتاع يف تؾؽ السؾعة ما اشرتصف لف البائع فنكاف يثبات لؾؿبتااع الخقاار 

                                                                    

 . 44/  8، تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ لؾزيؾعل  48/  2( آختقار لتعؾقؾ الؿختار 4)

الـاشار: دار  425/  5شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل الؿملػ: محؿد بـ طبد ان الخرشل الؿاالؽل أباق طباد ان  (2)

 .بقروت –الػؽر لؾطباطة 

طقعل(( الؿملػ: أباق زكرياا محقال الاديـ يحقاك باـ شارف الؿجؿقع شرح الؿفذب ))مع تؽؿؾة السبؽل والؿ( 4)

، البقان يف مذهب اإلمام الشافعل الؿملػ: أبق الحسقـ يحقك بـ أبال الخقار الـاشر: دار الػؽر 4/  42الـقوي 

 م.2444 -ها 4824 إولك،: الطبعة جدة –الـاشر: دار الؿـفاج  278/  5بـ سالؿ العؿراين القؿـل الشافعل 

يف الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ الؿملػ: طبد السالم بـ طبد ان بـ الخضر باـ محؿاد، اباـ  الؿحرر( 8)

الريااض الطبعاة: الطبعاة الثاكقاة  -الـاشار: مؽتباة الؿعاارف 428/  4تقؿقة الحراين، أبق الربكات، مجاد الاديـ 

 ما .4988-ها 4848

 578/  7باـ ساعقد باـ حازم إكدلسال الؼرصبال الظااهري الؿحؾك بأثار الؿملػ: أبق محؿد طؾل بـ أحؿد ( 5)

 .بقروت –الـاشر: دار الػؽر 

 . 44/  8( تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ لؾزيؾعل 6)
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 .(4) إن شاء ردها، وإن شاء تؿسؽ، ولزمف جؿقع الثؿـ.....(

إذا اشرتى معقًبا، ولؿ يعؾؿ بعقبف، ثؿ طؾؿ..  ) وجا  يف البقان يف مذهب اإلمام الشافعي:

  .(2)ففق بالخقار: بقـ أن يرضك بف معقًبا ويؼر البقع، وبقـ أن يرده ٕجؾ العقب:(

ـَ َلُف َمِعقاٌب َفَقَجاَد َطْقًباا َفُفاَق  وجا  يف الؿحؾى باآلثار: َٓ ُبقِّ اَلَمَة، َو ) َفنِْن َلْؿ َيْشَتِرْط السظ

ـَ إمْ  ، ُمَخقظٌر َبْق ـِ َماا اْشاَتَرى َفَؾاُف َأْن َساٍك َأْو َردٍّ َكظاُف َقاْد َرِضاَل بَِعاْق
ِ
َفنِْن َأْمَسَؽ َفاَل َشْلَء َلاُف: ٕ

اا َوَغْبـًاا  َكظُف َوَجاَد َخِديَعاًة َوِغش 
ِ
ْػَؼِة: ٕ ،  -َيْسَتْصِحَب ِرَضاُه، َوَلُف َأْن َيُردظ َجِؿقَع الصظ َواْلِغاشُّ

َكظاُف إكظَؿاا َلاُف َواْلَخِديَعُة: َحَراَما
ِ
ِن، َوَلْقَس َلُف َأْن ُيْؿِسَؽ َماا اْشاَتَرى، َوَيْرِجاَع بِِؼقَؿاِة اْلَعْقاِب: ٕ

ـَ فِقِف َفَؼْط:( َضا بَِؿا ُغبِ  .(4)َتْرُك الرِّ

أن مـ اشرتى شقًئا فبان معقًباا خقار باقـ رده  والؼول الثاين لؾحـابؾة يف الرواية الثاكقة عـفم:

ساكف بلرشف بلن يـسب قدر الـؼص إلك ققؿتف سؾقًؿا فقرجع ماـ الاثؿـ وأخذ ثؿـف وبقـ إم

 .(8)بـسبتف

) ماـ اشارتى شاقًئا فباان معقًباا خقار  جا  يف الؿحرر يف الػؼه عؾى مذهب اإلمام احؿد:

بقـ رده وأخذ ثؿـف وبقـ إمساكف بلرشف بلن يـسب قادر الاـؼص إلاك ققؿتاف ساؾقًؿا فقرجاع 

 .(5) وإول الؿذهب...( -رش لؿؿسؽ لف الرد مـ الثؿـ بـسبتف، وطـف: ٓ أ

بالن الخقاار لؾؿشارتي إن شااء أخاذه  ن:قجح: هو قول جؿفور الػؼفـا  الؼـائؾوالؼول الرا

بجؿقااع الااثؿـ، وإن شاااء رده، ٕن مطؾااؼ العؼااد يؼتضاال السااالمة مااـ العقااب، فؽاكاات 

                                                                    

 . 425/  5( شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل 4)

 . 278/  5( البقان يف مذهب اإلمام الشافعل 2)

 . 578/  7( الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم 4)

 . 428/  4 الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ الؿحرر يف( 8)

 . 428/  4الؿحرر يف الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ ( 5)



–
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يتخقار كال ٓ السالمة كالؿشاروصة يف العؼاد صاريًحا لؽقهناا مطؾقباة طاادة، فعـاد فقاهتاا 

 . (4)يتضرر بنلزام ما ٓ يرضك بف 

ولقس لف أن يؿسؽف ويلخذ الـؼصان، ٕكف حقـئاذ يؾازم الضارر طؾاك الباائع فاال يجاقز، 

 . (2)وٕكف قد رضل بعقـ ما اشرتى فؾف أن يستصحب رضاه، ولف أن يرد جؿقع الصػؼة

 :شروط ثبوت خقار العقب** 

لؾؿشـترى الحـق يف ثبـوت خقـار الـرد  يشترط لثبوت خقار العقـب شـروط حتـى يؽـون

 :(3)بالعقب له وهي

بعاد  ثبقت العقب طـد البقع أو بعده قبؾ التسؾقؿ ، فؾق حدث العقب طـد الؿشرتي أو -4

التسؾقؿ ٓ يثبت الخقار:ٕن ثبقت الخقار لػقات صػة الساالمة الؿشاروصة يف العؼاد 

 لف خقار العقب.دٓلة، وقد حصؾت السؾعة سؾقؿة يف يد الؿشرتي فال يثبت 

ثبقتف طـد الؿشرتي بعد قبض الؿبقع، وٓ يؽتػك بالثبقت طـد البائع لثبقت حؼ الارد  -2

يف جؿقاع العقااقب فانذا كااان العقااب مقجاقًدا طـااد البااائع وزال طـاد الؿشاارتي فؾااقس 

 لؾؿشرتي حؼ الرد لزوال العقب .

باف طـاد أحادهؿا، جفؾ الؿشرتي بقجقد العقب طـد العؼد والؼبض، فنن كاان طالًؿاا  -4

فال خقار لف: ٕن اإلقدام طؾك الشراء مع العؾاؿ بالعقاب رضاا باف دٓلاة، وكاذا إذا لاؿ 

يعؾؿ طـد العؼد، ثؿ طؾؿ بعده قبؾ الؼبض: ٕن تؿام الصاػؼة متعؾاؼ باالؼبض، فؽاان 

 العؾؿ طـد الؼبض كالعؾؿ طـد العؼد.

                                                                    

 . 44/  8( تبققـ الحؼائؼ لؾزيؾعل 4)

 . 578/  7، الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم  44/  8( تبققـ الحؼائؼ لؾزيؾعل 2)

 وما بعدها . 275/  5( بدائع الصـائع 4)
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ؿالاؽ الارباءة ماـ العقاقب فؾاق اشارتط ال (4)طدم اشارتاط الارباءة طاـ العقاب يف البقاع -8

ورضل الؿشرتي باذلؽ ثاؿ ضفار طقاب يف الؿعؼاقد طؾقاف، فاال خقاار لؾؿشارتي: ٕن 

شرط الرباءة طـ العقب يف البقاع صاحقح، فانذا أبارأه، فؼاد أساؼط حاؼ كػساف، فصاح 

 اإلسؼاط، فقسؼط ضرورة.

قر ضرر أٓ يؽقن العقب يسقًرا يؿؽـ إزالتف مـ غقر ضرر فنن أمؽـ إزالة العقب مـ غ -5

أو كان العقب يساقًرا ٓ ياـؼص الؼقؿاة يف العاادة أو كاان الؿبقاع ٓ يخؾاق طاـ مثؾاف يف 

 العادة فال خقار لؾؿشرتي. 

أن يتؿؽـ الؿشرتي مـ الرد أما إذا لؿ يتؿؽـ بلن تؾػ الؿبقع أو ماتت الدابة ثؿ طؾاؿ  -6

 . (2)بالعقب فال رد ولف أرش العقب

 العقب:لرد باأثر حظر التجوال عؾى خقار  ***

مـ اشرتى سؾعة معقبة ولؿ يطؾع طؾك طقبفا إٓ بعد الؼبض، فانن العؼاد يعتارب يف حؼاف 

جائز، ويؽقن لف الخقار يف الرجقع طاـ العؼاد ورد الساؾعة طؾاك الباائع والرجاقع باالثؿـ 

                                                                    

ة بقااع الاارباءة: أن يشاارتط البااائع طؾااك الؿشاارتي التاازام كااؾ طقااب يجااده يف الؿبقااع طؾااك العؿااقم. ) بدايااة ( وصااقر4)

 ( .وقد تعددت أققال الػؼفاء حقل اشرتاط الرباءة مـ العققب طؾك الـحق التالل: 244/  4الؿجتفد 

ف، ساؿاه أو لاؿ يساؿف، أبصاره عؾؿاساقاء طؾؿاف الباائع، أو لاؿ ي ;قال أبق حـقػة: يجقز البقع بالرباءة مـ كؾ طقب

 ( . 94/  44لؿ يبصره.  ) الؿبسقط  أو

وأما مالؽ: فإشفر طـف أن الرباءة جائزة مؿا يعؾؿ البائع مـ العققب، وذلؽ يف الرققاؼ خاصاة. ) بداياة الؿجتفاد 

4  /244 . ) 

ماـ العقاقب.) مغـال  وإضفر طـ الشافعقة: أكاف ياربأ ماـ كاؾ طقاب بااصـ باالحققان لاؿ يعؾؿاف الباائع دون غقاره

 ( . 482/  2الؿحتاج 

 (.  445/  8وطـد اإلمام احؿد: إلك أكف يربأ مـ كؾ طقب ٓ يعؾؿف وٓ يربأ مـ طقب طؾؿف البائع فؽتؿف. ) الؿغـل 

 وما بعدها . 275/  5( بدائع الصـائع 2)



–
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كاماًل، هذا فقؿا إذا كاكت السؾعة طؾك حالفا ولؿ تتغقار، وهاذا محاؾ اتػااق باقـ الػؼفااء، 

) متاك طؾاؿ باالؿبقع طقًباا، لاؿ يؽاـ طالًؿاا باف، فؾاف الخقاار باقـ اإلمسااك  قدامـة : قال ابـن

والػسخ، سقاء كان البائع طؾؿ العقب وكتؿف، أو لؿ يعؾؿ. ٓ كعؾؿ بقـ أهاؾ العؾاؿ يف هاذا 

 .(4) خالًفا (

ـْ َطائَِشاَة  والدلقل عؾى ذلك: َتااَع ُغاَلًماا ، َأنظ َرُجااًل، ابْ  - َرِضاَل اُن َطـَْفاا -ماا روي َطا

َؿ َفَلَقاَم ِطـَْدُه َما َشاَء اُن َأْن ُيِؼقَؿ، ُثؿظ َوَجَد بِِف َطْقًبا َفَخاَصَؿُف إَِلك الـظبِالِّ َصاؾظك اُن َطَؾْقا ِف َوَساؾظ

، َقِد اْسَتَغؾظ ُغاَلمِل، َفَؼااَل َرُساقُل ا
ِ
ُجُؾ: َيا َرُسقَل ان ُه َطَؾْقِف َفَؼاَل الرظ  َصاؾظك اُن َطَؾْقاِف َفَردظ

ِ
ن

َؿانِ »َوَسؾظَؿ:   . (2)«اْلَخَراُج بِالضظ

فؾق اشرتى شخص مـ آخر سؾعة معقبة ولؿ يعؾؿ هبا إٓ بعد قبضفا ولؿا  وعؾى ذلك :

أراد أن يعقدها فرض الحظر وحال بقـف وبقـ ذلؽ ففؾ يؾزمف ويـؼضل حؼف يف الخقاار، أم 

 ع؟.يبؼك لف الحؼ بعد زوال هذا الؿاك

 هو عؾى الػور أم عؾى التراخي؟أـي عؾى الخالف يف الرد بالعقب هذا األمر مب

وذلك  ؟هو عؾى الػور أم عؾى التراخيأ اختؾف الػؼفا  حول ثبوت خقار الرد بالعقب

 -عؾى قولقن:

                                                                    

بـ قدامة الجؿااطقؾل الؿؼدسال ( الؿغـل ٓبـ قدامة الؿملػ: أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد ان بـ أحؿد بـ محؿد 4)

 -هاا 4488الـاشر: مؽتباة الؼااهرة تااريخ الـشار: 449/  8ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسل 

 م.4968

/  4باب / فقؿـ اشارتى طباد فاساتعؿؾف ثاؿ وجاد باف طقباا  "البققع واإلجارات "أخرجف أبق داود يف ســف كتاب ( 2)

باااب / مااا جاااء فااقؿـ يشاارتي العبااد  "أبااقاب البقااقع  "ف ، والرتمااذي يف سااــف ( والؾػااظ لاا4544رقااؿ )  288

 2( وقال : هذا حديث حسـ صحقح ، والحاكؿ يف الؿستدرك  4285رقؿ )  574/  4ويستغؾف ثؿ يجد بف طقبا 

 ( وقال: هذا حديث صحقح آسـاد. 2477رقؿ )  48/ 
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 ................................................................. الؼول األول:

وهـمًل  ، (8)يف إحدى الروايتقـ طـفؿ، والظاهرياة (4)، والحـابؾة (2)لؿالؽقة، وا(4)لؾحـػقة 

أن خقار الرد بالعقب طؾك الرتاخل، بشارط أن يؽاقن العقاب مقجاقًدا طـاد الباائع،  يرون:

وقبضف الؿشرتي مـ غقر أن يعؾؿ بف، ولؿ يقجد مـ الؿشرتي ما يدل طؾك الرضاا باف بعاد 

 سؽقت صال بال طذر.العؾؿ بالعقب مـ ققل أو فعؾ أو 

( َوَلاْق  :جا  يف الدر الؿختار وحاشقة ابن عابـدين ـَ ِف َماا َياـُْؼُص الاثظَؿ ـْ َوَجاَد بَِؿْشاِريِّ )َما

ُه َفاْقًرا َأْو َبْعا ُه( َأْصَؾَؼُف َفَشَؿَؾ َماا إَذا َردظ ـِ َأْو َردظ اِر( )َأَخَذُه بُِؽؾِّ الثظَؿ ٍة: َيِسقًرا )ِطـَْد التُّجظ َد ُمادظ

 َ
ِ
 .(5)كظُف َطَؾك التظَراِخلٕ

َؾاَع َطَؾاك اْلَعْقاِب َوَساَؽَت ُثاؿظ  وجا  يف حاشقة الدسوقي عؾى الشرح الؽبقر: )َأكظاُف إَذا اصظ

، َوإِْن َكااَن ُساُؽقُتُف بِااَل  ـٍ َٓ بِااَل َيِؿاق ، َفنِْن َكااَن ُساُؽقُتُف لُِعاْذٍر َردظ ُمْطَؾًؼاا َصااَل َأْم  دظ َصَؾَب الرظ

دظ َقْباَؾ ُمِضالِّ َياْقٍم ُطْذٍر، فَ  ، َوإِْن َصَؾاَب الارظ ـِ نِْن َردظ َبْعَد َيْقٍم َوَكْحاِقِه ُأِجقاَب لِاَذلَِؽ َماَع اْلَقِؿاق

ـِ َفااَل ُيَجااُب، َوَلاْق َماَع  ـْ َياْقَمْق دظ َبْعاَد َأْكَثاِر مِا ، َوإِْن َصَؾاَب الارظ ـٍ ـْ َغْقاِر َيِؿاق ُأِجقَب لَِذلَِؽ مِا

).... ـِ  .(6) اْلَقِؿق

                                                                    

العزيز طابديـ، محؿد أمقـ بـ طؿر بـ طبدلؿختار الؿملػ: ابـ ، رد الؿحتار طؾك الدر ا 44/  8( تبققـ الحؼائؼ 4)

 م. 4992 -ها 4842بقروت الطبعة: الثاكقة، -الـاشر: دار الػؽر 5/  5طابديـ الدمشؼل الحـػل 

 . 424/  4وقد اشرتط الؿالؽقة مدة الرد بالعقب بققمقـ فؼط مـ وقت العؾؿ بالعقب . حاشقة الدسققل ( 2)

، الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد الؿملػ: أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد ان بـ أحؿاد باـ محؿاد باـ  449/  8الؿغـل ( 4)

الـاشار: دار الؽتاب  54/  2قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾال، الشافقر باابـ قداماة الؿؼدسال 

 م. 4998 -ها  4848العؾؿقة الطبعة: إولك، 

 . 588/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم ( 8)

 . 5/  5الدر الؿختار وحاشقة ابـ طابديـ ( 5)

 . 424/  4حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر لؾدردير ( 6)



–
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)خقاار الارد بالعقاب طؾاك الرتاخال، فؿتاك طؾاؿ العقاب،  :وجا  يف الؿغـي ًلبن قدامـة

 .(4) فلخر الرد، لؿ يبطؾ خقاره، حتك يقجد مـف ما يدل طؾك الرضا. ذكره أبق الخطاب...(

دُّ َفَؾاُف  وجا  يف الؿحؾى باآلثار: َؾَع فِقَؿا اْشَتَرى َطَؾك َطْقٍب َيِجُب بِِف الرظ ـْ اصظ َأْن َياُردظ ) َوَم

ََمُد َأْم َقُرَب ( ْٕ ُه َمَتك َشاَء َصاَل َذلَِؽ ا  .(2)َساَطَة َيِجُد اْلَعْقَب، َوَلُف َأْن ُيْؿِسَؽ ُثؿظ َيُردظ

 -الؼول الثاين:

أن خقاار الارد بالعقاب  وهـمًل  يـرون:يف الرواية الثاكقة طـفؿ،  (8)، والحـابؾة(4)لؾشافعقة 

بالعقب وجب طؾقف الرد حال اصالطاف طؾاك العقاب، ٕن  طؾك الػقر، فؿتك طؾؿ الؿشرتي

 إصؾ يف البقع الؾزوم، فقبطؾ بالتلخقر يف الرد مـ غقر طذر. 

( بِاْلَعْقِب )َطَؾك اْلَػْقِر( جا  يف مغـي الؿحتاج لؾخطقب الشربقـي: دُّ  .(5) )َوالرظ

فقاف روايتاقـ: )...... وذكار الؼاضال شاقًئا يادل طؾاك أن  :وجا  يف الؿغـي ًلبـن قدامـة

 . (6) إحداهؿا، هق طؾك الرتاخل. والثاكقة، هق طؾك الػقر(

 سبب اختالف الػؼفا 

، يرجع سبب اختالف الػؼفاء يف ذلؽ: إلك إصالق الـصقص القاردة يف إثباات الخقاار

لـصاقص جااءت مطؾؼاة فؾاؿ تحادد ، قاال بالن افؿـ قال بثبقت خقار الرد طؾاك الرتاخال

                                                                    

 .449/  8الؿغـل ( 4)

 . 588/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم ( 2)

( مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػااظ الؿـفااج الؿملاػ: شاؿس الاديـ، محؿاد باـ أحؿاد الخطقاب الشاربقـل 4)

 م.4998 -ها 4845الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة الطبعة: إولك،  846/  2شافعل ال

 . 54/  2، الؽايف يف فؼف آمام أحؿد  449/  8الؿغـل ( 8)

 . 846/  2( مغـل الؿحتاج لؾخطقب الشربقـل الشافعل 5)

 .449/  8الؿغـل ( 6)
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الـصقص وإن كاكت مطؾؼة لؿ تحدد مدة إٓ أن الػقر قال: بلن  ؿـ قال بثبقتف طؾكمدة، ف

 . (4)إصؾ يف العؼقد الؾزوم والخقار شرع لدفع الضرر طـ الؿشرتي

 األدلــــــة

 أوًًل: أدلة أصحاب الؼول األول:

أن  :، بالؼقاس فؼـالوالن خقار الرد بالعقب عؾى التراخيالؼائؾون: بالؼول ستدل أصحاب ا

  .(2)لعقب شرع لدفع ضرر متحؼؼ، فؽان طؾك الرتاخل، كالؼصاصخقار الرد با

لكـه يشـترط يف الثـاين الؼـائؾون: ب الؼـول اسـتدل أصـحاب ثاكًقا: أدلة أصحاب الؼول الثاين:

 -الرد بالعقب أن يؽون عؾى الػور بؿا يؾي:

أن إصؾ يف البقع الؾزوم والجقاز طارض. وٕكف خقار ثبت بالشرع لادفع الضارر  -4

الؿال فؽان فقرًيا كالشػعة فقبطؾ بالتلخقر بغقار طاذر، وٕن طادم الػساخ دلقاؾ طؾاك طـ 

 .(4)الرضا يف إمساك الؿبقع

 .(8)بلكـا ٓ كسؾؿ دٓلة اإلمساك طؾك الرضا  وكوقش استدًللفم هذا:

  .(5)وٕكف خقار ثبت بالشرع لدفع الضرر طـ الؿال فلشبف خقار الشػعة -2

 . (6)ثبت لدفع ضرر غقر متحؼؼ بخالف الرد بالعقببلن الشػعة ت وكوقش ذلك:

                                                                    

 بتصرف.( 4)

 . 54/  2 ، الؽايف يف فؼف آمام أحؿد 449/  8الؿغـل ( 2)

 . 54/  2، الؽايف يف فؼف آمام احؿد  846/  2( مغـل الؿحتاج لؾخطقب الشربقـل الشافعل 4)

 . 449/  8الؿغـل ٓبـ قدامة ( 8)

 .   54/  2( الؽايف يف فؼف آمام احؿد 5)

 . 449/  8الؿغـل ٓبـ قدامة ( 6)



–
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 الترجقــــح

بالن  بعد عرض أقوال الػؼفا  وأدلتفم يتبقن أن الؼول الراجح هو الؼـول األول الؼائـل:

خقااار الاارد بالعقااب طؾااك الرتاخاال بشاارط أن يؽااقن العقااب مقجااقًدا طـااد البااائع، وقبضااف 

ي ما يادل طؾاك الرضاا باف بعاد العؾاؿ الؿشرتي مـ غقر أن يعؾؿ بف، ولؿ يقجد مـ الؿشرت

 بالعقب مـ ققل أو فعؾ أو سؽقت صال بال طذر.

وٕن الرد قد وجب لف باتػاق، ولتحريؿ الغش وإيجاب الـصقحة، ففق طؾك ماا وجاب 

 . (4)لف، ٓ يجقز أن يسؼط طـف إٓ بـص، أو إجؿاع متقؼـ، وٓ سبقؾ إلك وجقدهؿا هفـا

ص مـ آخر سؾعة هبا طقب ولؿ يعؾؿ بعقبفا إٓ بعد فؾق اشرتى شخ وبـا  عؾى ما سبق:

قبضفا، ولؿا أراد ردها ُفرض حظر التجقال ولؿ يستطع الؿشرتي رد الؿبقع بالعقب جااز 

لف الرد طـد زوال الؿاكع ، فنن العؼد ٓ يؾزمف وخقاره يف الارد محػاقظ لعاذر الحظار ولؿاا 

ا طـاد الباائع ولاقس عقب قاديؿً شفاد طؾك كقن الح بلن الرد طؾك الرتاخل، ويجب اإلترج

 حادًثا طـده .

 (2) أثر حظر التجوال عؾى خقار الشرطثاكًقا: 

                                                                    

 . 585/  7الؿحؾك بأثار ( 4)

 والتزامف يف البقع وكحقه، والجؿع شروط، والشرط: العالمة. الشرط لغة: إلزام الشلء( 2)

 . 484مادة ) شرط ( ، الؿعجؿ القجقز صا  429/  7لسان العرب 

وخقار الشرط يف الشرع هق: أن يشرتط أحد الؿتعاقديـ أو كالهؿا أن لف الحؼ يف إمضاء البقع أو فساخف يف مادة 

الـاشار:  249/  2ؿد سالمة الؼؾققبل وأحؿاد الربلسال طؿقارة معؾقمة.     حاشقتا قؾققبل وطؿقرة الؿملػ: أح

 . م4995-ها4845 صبعة، بدون: الطبعة بقروت، –دار الػؽر 

ويجااقز خقااار الشاارط لؽااؾ واحااد مااـ الؿتعاقااديـ ويجااقز شاارصف ٕحاادهؿا دون أخاار ويجااقز أن يشاارتصا 

ؿا تراضقا بف جااز. الؿغـال ٓباـ قداماة ٕحدهؿا مدة ولمخر دوهنا، ٕن ذلؽ حؼفؿا وإكؿا جاز رفؼا هبؿا فؽقػ

4  /899 . 
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اتػق جؿفور الػؼفا  عؾى مشروعقة خقار الشرط وجواز اشتراصه يف عؼد البقع، لحاجة 

 .(1)الـاس إلى ذلك

ـِ ُطَؿاَر َرِضاَل اُن َطـْفُ  واستدلوا عؾى ذلك:  ْبا
ِ
ـْ َطْباِد ان َؿاا: َأنظ َرُجااًل َذَكاَر بؿا روي َطا

َؿ، َأكظُف ُيْخاَدُع فِال الُبُقاقِع، َفَؼااَل:  َٓ ِخالََباةَ »لِؾـظبِلِّ َصؾظك اُن َطَؾْقِف َوَسؾظ ،  (2)«إَِذا َباَيْعاَت َفُؼاْؾ 

َفانِْن َرِضاقَت ...... ُثؿظ َأْكَت فِل ُكؾِّ ِسْؾَعٍة اْبَتْعَتَفاا بِاْلِخَقااِر َثااَلَث َلَقااٍل، "وطـد ابـ ماجة : 

 .(4)"َفَلْمِسْؽ، َوإِْن َسِخْطَت َفاْرُدْدَها َطَؾك َصاِحبَِفا 

دل هاذا الحاديث دٓلاة واضاحة طؾاك جاقاز البقاع بشارط  وجه الدًللة من الحـديث:

 .(8)الخقار إلك ثالث ويف هذا دلقؾ طؾك مشروطقة خقار الشرط

ْجَؿاعُ َواْطَؾْؿ َأنظ َأْقَقى َما ُيحْ  وقال اإلمام الـووي: ْرِط اإْلِ  .(5)َتجُّ بِِف فِل ُثُبقِت ِخَقاِر الشظ

  -مدة خقار الشرط :*** 

اختؾف الػؼفا  يف الؿدة التي يجوز لؾؿتعاقدين اشتراط الخقار خاللفا، وذلك عؾى 

 -قولقن:

 -الؼول األول:

رط أن خقاار الشا وهـمًل  يـرون:، (8)، والظاهرياة(7)، والشافعقة(6)لبمام أبل حـقػة وزفر

                                                                    

، البقاان 494/  9، تؽؿؾة الؿجؿقع  94/  4، حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر  45/  2( آختقار لؾؿقصؾل 4)

 . 448/  7، الؿحؾك بأثار  27/  2الؽايف يف فؼف اإلمام احؿد ،  29/  5يف مذهب اإلمام الشافعل 

ـَ الِخَداِع فِل الَبْقِع باب  "البققع  "يف صحقحف كتاب ( أخرجف البخاري 2)
 ( .  2447رقؿ )  65/  4/ َما ُيْؽَرُه مِ

ـْ ُيْػِسُد َماَلُف  "آحؽام  "أخرجف ابـ ماجة يف ســف كتاب ( 4)  ( . 2455رقؿ )  789/  2باب / اْلَحْجِر َطَؾك َم

 بتصرف. 248/  2كقؾ إوصار لؾشقكاين ( 8)

 . 494/  9الؿجؿقع تؽؿؾة ( 5)

 .  29/  4، الفداية شرح بداية الؿبتدي لؾؿرغقـاين 84/  44( الؿبسقط لؾسرخسل 6)

 .  44/  5، البقان يف مذهب اإلمام الشافعل  494/  9( تؽؿؾة الؿجؿقع 7)

 . 448/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم ( 8)



–
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 يتؼدر بثالثة أيام وما دوهنا وٓ يجقز أكثر مـ ذلؽ. 

) ثؿ خقار الشرط يتؼدر بثالثة أيام وماا دوهناا وٓ يجاقز  جا  يف الؿبسوط لؾسرخسي:

 .(4) رحؿفؿا ان تعالك( -أكثر مـ ذلؽ يف ققل أبل حـقػة وزفر 

ُتااُف ) َيِصااحُّ َشااْرُط اْلِخَقاااِر فِاال اْلَبْقااِع بِ  جــا  يف تؽؿؾــة الؿجؿــوع: ْجَؿاااِع إَذا َكاَكااْت ُمدظ اإْلِ

ـْ َذلِ 
َٓ َتْدُطق إَلك َأْكَثِر مِ َنظ اْلَحاَجَة 

ِ
ـْ َثاَلَثِة َأيظاٍم، َوٕ

َٓ َيُجقُز ِطـَْدَكا َأْكَثَر مِ َؽ َغالًِبا َمْعُؾقَمًة و

ـْ اْلُعْذِر وَ 
لِقِؾ َمـَْع َشْرِط اْلِخَقاِر لَِؿا فِقِف مِ َز لؾحاجاة َوَكاَن ُمْؼَتَضك الدظ فقؼتصار فقاف إِكظَؿا ُجاقِّ

اٍم َهَذا ُهَق اْلَؿْشُفقُر فِل اْلَؿْذَهِب  طؾك ما تدطق  .(2)إَلْقِف اْلَحاَجُة َغالًِبا َوُهَق َثاَلَثُة َأيظ

مسللة: ) ومـ قال حقـ يبقع أو يبتاع: ٓ خالباة؟ فؾاف الخقاار  وجا  يف الؿحؾى باآلثار:

يام، إن شاء رد بعقب أو بغقار طقاب، أو بخديعاة أو بغقار ثالث لقال بؿا يف خاللفـ مـ إ

: فنذا اكؼضت الؾقالل الاثالث بطاؾ خقااره -خديعة، وبغبـ أو بغقر غبـ، وإن شاء أمسؽ 

 .(4) ولزمف البقع، وٓ رد لف، إٓ مـ طقب إن وجد(

 -الؼول الثاين:

جقاز    يرون:وهمًل، (6)، والحـابؾة(5)، والؿالؽقة(8)ٕبل يقسػ ومحؿد مـ الحـػقة

 خقار الشرط ٕكثر مـ ثالثة أيام إذا كاكت الؿدة معؾقمة.

                                                                    

 . 84/  44( الؿبسقط لؾسرخسل 4)

   . 494/  9( تؽؿؾة الؿجؿقع 2)

 . 448/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم ( 4)

 .  29/  4، الفداية شرح بداية الؿبتدي لؾؿرغقـاين 84/  44( الؿبسقط لؾسرخسل 8)

( التاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ الؿملػ: محؿد بـ يقسػ بـ أبل الؼاساؿ باـ يقساػ العبادري الغركااصل، أباق 5)

 .م4998-ها4846لؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك، الـاشر: دار ا 444/  6طبد ان الؿقاق الؿالؽل 

 .27/  2، الؽايف يف فؼف إمام احؿد  898/  4الؿغـل ٓبـ قدامة ( 6)
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رحؿفؿاا ان تعاالك:  -) وقاد قاال أباق يقساػ ومحؿاد  جا  يف الؿبسوط لؾسرخسي:

يجقز إذا كاكت الؿدة معؾقمة صالت أو قصارت، فانذا شارط الخقاار شافرا وجاب القفااء 

 .(4)بف

شارط( ماـ الؿدوكاة: إذا اكعؼاد البقاع فاال خقاار )إكؿا الخقار ب كؾقل:وجا  يف التاج واإل

 .(2) لقاحد مـ الؿتبايعقـ إٓ أن يشرتصاه. )كشفر يف دار(

 .(4) )والخقار يجقز أكثر مـ ثالث( يعـل ثالث لقال بليامفا( وجا  يف الؿغـي: قال:

 سبب اختالف الػؼفا 

صاؾ ا ففاق أن إًثامـ لؿ يجز الخقار إٓ ثالوأما طؿدة  إلك: يرجع سبب اختالف الػؼفاء

إٓ ماا ورد فقاف الاـص يف حاديث مـؼاذ باـ حباان أو  هق أن ٓ يجقز الخقار فال يجاقز مـاف

حبان بـ مـؼاذ، وذلاؽ كساائر الارخص الؿساتثـاة ماـ آصاقل مثاؾ اساتثـاء العراياا ماـ 

، ففمٓء تؿسؽقا بالتؼققد القارد يف كص الحديث دون غقره، وأماا ماـ الؿزابـة وغقر ذلؽ

وقااد الزيااادة ، فؼااالقا: أن هـاااك كصااقص وردت بيجااقز أكثاار مااـ ثااالثن الخقااار قااال باال

 .(8) ، فقجب العؿؾ هبااستدلؾـا هبا
 األدلــــــــــة

 -أوًًل: أدلة أصحاب الؼول األول:

استدل أصحاب الؼقل إول الؼائؾقن: بلن خقار الشارط يتؼادر بثالثاة أياام وماا دوهناا 

 الـبقية، وإثر، والؿعؼقل.وٓ يجقز أكثر مـ ذلؽ، بالسـة 

                                                                    

 . 84/  44( الؿبسقط لؾسرخسل 4)

 . 444/  6( التاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ 2)

 . 898/  4الؿغـل ٓبـ قدامة ( 4)

 .بتصرف 474،  469/  2( بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد ٓبـ رشد 8)



–
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  -أوًًل: الدلقل من السـة الـبوية:

ـِ َحبظااٍن، َقااَل: ُهاَق  ـِ َيْحَقاك ْبا اِد ْبا ـْ ُمَحؿظ ـِ إِْساَحاَق، َطا ِد ْبا ـْ ُمَحؿظ استدلقا بؿا روي َط

ٌة  ـُ َطْؿٍرو َوَكاَن َرُجاًل َقْد َأَصاَبْتُف آمظ ي ُمـِْؼُذ ْب َٓ َياَدُع فِل َرْأِسِف َفَؽَسرَ  (4)َجدِّ ْت لَِساَكُف، َوَكاَن 

َؿ، َفاَذَكَر َذلِاَؽ  ، َفَلَتك الـظبِلظ َصؾظك اُن َطَؾْقاِف َوَساؾظ ـُ  َيَزاُل ُيْغَب
َٓ َلاُف َطَؾك َذلَِؽ التَِّجاَرَة، َوَكاَن 

َٓ ِخاَلَبَة، ُثؿظ َأْكَت فِال ُكاؾِّ ِساْؾعَ  "َفَؼاَل َلُف:  ٍة اْبَتْعَتَفاا بِاْلِخَقااِر َثااَلَث إَِذا َأْكَت َباَيْعَت، َفُؼْؾ: 

 .(2)"َلَقاٍل، َفنِْن َرِضقَت َفَلْمِسْؽ، َوإِْن َسِخْطَت َفاْرُدْدَها َطَؾك َصاِحبَِفا 

 وجه الدًللة من الحديث:

قادر الخقاار بثالثاة  -صاؾك ان طؾقاف وساؾؿ  -مـ خالل هذا الحديث يتباقـ أن الـبال 

لؿـع الزيادة والـؼصان أو لؿـع أحدهؿا وهذا التؼدير  أيام، والتؼدير الشرطل إما أن يؽقن

لقس لؿـع الـؼصان فاشرتاط الخقار دون ثالثة أيام يجقز، فعرفـا أكف لؿـع الزيادة إذ لق لؿ 

تؿـع الزيادة لؿ يبؼ لفذا التؼدير فائدة، وما كص طؾقف صاحب الشرع مـ التؼدير ٓ يجاقز 

 . (4)إخالؤه طـ الػائدة

 -من األثر: ثاكًقا: الدلقل

ااِب فِال  ـَ اْلَخطظ َؿ ُطَؿاَر ْبا ـِ ُرَكاَكَة, َأكظُف َكؾظ ـِ َيِزيَد ْب ـْ َصْؾَحَة ْب استدلقا مـ إثر بؿا روي َط

 
ِ
ا َجَعَؾ َرُسقُل ان َؿ  -اْلُبُققِع, َقاَل: َما َأِجُد َلُؽْؿ َشْقًئا َأْوَسَع مِؿظ لَِحبظااَن  -َصؾظك اُن َطَؾْقِف َوَسؾظ

ااٍم »ـِ ُمـِْؼٍذ, إِكظُف َكاَن َضِريَر اْلَبَصِر, بْ  َؿ ُطْفاَدَة َثاَلَثاِة َأيظ  َصؾظك اُن َطَؾْقِف َوَسؾظ
ِ
َفَجَعَؾ َلُف َرُسقُل ان

                                                                    

ماِغ.آمة ( 4) تِل تبُؾغ ُأمظ الدِّ ًة: َوِهَل الظ ُجُؾ آمظ ًة بؾَغْت ُأمظ رْأِسف. وُصِؼَع الرظ  : َأي ُشجظ َشجظ

 . 785/  2، ســ ابـ ماجة   244/  8لسان العرب 

ـْ ُيْػِسدُ  "آحؽام  "أخرجف ابـ ماجة يف ســف كتاب ( 2) ( ، قال  2455رقؿ )  789/  2َماَلُف  باب / اْلَحْجِر َطَؾك َم

  . َهَذا إِْسـَاد َضِعقػ لتدلقس اْبـ إِْسَحاق 52/  4البقصقري يف مصباح الزجاجة 

 . 84/  44( الؿبسقط لؾسرخسل 4)
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 .(4)«إِْن َرِضَل َأَخَذ َوإِْن َسَخَط َتَركَ 

 وجه الدًللة من األثر:

ثة أياام ماـ غقار زياادة ٕكاف واستدل بف طؾك أن أمد الخقار الؿشرتط ثال قال ابن حجر:

حؽؿ ورد طؾك خالف إصؾ، فقؼتصر بف طؾك أقصك ما ورد فقف، ويمياده: جعاؾ الخقاار 

 .(2)يف الؿصراة ثالثة أيام واطتبار الثالث يف غقر مقضع

 -ثالًثا: الدلقل من الؿعؼول:

 استدلوا من الؿعؼول بؿا يؾي:

ـُ معـك أوًًل: الغارر، وبزياادة الؿادة يازداد الغارر، وقاد  أكف بسبب اشرتاط الخقار َيَتَؿؽظ

ََثُر: ٕن الـبل  ْٕ ُه ا  -كان الؼقاس أن ٓ يجقز اشرتاط الخقار يف البقع أصاًل وهق ققاس َيُسدُّ

هنك طـ بقع الغرر، إٓ أكا تركـا الؼقاس يف مدة الثالثة لقرود إثار  -صؾك ان طؾقف وسؾؿ 

 .(4)فقف

 .(8)ؾقؾ مـ الغرر ٓ يدل طؾك الجقاز طـد كثرة الغرروأن جقاز العؼد مع الؼ ثاكًقا:

 -ثاكًقا: أدلة أصحاب الؼول الثاين:

استدل أصحاب الؼقل الثااين الؼاائؾقن: بجاقاز خقاار الشارط ٕكثار ماـ ثالثاة أياام إذا 

 كاكت الؿدة معؾقمة، بالسـة الـبقية، وإثر، والؿعؼقل.

                                                                    

:  448/  8( ، قاال اباـ حجار يف فاتح البااري  4447رقاؿ )  6/  8 "البقاقع  "( أخرجف الدارقطـل يف ســف كتاب 4)

 اره طؾك ابـ لفقعة وهق ضعقػ .الحديث مد

 . 448/  8( فتح الباري ٓبـ حجر العسؼالين 2)

، الفداية شرح بداية الؿبتدي الؿملػ: طؾل بـ أبل بؽر بـ طبد الجؾقؾ الػرغااين 84/  44( الؿبسقط لؾسرخسل 4)

 -اث العربال ، الؿحؼاؼ: صاالل يقساػ، الـاشار: دار احقااء الارت29/  4الؿرغقـاين، أبق الحساـ برهاان الاديـ 

 لبـان . -بقروت 

 . 84/  44( الؿبسقط لؾسرخسل 8)



–
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 -أوًًل: الدلقل من السـة الـبوية:

ِه، استدلقا بؿ ـْ َجادِّ ـْ َأبِقِف، َطا ، َط ـِ َطْقٍف الُؿَزكِلُّ ـِ َطْؿِرو ْب  ْب
ِ
ـُ َطْبِد ان ا روي طـ َكثِقُر ْب

 
ِ
ٓظ ُصاْؾًحا »َقااَل:  -َصاؾظك اُن َطَؾْقاِف َوَساؾظؿَ  -َأنظ َرُسقَل ان ، إِ ـَ ـَ الُؿْساؾِِؿق ٌز َباْق

اْؾُح َجاائِ الصُّ

، َأْو َأَحؾظ  ًٓ َم َحاَل ، َأْو َأَحاؾظ َحرظ ًٓ َم َحاَل ٓظ َشْرًصا َحرظ َحَراًما، َوالُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك ُشُروصِِفْؿ، إِ

 .(4)«َحَراًما

 وجه الدًللة من الحديث:

ـ ثابتقن طؾاك ماا اشارتصقا واقػاقن طـادها، قالؿسؾؿ أن :من خالل هذا الحديث يتبقن

ـاه يف الحاديث، فانذا شارط وفقف دٓلة طؾك لزوم الشارط إذا شارصف الؿساؾؿ، إٓ ماا اساتث

 .(2)الخقار شفًرا وجب القفاء بف لظاهر الحديث

 -ثاكًقا: الدلقل من األثر:

ـِ ُطَؿَر  ـْ اْب ـِ  -رضل ان طـفؿا -استدلقا بؿا ُرِوَي َط  .(4)"َأكظُف َأَجاَز اْلِخَقاَر إَلك َشْفَرْي

 -وجه الدًللة من األثر:

أجاز الخقار إلك شفريـ فؾق كاكات  - طـفؿارضل ان -ن ابـ طؿر أدل هذا إثر طؾك 

 .(8) -رضل ان طـفؿا -الزيادة طؾك ثالثة أيام غقر جائزة ما فعؾفا ابـ طؿر

رضل  -بلن حديث حبان مشفقر فال يعارضف حؽاية حال ابـ طؿر  وأجقب عن ذلك:

 -ارضال ان طـفؿا -، سؾؿـا أهنؿا سقاء لؽاـ الؿاذكقر يف حاديث اباـ طؿار -ان طـفؿا 

                                                                    

ـَ  "إحؽام  "( أخرجف الرتمذي يف ســف كتاب 4) اْؾِح َباْق  َصاؾظك اُن َطَؾْقاِف َوَساؾظَؿ فِال الصُّ
ِ
ـْ َرُسقِل ان باب /َما ُذكَِر َط

 ( وقال الرتمذي: هذا حديث حسـ صحقح. 4452رقؿ )  626/  4الـظاِس 

 . 82/  44دار الحديث ، الؿبسقط لؾسرخسل  88/  2سبؾ السالم لؾصـعاين ( 2)

( كصب الراية ٕحاديث الفداية مع حاشقتف بغقة إلؿعل يف تخريج الزيؾعل الؿملػ: جؿال الديـ أبق محؿد طبد 4)

ـاان/ دار الؼبؾاة لب-بقاروت  -الـاشر: ممسسة الرياان لؾطباطاة والـشار  9/  8ان بـ يقسػ بـ محؿد الزيؾعل 

 وقال الزيؾعل: غريب جًدا. م،4997/ها4848 إولك،: الطبعة السعقدية، –جدة  -لؾثؼافة اإلسالمقة

 بتصرف . 82/  44الؿبسقط لؾسرخسل ( 8)
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مطؾؼ الخقار فقجقز أن يؽقن الؿراد بف خقاار الرؤياة والعقاب، وأكاف أجااز الارد هبؿاا بعاد 

الشفريـ، وٓ كسؾؿ أن كثقر الؿدة كالؼؾقؾ يف الحاجة، فنن صاحب الخالبة كان مصاًبا يف 

الرأس فؽاان أحاقج إلاك الزياادة، فؾاق زادت كاان أولاك هباا، فادل طؾاك أن الؿؼادر لـػال 

 .(4)لؽـ يف الؽثقر معـك الغرر أزيدالزيادة سؾؿـاه، 

 -الدلقل من الؿعؼول:ثالًثا: 

وٕن الخقار إكؿا شرع لؾحاجة إلك الرتوي لقـدفع الغبـ،  استدلوا من الؿعؼول فؼالوا:

 .(2)وقد تؿس الحاجة إلك إكثر فصار كالتلجقؾ يف الثؿـ

جاؾ يشارتط بلن الؼقاس طؾك التلجقؾ يف الثؿـ غقر صاحقح ٕن إ وأجقب عن ذلك:

 .(4)لؾؼدرة طؾك إداء

 الترجقـــــــــح

بعد طرض أقاقال الػؼفااء وأدلاتفؿ يتباقـ أن الؼاقل الاراجح هاق الؼاقل الثااين الؼائاؾ: 

بجقاز خقار الشرط ٕكثر مـ ثالثة أياام إذا كاكات الؿادة معؾقماة، لؿاا اساتدلقا باف، ولؿاا 

ـْ روي  ـْ َأبِقِف، َط ـِ ُشَعْقٍب، َط ـْ َطْؿِرو ْب   َط
ِ
ِه، َأنظ َرُساقَل ان  - َصاؾظك اُن َطَؾْقاِف َوَساؾظؿَ  -َجادِّ

َٓ َيِحؾُّ َلُف َأْن ُيَػاِرَق َصااِحبَ »َقاَل:  ٓظ َأْن َتُؽقَن َصْػَؼَة ِخَقاٍر َو َقا إِ ُف الَبقَِّعاِن بِالِخَقاِر َما َلْؿ َيَتَػرظ

لؾؿدة يادل طؾاك جاقاز  -صؾك ان طؾقف وسؾؿ -، فعدم تحديد الـبل (8)«َخْشَقَة َأْن َيْسَتِؼقَؾفُ 

                                                                    

 . 444،  444/  6العـاية شرح الفداية لؾبابريت ( 4)

 . 29/  4، الفداية شرح بداية الؿبتدي  82/  44الؿبسقط لؾسرخسل ( 2)

 . 444/  6العـاية شرح الفداية لؾبابريت ( 4)

، (4287رقاؿ ) 582/  2الؿ يتػرقا باب / ما جاء يف البقعقـ بالخقار م "البققع  "أخرجف الرتمذي يف ســف كتاب ( 8)

 وقال الرتمذي: هذا حديث حسـ.



–
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الزيادة طؾك الثالث، بؿا يتلدى معاف الغارض ماـ الخقاار وهاق الارتوي قباؾ اختقاار لازوم 

مـ الؿتعاقديـ يعؾؿ طـاد التعاقاد  البقع، وٕن الزيادة طؾك الثالث لقس فقف غرر، ٕن كاًل 

 الؿدة الؿشرتصة لؾخقار تحديًدا. 

 -:ى خقار الشرط عؾأثر حظر التجوال *** 

إذا اشرتط الؿتعاقدان أو أحدهؿا يف طؼد البقع مدة معؾقمة لؾارتوي والـظار قباؾ لازوم 

العؼد، ثؿ اختارا كالهؿا أو أحدهؿا طدم لازوم البقاع وصارأ مااكع يؿـعفؿاا ماـ التصاريح 

بذلؽ كػرض حظر التجقال أو ما شابف ذلؽ، ففؾ تؿتد الؿدة إلك ما بعد زوال الؿااكع أم 

 البقع ويؿتـع الرد؟.يؾزم 

إلك أكف إذا مضت الؿدة لزم البقاع، حتاك وإن كاان هـااك  :(2)، والظاهرية(1)ذهب الحـػقة

سبب قفري يؿـع مـ الخقار، ٕن الخقاار الؿمقات ٓ يبؼاك بعاد مضال الققات والبقاع يف 

 .(4)إصؾ ٓزم، وإكؿا الخقار كان ماكًعا مـ الؾزوم، فبلي وجف سؼط وصار كلن لؿ يؽـ

) ومـ قال حاقـ يبقاع أو يبتااع: ٓ خالباة؟ فؾاف الخقاار  : مسللة:ا  يف الؿحؾى باآلثارج

ثالث لقال بؿا يف خاللفـ مـ إيام، إن شاء رد بعقب أو بغقار طقاب، أو بخديعاة أو بغقار 

: فنذا اكؼضت الؾقالل الاثالث بطاؾ خقااره -خديعة، وبغبـ أو بغقر غبـ، وإن شاء أمسؽ 

 .(8) د لف، إٓ مـ طقب إن وجد(ولزمف البقع، وٓ ر

                                                                    

 . 88/  44الؿبسقط لؾسرخسل ( 4)

 . 448/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم ( 2)

 . 88/  44لؾسرخسل  الؿبسقط( 4)

 . 448/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم ( 8)
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إلك أكف يـتظر ختك اكتفاء ذلؽ الؿاكع، حتك وإن اكتفت مادة الخقاار  :(1)وذهب الؿالؽقة

الؿتػؼ طؾقفا بقـفؿ إٓ إذا صال الققت وترتب طؾقف إلحااق ضارر بالؿتعاقاد أخار، فعـاد 

 أو لزومف. ذلؽ يـظر السؾطان فقؿا هق أصؾح لؿـ لف الخقار فقؿضقف سقاء بػسخ البقع

ااِم اْلِخَقااِر  جا  يف الؿدوكة الؽبرى: ُجِؾ َيُؽقُن َلُف اْلِخَقااُر ُثاؿظ ُيْغَؿاك َطَؾْقاِف فِال َأيظ ) فِل الرظ

ـِ اْلَؼاِسِؿ: َأَرَأْيَت َلْق َأنظ َرُجاًل اْشَتَرى ِسْؾَعًة َطَؾك َأكظُف بِاْلِخَقاِر َثاَلًثا َفُلْغِؿَل َطؾَ  ْب
ِ
ْقِف فِل ُقْؾُت ٓ

اْؾَطاُن بَِؿـِْزَلتِاِف فِا ِذي َكاَن َلُف اْلِخَقاُر فِقَفا َهاْؾ َيُؽاقُن َوَرَثُتاُف َأْو السُّ َفا الظ اِم اْلِخَقاِر ُكؾِّ ل َقاْقِل َأيظ

 َمالٍِؽ؟

اْؾَطاِن َشاْلٌء َويُ  َقاَل: َٓ لِؾسُّ َٓ َيُؽاقُن لِْؾَقَرَثاِة َهاُهـَاا َو ـْ َمالِاٍؽ َو ْتاَرُك َٓ َأْحَػُظ فِقِف َشْقًئا َط

َٓ َيـَْؼطِاُع َطـْاُف ِخَقااُرُه  ، َو َحتظك ُيِػقَؼ، َفنَِذا َأَفاَق َكااَن َطَؾاك ِخَقااِرِه إْن َشااَء َأَخاَذ َوإِْن َشااَء َردظ

اِم اْلِخَقارِ لَِؿْقِضِع َما ُأْغِؿَل طَ   ِف؟ُقْؾُت: َفنِْن َتَطاَوَل بَِفاَذا اْلُؿْغَؿاك َطَؾْقاِف َماا ُهاَق فِقا، َؾْقِف فِل َأيظ

ْؾَطاُن فِل َذلَِؽ، َفنِْن َرَأى َأْضَراًرا َفَسَخ اْلَبقْ  َٓ ، َع َبْقـَُفَؿا َوَجاَز َفْساُخفُ َقاَل: َيـُْظُر السُّ ُقْؾاُت: َو

ْؾَطاِن َأْن َيْلُخَذ لَِفَذا اْلُؿْغَؿك َطَؾْقِف؟ َٓ َصابِلٍّ َوإِكظ  َيُؽقُن لِؾسُّ َكظُف َلاْقَس بَِؿْجـُاقٍن َو
ِ
ٕ َٓ َؿاا َقاَل: 

 .(2)ُهَق َمِريٌض 

إلك أكف إذا حدث سبب قفري ٕحاد الؿتعاقاديـ فانن  :(4) ، والحـابؾة(3) وذهب الشافعقة

الخقار يـتؼؾ إلك وارثف أو ولقف أو الحااكؿ، فقػعاؾ ماا فقاف الحاظ ماـ الػساخ أو اإلجاازة، 

                                                                    

 م.4998 -ها 4845الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك،  242/  4الؿدوكة الؽربى لبمام مالؽ ( 4)

 . 242/  4الؿدوكة الؽربى لبمام مالؽ ( 2)

الـاشار: دار  6/  2ـ طؾال باـ يقساػ الشاقرازي الؿفذب يف فؼة اإلمام الشافعل الؿملػ: أبق اسحاق إبراهقؿ ب (4)

 الؽتب العؾؿقة.

( مطالب أولل الـفك يف شرح غاية الؿـتفك الؿملػ: مصطػك بـ سعد بـ طبده السققصل شفرة، الرحقباكك مقلادا 8)

 م.4998 -ها 4845الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل، الطبعة: الثاكقة،  99/  4ثؿ الدمشؼل الحـبؾل 



–
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 ٕكف حؼ ثابت إلصالح الؿال.

أغؿل طؾقف اكتؼؾ الخقار إلك الـاضر )فنن جـ مـ لف الخقار أو  جا  يف الؿفذب لؾشقرازي:

يف مالف وإن مات فنن كان يف خقار الشرط اكتؼؾ الخقار إلك مـ يـتؼؾ إلقف الؿاال ٕكاف حاؼ 

الااقارث حتااك س الؿبقااع طؾااك الااثؿـ فاانن لااؿ يعؾااؿ ثاباات إلصااالح الؿااال كااالرهـ وحااب

لؿادة ٕكاف اكؼضت الؿدة فػقف وجفان: أحدهؿا: يثبت لف الخقار يف الؼدر الذي بؼال ماـ ا

لؿا اكتؼؾ الخقار إلك غقر مـ شرط لف بالؿقت وجب أن يـتؼؾ إلك غقر الزمان الذي شرط 

فقف، والثاين: أن تسؼط الؿدة ويثبات الخقاار لؾاقارث طؾاك الػاقر ٕن الؿادة فاتات وبؼال 

 .(4)الخقار فؽان طؾك الػقر كخقار الرد بالعقب ( 

(  وجا  يف مطالب أولي الـفى: ـظ ـْ اْشاَتَرَط اْلِخَقااَر، )َأْو ُأْغِؿاَل َطَؾْقاِف: َفَقلِقُّاُف ))َوإِْن ُج َما

اا اْلُؿْغَؿاك َطَؾْقاِف: َفااَل َتْثُباُت  ا فِل اْلَؿْجـُاقِن َفَظااِهٌر، َوَأمظ َيُؼقُم َمَؼاَمُف( : َكِخَقاِر اْلَؿْجؾِِس، َأمظ

ـْ اْشاَتَرَط  ََحٍد، )َوَكَذا إْن َخاِرَس( َما
ِ
َيُة ٕ َٓ َلاُف اْلِخَقااَر، )َفَؾاْؿ ُتْػَفاْؿ إَشااَرُتُف( َفُفاَق: َطَؾْقِف اْلِق

 .(2) َكَؿْجـُقٍن، َوإِْن ُفِفَؿْت إَشاَرُتُف: َقاَمْت َمَؼاَم ُكْطِؼِف(

 الترجقـــــــــــــــــــــح

بعد طرض أققال الػؼفااء وأدلاتفؿ يتباقـ أن الؼاقل إولاك باالؼبقل هاق ماا ذهاب إلقاف 

أحد الؿتعاقديـ كؿا يف حالاة خارج طـ إرادة إذا حدث سبب  حـابؾة: مـ أكفالشافعقة وال

فرض حظر التجقال، فنن الخقار يـتؼؾ إلك وارثف أو ولقف أو الحاكؿ، فقػعؾ ما فقاف الحاظ 

مـ الػسخ أو اإلجازة، وذلؽ ٕن الخقار حؼ ثابت إلصالح الؿال، فنذا زال الؿااكع قباؾ 

 اكتفاء مدة الخقار طاد الخقار لصاحبف.

                                                                    

 .6/  2ازي الؿفذب لؾشقر( 4)

 . 99/  4مطالب أولل الـفك ( 2)
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 -:سللتانوفقه م

(1)

جارة، فؽؾ ما أمؽـ آكتػااع باف ماع بؼااء طقـاف اإلمشروطقة جؿفقر الػؼفاء طؾك  اتػؼ

 . (2)ؿدة أو طؿؾصحت إجارتف مـ حققان وغقره، إذا تؼدرت مـػعتف ب

)وأما اإلجؿااع فانن إماة أجؿعات طؾاك ذلاؽ حقاث يعؼادون  جا  يف بدائع الصـائع:

 .(4)إلك يقمـا هذا مـ غقر كؽقر (  -رضل ان طـفؿ  -طؼد اإلجارة مـ زمـ الصحابة 

َْمَصاِر( وجا  يف بداية الؿجتفد: ْٕ َجاَرَة َجائَِزٌة ِطـَْد َجِؿقِع ُفَؼَفاِء ا  . (8) )إِنظ اإْلِ

) يجاقز طؼاد اإلجاارة طؾاك الؿـاافع الؿباحاة، مثاؾ: أن ياماجر كػساف  وجا  يف البقـان: 

 .(5)طبده لؾخدمة، أو داره لؾسؽـك، وما أشبف ذلؽ، وبف قال طامة أهؾ العؾؿ (  أو

َج  وجا  يف الؿغـي:  .(6)اَرِة ( )َوَأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ فِل ُكؾِّ َطْصٍر َوُكؾِّ مِْصٍر َطَؾك َجَقاِز اإْلِ

                                                                    

 جارة لغة: ملخقذة مـ إجر وهق: الجزاء طؾك العؿؾ، وإجر: الثقاب.اإل (4)

 مادة ) أجر ( . 44/  8لسان العرب 

 اإلجارة شرًطا: بقع مـػعة معؾقمة بلجر معؾقم ، وققؾ هل تؿؾقؽ الؿـافع بعقض.

 . 445/  5 تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ لؾزيؾعل

، البقاان يف ماذهب اإلماام  2/  8، الشرح الؽبقر لؾادردير وحاشاقة الدساققل  474/  8بدائع الصـائع لؾؽاساين ( 2)

 .   424/  5، الؿغـل ٓبـ قدامة  285/  7الشافعل 

 .  478/  8بدائع الصـائع لؾؽاساين  (4)

 . الؼاهرة –ار الحديث د  5/  8بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد ٓبـ رشد الحػقد ( 8)

 . 285/  7البقان يف مذهب اإلمام الشافعل ( 5)

 . 424/  5( الؿغـل ٓبـ قدامة 6)



–
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وقد اسـتدل جؿفـور الػؼفـا  عؾـى مشـروعقة عؼـد اإلجـارة بالؽتـاب الؽـريم، والســة 

 الـبوية، واإلجؿاع، والؿعؼول.

 -أوًًل: الدلقل من الؽتاب الؽريم:

 استدلوا بلدلة كثقرة من الؽتاب الؽريم ومـفا:

 . (4)َفال ُجـَاَح َعَؾْقُؽْم َوإِْن َأَرْدُتْم َأْن َتْسَتْرِضُعوا َأْوًلَدُكْم  قوله تعالى: 

 -وجه الدًللة من اآلية الؽريؿة :

أن ان ساابحاكف وتعااالك كػااك الُجـاااح طؿااـ يسرتضااع ولااده، والؿااراد مـااف آسرتضاااع 

 .(2)بإجرة 

ـِ ُطَؿاَر، َقااَل: َقااَل  -ثاكًقا: الدلقل مـن الســة الـبويـة:  ْبا
ِ
ـْ َطْباِد ان اساتدلقا بؿاا روي َطا

 
ِ
َؿ: َرُسقُل ان َِجقَر َأْجَرُه، َقْبَؾ َأْن َيِجػظ َطَرُقفُ » َصؾظك اُن َطَؾْقِف َوَسؾظ ْٕ  .(4)«َأْطُطقا ا

 -وجه الدًللة من الحديث الشريف:

بالؿباادرة إلاك إططااء أجار إجقار قباؾ فراغاف ماـ  "صاؾك ان طؾقاف وساؾؿ"أمر الـبل 

                                                                    

 ( .244سقرة البؼرة مـ أية : ) ( 4)

 .  478/  8بدائع الصـائع لؾؽاساين  (2)

قاال البقصاقري يف (،  2884رقاؿ )  847/  2باب / أجار إجاراء   "الرهقن  "أخرجف ابـ ماجة يف ســف كتاب ( 4)

ْحَؿـ باـ زياد  75/  4مصباح الزجاجة  اب بـ ساعقد َوطباد الارظ َهَذا إِْسـَاد َضِعقػ وهب بـ سعقد ُهَق طبد اْلَقهظ

ْحَؿـ باـ زياد وثاؼ َوَقااَل  وهؿا ضعقػان َلؽِـ كؼؾ طبد اْلَعظِقؿ اْلُؿـِْذِرّي اْلَحافِظ فِل كتاب التظْرِغقاب إِن طباد الارظ

ـ يْؽتب َحِديثف َقااَل ووهاب  َقاَل اْبـ طدي ـ احتؿؾف الـظاس َوصدقف َبعضفؿ َوُهَق مِؿظ َأَحاِديثف حسان َقاَل َوُهَق مِؿظ

َؼُف اْبـ حَبان َوَغقره اْكتفك.  اْبـ سعقد َوثظ

ْسـَاد حسـا َوان أطؾؿ َوَأصؾف فِل َصِحقح الُبَخاِرّي َوَغقره مـ َحِديث أبال ُهَرْيا َرة َلؽِاـ إِْساـَاد فعؾك َهَذا يؽقن اإْلِ

 الُؿَصـّػ َضِعقػ.
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 .(4)العؿؾ مـ غقر فصؾ، فقدل طؾك جقاز اإلجارة 

 -جؿاع:لًثا: الدلقل من اإلثا

) وأمااا اإلجؿاااع فاانن إمااة أجؿعاات طؾااك ذلااؽ حقااث يعؼاادون طؼااد  قــال الؽاســاين:

 .(2)إلك يقمـا هذا مـ غقر كؽقر (  -رضل ان طـفؿ  -اإلجارة مـ زمـ الصحابة 

َجاَرِة ( ) َوَأْجَؿَع َأْهُؾ اْلِعْؾِؿ فِل ُكؾِّ َطْصٍر َوُكؾِّ مِْصٍر َطَؾك َجَقا قال ابن قدامة:  .(4)ِز اإْلِ

 -رابًعا: الدلقل من الؿعؼول:

وٕن الحاجة إلك الؿـافع كالحاجة إلك إطقان فؾؿا جاز  استدلوا من الؿعؼول فؼالوا:

 .(8)طؼد البقع طؾك إطقان وجب أن يجقز طؼد اإلجارة طؾك الؿـافع 

 فسو عؼد اإلجارة بسبب الحظر وعدم اًلكتػاع بالعقن الؿمجرة:*** 

تػؼ الػؼفاء طؾك أكف: إذا طرض طذر يؿـع مـ استقػاء الؿـػعة الؿعؼقد طؾقفا بؿؼتضك ا

 .(5)طؼد اإلجارة، فنن طؼد اإلجارة يـػسخ هبذا العذر

إذا أمار  (6)) وكاذلؽ تـػساخ إجاارة الحقاكقات جا  يف شرح مختصـر خؾقـل لؾخرشـي:

، وكاذلؽ تـػسااخ الساؾطان بانغالق الحقاكقات ولاؿ يااتؿؽـ الؿؽارتي ماـ الؿـػعاة......

                                                                    

 .  478/  8بدائع الصـائع لؾؽاساين  (4)

 .  478/  8بدائع الصـائع لؾؽاساين  (2)

 . 424/  5( الؿغـل ٓبـ قدامة 4)

 . 424/  5، الؿغـل ٓبـ قدامة  284/  2الؿفذب لؾشقرازي ( 8)

، أسـك الؿطالب يف شرح  44/  7تصر خؾقؾ لؾخرشل وما بعدها ، شرح مخ 222/  8بدائع الصـائع لؾؽاساين ( 5)

،  449/  5دار الؽتاااب آسااالمل ، الؿغـاال ٓبااـ قدامااة  484/  2روض الطالااب لؾشااقخ زكريااا إكصاااري 

 . 44/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم 

 .478الؿعجؿ القجقز صا ار، ومحؾ التجارة ، والجؿع: حقاكقت . كان الخؿظ الحاكقت: دُ ( 6)



–
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اإلجارة بظفقر حؿؾ ضئر أو مرض ٓ تؼادر معاف طؾاك رضااع ....، وكاذلؽ مارض طباد 

وهربااف لؽالعاادو أي: باالرض حاارب ومااا كاازل مـزلتفااا كؼطاار بعقااد يف اإلسااالم  ... ٕن 

 .(4)الؿستلجر ٓ يؿؽـف آكتػاع مع شلء مـ ذلؽ ( 

ُْجَرُة، َفُفاَق َطْقاٌب ) َوَمَتك َضَفَر بِاْلُؿْسَتلْ  جا  يف روضة الطالبقن: ْٕ َجَرِة َكْؼٌص َتَتَػاَوُت بِِف ا

ابظااِة، َواْكِؼَطاااِع َماااِء اْلبِْئااِر َوَتَغقُّااِرِه بَِحْقااُث َيْؿـَااُع  ُمْثبِااٌت لِْؾَػْسااِخ، َوَذلِااَؽ َكَؿااَرِض اْلَعْبااِد َوالدظ

اِر َواْطِقَجاِجَفااا، َواْكِفااَدامِ  ااْرَب، َواْكؽَِساااِر َدَطااائِِؿ الاادظ ـْ َلااْق َباااَدَر  الشُّ َبْعااِض ُجااْدَراكَِفا، َلؽِاا

ْصاَلِح، َوَكاَن َقاباًِل لِْبِْصاَلِح فِل اْلَحاِل، َسَؼَط ِخَقاُر اْلُؿْسَتْلِجِر َكَؿا َساَبَؼ،  ُر إَِلك اإْلِ اْلُؿَمجِّ

َتْلِجِر. ُثاؿظ إِْن َضَفاَر اْلَعْقاُب َوَسَقاٌء َكاَن اْلَعْقُب َسابًِؼا لِْؾَعْؼِد َأِو اْلَؼْبِض، َأْو َحاِدًثا فِل َيِد اْلُؿْس 

ُْجرَ  ْٕ َٓ َشْلَء َطَؾْقِف، َوإِْن َشاَء َأَجاَز بَِجِؿقِع ا ٍة َلَفا ُأْجَرٌة، َفنِْن َشاَء َفَسَخ َو  .(2)ِة (َقْبَؾ ُمِضلِّ ُمدظ

ـْ اْلَبَؾاِد، ) َمْسَلَلٌة: َوَكَذلَِؽ إْن اْضَطرظ اْلُؿْسَتْلِجُر إَلك الرظ  جا  يف الؿحؾى باآلثار: ِحقاِؾ َطا

َجاَرَة َتـَْػِسُخ إَذا َكاَن فِل َبَؼائَِفاا َضاَرٌر َطَؾاك َأَحاِدِهَؿا،  َأْو اْضَطرظ اْلُؿَماِجُر إَلك َذلَِؽ، َفنِنظ اإْلِ

اَؾ َلُؽاؿْ   َتَعااَلك: ) َوَقاْد َفصظ
ِ
َم  َكَؿَرٍض َماكٍِع، َأْو َخْقٍف َماكٍِع، َأْو َغْقِر َذلِاَؽ، لَِؼاْقِل ان َماا َحارظ

ـْ  (4) َطَؾااْقُؽْؿ إِٓ َمااا اْضااُطِرْرُتْؿ إَِلْقااِف ( ـِ مِاا ي ، َوَقاااَل َتَعاااَلك: ) َوَمااا َجَعااَؾ َطَؾااْقُؽْؿ فِاال الاادِّ

 .(5()8)َحَرٍج(

                                                                    

 . 44/  7رح مختصر خؾقؾ لؾخرشل ش( 4)

الـاشار:  249/  5( روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ الؿملاػ: أباق زكرياا محقال الاديـ يحقاك باـ شارف الـاقوي 2)

 م.4994ها / 4842طؿان، الطبعة: الثالثة،  -دمشؼ -الؿؽتب اإلسالمل، بقروت

 ( . 449سقرة إكعام مـ أية: ) ( 4)

 ( . 78)  سقرة الحج مـ أية :( 8)

 . 44/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم ( 5)
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 وعؾى هذا:

فنذا كاكت العقـ الؿمجرة يف مؽان ُفرض فقاف حظار التجاقال، وتعاذر طؾاك الؿساتلجر 

عة الؿؼصقدة ماـ طؼاد آيجاار، فانن العؼاد يـػساخ، القصقل إلقفا حتك فاتت طؾقف الؿـػ

وكذلؽ إذا كان الؿؽاان الؿطؾاقب فقاف أداء العؿاؾ الؿساتلجر طؾقاف قاد ُفارض فقاف حظار 

التجقال، وتعذر طؾك العامؾ القصقل إلقف لؾؼقام بالعؿؾ محؾ طؼد اإليجارة، فانن العؼاد 

  يـػسخ أيًضا.

 مؾحــــق

خاص بعؼود الؿحالت التجارية، والـوادي، أثر حظر التجوال عؾى عؼد اإليجار ال

 والحواكقت وغقرها، والتي تضررت بالحظر.

الؿؼصقد بعؼد اإليجار: هق طؼد يؾتزم الؿمجر بؿؼتضاه أن يؿؽـ الؿستلجر مـ اإلكتػااع 

 .(4)بشلء معقـ مدة معقـة لؼاء أجر معؾقم

جاز لؽؾ ماـ  هذا وقد كص الؼاكقن الؿدين طؾك أكف: إذا كان اإليجار معقـ الؿدة،

الؿتعاقديـ أن يطؾب إهنائف قبؾ اكؼضاء مدتف، إذا جدت ضروف خطقرة متققعة ماـ شالهنا 

أن تجعؾ تـػقذ اإليجار مـ مبدأ إمر أو يف أثـاء سرياكف مرهًؼا طؾك أن يراطل ماـ يطؾاب 

، فانذا  ًٓ إهناء العؼد مقاطقد التـبقف باإلخالء، وطؾك أن يعقض الطرف أخر تعقيًضاا طااد

كان الؿمجر هق الذي يطؾب إهناء العؼد فال يجرب الؿستلجر طؾك رد العقـ الؿمجرة حتك 

 .(2)يستقيف التعقيض أو يحصؾ طؾك تلمقـ كاف

                                                                    

 مـ الؼاكقن الؿدين . 558( الؿادة رقؿ 4)

 مـ الؼاكقن الؿدين. 648( الؿادة رقؿ 2)



–
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وقد اشرتط الـص السابؼ مـ الؼااكقن الؿادين طادة شاروط حتاك يجاقز لؽاؾ ماـ 

 الؿتعاقديـ أن يطؾب إهناء طؼد اإليجار قبؾ اكؼضاء مدتف.

 ر معقـ الؿدةيجاأن يؽقن اإل -4

 أن تجد ضروف خطقرة غقر متققعة. -2

أن يؽقن مـ شلن هذه الظاروف أن تجعاؾ تـػقاذ اإليجاار ماـ مبادأ إمار أو يف أثـااء  -4

 سرياكف مرهًؼا.

وهبذا يتباقـ الػارق باقـ العاذر الطاارئ والؼاقة الؼااهرة، فالعاذر الطاارئ يجعاؾ تـػقاذ 

هرة فتجعااؾ تـػقااذ اإليجااار مسااتحقاًل، فاانذا اإليجااار مرهًؼااا ٓ مسااتحقاًل، أمااا الؼااقة الؼااا

احتاجت العقـ إلك ترمقؿات ضارورية ذات كػؼاات فادحاة، كاان هاذا طاذًرا صارًئاا يؼاقم 

بااالؿمجر، ويجقااز لااف أن يـفاال اإليجااار بعااد اكؼضاااء مقاطقااد التـبقااف الؼاكقكقااة، مااع إططاااء 

فقاف، كاان هاذا الؿستلجر التعاقيض العاادل، أماا إذا هؾؽات العاقـ لسابب ٓ ياد لؾؿامجر 

الفالك ققة قاهرة، ويـػسخ اإليجار فقًرا دون أي تعقيض، واإلرهاق الذي يؼع فقاف أحاد 

 .(4)الطرفقـ، معـاه أن تؼع بف خسارة فادحة لق أكف استؿر يف تـػقذ اإليجار إلك هناية مدتف

أن يراطك مـ يطؾب إهناء العؼد مقاطقد التـبقف بااإلخالء، وأن يعاقض الطارف أخار  -8

. ًٓ  تعقيًضا طاد

فنذا تقافرت الشروط السابؼة جاز لؾطرف الذي أرهؼف الظرف الطارئ أن يطؾب إهنااء 

طؼد اإليجار قبؾ اكؼضاء مدتف بشرط أن يـبف طؾك الطرف أخر يف الؿقاطقد التل حاددها 

                                                                    

( القسااقط يف شاارح الؼاااكقن الؿاادين العؼااقد الااقاردة طؾااك آكتػاااع بالشاالء ) اإليجااار والعاريااة ( د / طباادالرازق 4)

 . 864 – 864/  6السـفقري 
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 الؼاكقن، مع حؼ الطرف أخر يف تؼاضل تعقيض طادل.

 وعؾى ذلك: 

صقيؾة، ترتب طؾقفاا تعاذر اساتقػاء الؿـػعاة الؿؼصاقدة  فنذا فرض حظر التجقال لػرتة

مـ طؼد اإليجار يف باقل الؿدة، ُيعد ذلؽ طذًرا يبقح لؾطارف الؿضارور صؾاب اهنااء طؼاد 

اإليجار، ولؽـ دون تعقيض لؾطرف أخر، ٕن فرض حظر التجقال يعاد أماًرا ٓ دخاؾ 

 أصراف العؼد فقف.ٕي مـ 

إذا ُفرض حظر التجقال وتعاذر بسابب ذلاؽ اساتقػاء الؿـػعاة الؿؼاررة بؿؼتضاك طؼاد 

يجااار، وبالتااالل تااـؼص الحظاار مااـ الؿاادة الؿحااددة لعؼااد اإل اإليجااار، ففااؾ تسااؼط ماادة

 إجرة بالؿؼدر الذي تـؼص بف مدة آكتػاع أم ٓ؟ .

لػؼفا  عؾى أكه إذا حدث ما يؿـع من استقػا  الؿـػعة، فنن األجرة تسـؼط بؿؼـدار اتػق ا

 .(1)الؿدة التي حدث فقفا الؿاكع

) كؿا لق غصب الادار ماـ الؿساتلجر إجـبال ساؼط طـاف إجار يف  جا  يف الؿبسوط:

ماادة الغصااب، لاازوال تؿؽااـ الؿسااتلجر مااـ اسااتقػاء الؿعؼااقد طؾقااف، فاانذا غصااب العااقـ 

 . (2)ة يف جؿقع الؿدة سؼطت كؾ إجرة ( الؿستلجر

وكذا إذا استلجر دارا لقسؽـفا فسؾؿ الؿػاتقح إلقاف ومضات  وجا  يف الجوهرة الـقرة: )

                                                                    

، أساـك الؿطالاب يف شارح روض  564/  7كؾقؾ لؿختصر خؾقاؾ ، التاج واإل 447/  45قط لؾسرخسل الؿبس (4)

 .44/ 7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم  ، 446/  5، الؿغـل ٓبـ قدامة  844/  2الطالب لؾشقخ زكريا إكصاري 

 . 447/  45الؿبسقط لؾسرخسل ( 2)



–
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إٓ إذا مـعاف مااكع ماـ ساؾطان،  الؿدة فنكف يجب طؾقف إجرة سقاء ساؽـفا، أو لاؿ يساؽـ

 .(4)غقره...(  أو

فلصاب أهؾ ذلؽ الؿؽان فتـة جؾقا هبا كرتى رحا سـة امـ  وجا  يف التاج واإلكؾقل: )

مـ مـازلفؿ وجال معفؿ الؿؽرتي أو بؼل آمـا إٓ أكاف ٓ يلتقاف الطعاام لجاالء الـااس، ففاق 

 .(2)كبطالن الرحا بـؼص الؿاء أو كثرتف، ويقضع طـف قدر الؿدة التل جؾقا فقفا ( 

كؿاا تساتقيف ) وكاذلؽ غؾاؼ الحااكقت بالمر الساؾطان ٕن الؿـاافع إ وجا  يف الـذخقرة:

 .(4)طؾك مؾؽ الؿؽري ففق ماكع مـ التسؾقؿ كالفدم ( 

ُر اْلُؿْساَتْلِجَر  وجا  يف الؿغـي: ـْ اْلَعَؿِؾ فِقِف، َأْو َمـََع اْلُؿَمجِّ
َِجقُر مِ ْٕ ) َوُكؾُّ َمْقِضٍع اْمَتـََع ا

ْكتَِػاِع إَذا َكاَن َبْعَد َطَؿِؾ اْلَبْعِض َفاَل َأْجَر َلُف فِقفِ 
ِ
ـْ آ

ـَ َقْباَؾ مِ ٓظ َأْن َياُردظ اْلَعاْق ، َطَؾك َما َسَبَؼ، إ

ٍة َقْبَؾ َفْسِخ اْلُؿْسَتْلِجِر، َفَقُؽقَن َلاُف َأْجا ـْ َطَؾك ُمدظ ِة، َأْو ُيتِؿظ اْلَعَؿَؾ إْن َلْؿ َيُؽ ُر َماا اْكِؼَضاِء اْلُؿدظ

َر اْستِقػَ  ابظُة، َأْو َتَعذظ ا إنظ َشَرَدْت الدظ َْجاِر َطِؿَؾ. َفَلمظ ْٕ ـْ ا ِر، َفَؾاُف مِا اُء اْلَؿـَْػَعِة بَِغْقِر فِْعاِؾ اْلُؿاَمجِّ

 .(8) بَِؼْدِر َما اْسَتْقَفك بُِؽؾِّ َحاٍل (

ـْ اْكَتاَرى َدابظاًة إَلاك  وجا  يف الؿحؾى: ـْ َقَتاَدَة فِاقَؿ ـْ َمْعَؿٍر َط اِق َط زظ ـْ َصِريِؼ َطْبِد الرظ
) َومِ

 .(6(  )5) ْن َيْخُرَج. َقاَل َقَتاَدَة: إَذا َحَدَث َكاِزَلٌة ُيْعَذُر بَِفا َلْؿ َيْؾَزْمُف اْلؽَِراُء(َأْرٍض َمْعُؾقَمٍة َفَلَبك أَ 

                                                                    

بِقااِدّي القؿـاال الحـػاال ( الجااقهرة الـقاارة الؿملااػ: أبااق بؽاار بااـ طؾاا4)  264/  4ل بااـ محؿااد الحاادادي العبااادي الزظ

  ها .4422الـاشر: الؿطبعة الخقرية، الطبعة: إولك، 

 . 564/  7كؾقؾ لؿختصر خؾقؾ التاج واإل( 2)

/  5( الذخقرة الؿملػ: أبق العباس شفاب الاديـ أحؿاد باـ إدرياس باـ طباد الارحؿـ الؿاالؽل الشافقر باالؼرايف 4)

 م. 4998بقروت الطبعة: إولك،  -لـاشر: دار الغرب اإلسالملا 548

 . 446/  5الؿغـل ٓبـ قدامة ( 8)

ْلِء اْلَؿْجُفقِل، َوَهْؾ َيُجقُز  "البققع  "إثر أخرجف طبدالرزاق يف مصـػف كتاب ( 5) ُجُؾ َيْؽَتِري َطَؾك الشظ باب / الرظ

 ( . 48982رقؿ )  246 / 8اْلؽَِراُء َأْو َيْلُخُذ مِْثَؾُف مِـُْف؟ 

 . 44/  7الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم ( 6)
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 وعؾى ذلك:

فنذا ُفرض حظر التجقال، وتعذر بسبب ذلؽ استقػاء الؿـػعاة الؿؼاررة بؿؼتضاك طؼاد 

تااـؼص  اإليجاار، فاانن ماادة الحظاار تساؼط مااـ الؿااددة الؿحااددة لعؼاد اإليجااار، وبالتااالل

 إجرة بالؿؼدار الذي تـؼص بف مدة آكتػاع.

 -ن:اسللتوفقه م

(1)

 .(2)اتػق الػؼفا  عؾى مشروعقة الرهن وأكه عؼد جائز

 .(4)هذا العؼد ثابت بالؽتاب والسـة.....( )ثؿ جقاز  جا  يف الؿبسوط:

)فؽؾ ما جاز بقعف جاز رهـف إٓ ما سـعرفف وأما دلقؾف فؼد ثبت  جا  يف مواهب الجؾقل:

  .(8) بالؽتاب والسـة واإلجؿاع (

) والاارهـ يف البقاع ويف الؼاارض ويف الحؼاقق الثابتااة كؾفااا  وجـا  يف فؼــه أهـل الؿديـــة:

                                                                    

ا َيـُقُب َمـَاَب َما ُأخذ مِـْاُف. ُيَؼااُل: َرَهـْاُت ُفاَلًكاا َداًرا َرْهـا  واْرتَ الرهـ لغة: ( 4) ـُ َما ُوِضَع ِطـَْد اإِلكسان مِؿظ ْه فـاف إَِذا الرظ

، ـٌ  وَرَهـَف الشلَء َيْرَهـف َرْهـ  وَرَهـَف ِطـَْدُه، كاَِلُهَؿا: َجَعَؾُف ِطـَْدُه َرْهـ .  َأخذه َرْهـ ، َواْلَجْؿُع ُرهقن وِرهان وُرُه

 فصؾ الراء مادة رهـ . 488/  44لسان العرب 

ِر َوَفائِِف.الرهـ شرًطا ـٍ ُيْسَتْقَفك مِـَْفا ِطـَْد َتَعذُّ ـِ َماٍل َوثِقَؼًة بَِدْي  .  4/49لشربقـل غـل الؿحتاج لؾخطقب ام  : َجْعُؾ َطْق

، مغـاال  842/  2، الؽااايف يف فؼااف أهااؾ الؿديـااة  75/  8، الااذخقرة لؾؼاارايف  64/  24الؿبسااقط لؾسرخساال ( 2)

 . 462/  6، الؿحؾك بأثار  285/  8، الؿغـل ٓبـ قدامة  49/  4الؿحتاج لؾشربقـل 

 .68/  24الؿبسقط لؾسرخسل ( 4)

ؿملػ: شؿس الديـ أباق طباد ان محؿاد باـ محؿاد باـ طباد الارحؿـ ( مقاهب الجؾقؾ يف شرح مختصر خؾقؾ ال8)

طقـل الؿالؽل  هاا 4842الـاشر: دار الػؽر، الطبعة: الثالثة،  5/  2الطرابؾسل الؿغربل، الؿعروف بالحطاب الرُّ

 م.4992 -
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 .(1) جائز....(

  .(2))والرهـ مجؿع طؾك جقازه....(  جؿوع:وجا  يف الؿ

) والرهـ يف الشارع: الؿاال الاذي يجعاؾ وثقؼاة بالاديـ لقساتق  ماـ  وجا  يف الؿغـي:

 .(4)بالؽتاب والسـة واإلجؿاع ( وهق جائز، استقػاؤه مؿـ هق طؾقفثؿـف إن تعذر 

ويــة، وقــد اســتدل الػؼفــا  عؾــى مشــروعقة عؼــد الــرهن بالؽتــاب الؽــريم، والســـة الـب

 -واإلجؿاع والؿعؼول:

 -أوًًل: الدلقل من الؽتاب الؽريم:

 . (4)َوإِْن ُكـُْتْم َعَؾى َسَػرٍ َوَلْم َتِجُدوا َكاتًِبا َفرَِهاٌن َمْؼُبوَضٌة  استدلوا بؼوله تعالى: 

 وجه الدًللة من اآلية الؽريؿة:

قف طؾاك ققلاف تعاالك: أمار بصاقغة الخارب: ٕكاف معطا  َفرَِهـاٌن َمْؼُبوَضـةٌ قوله تعالى: 

 َُفاْكُتُبوه  (5) :وطؾك ققلف تعالك ،  َوَأْشِفُدوا إَذا َتَباَيْعُتْم(6) وأدكك ما يثبت بصقغة إمر ،

 .(7)الجقاز

 -ثاكًقا: الدلقل من السـة الـبوية:

ـْ َطائَِشَة َرِضَل اُن َطـَْفا، َقاَلْت:   »استدلقا بؿا روي َط
ِ
َصاؾظك اُن َطَؾْقاِف  اْشَتَرى َرُسقُل ان

                                                                    

 . 842/  2الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة ( 4)

 . 477/  44تؽؿؾة الؿجؿقع شرح الؿفذب ( 2)

 . 285/  8ل ٓبـ قدامة الؿغـ( 4)

 ( . 284سقرة البؼرة مـ أية : ) ( 8)

 ( . 282سقرة البؼرة مـ أية : ) ( 5)

 ( . 282سقرة البؼرة مـ أية : ) ( 6)

 .68/  24الؿبسقط لؾسرخسل ( 7)
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ـْ َيُفقِديٍّ َصَعاًما، َوَرَهـَُف ِدْرَطفُ 
َؿ مِ  .(4) «َوَسؾظ

 وجه الدًللة من الحديث الشريف:

ويف هذا الحديث دلقؾ جقاز الرهـ يف كاؾ ماا هاق ماال متؼاقم، وفقاف دلقاؾ: أن الارهـ 

ديـاة يف حاال بالؿ -صاؾك ان طؾقاف وساؾؿ  -جائز يف الحضر والساػر جؿقًعاا، فنكاف رهـاف 

 .(2)إقامتف هبا

 جؿاع:ثالًثا: الدلقل من اإل

) وأما اإلجؿاع، فالجؿع الؿساؾؿقن طؾاك جاقاز الارهـ  جؿاع فؼال:كؼل ابن قدامة اإل

 .(4)يف الجؿؾة( 

 رابًعا: الدلقل من الؿعؼول:

ـُفُ  ـْ ُيَديِّ َؿا َيِجُد َم بال رهـ،  أن الحاجة إلك القثقؼة ماسة مـ الجاكبقـ، فنن الؿستديـ َقؾظ

مالاف بحقاث لاؿ يباؼ مـاف شالء،  والدائـ يلمـ بالرهـ مـ الجحاقد أو إساراف الؿاديـ يف

ـْ اْلُغَرَماِء فؽان فقف كػع لفؿا كؿا يف الؽػالة والحقالة َفُشِرعَ  َأوْ 
ِة َغْقِرِه مِ  .(8) بُِؿَحاصظ

 حؽم بقع الشي  الؿرهون لعدم الوفا  بالدين بسبب حظر التجوال:*** 

أجؾ الديـ الؿرهقن بف، وصالب الدائـ الؿديـ الراهـ بالقفاء فؾؿ يستطع إذا حؾ 

الؿديـ الحضقر لؾقفاء بسبب حظر التجاقال، ففاؾ يجاقز لؾادائـ بقاع الشالء الؿرهاقن 

 ٓستقػاء ديـف مـ ثؿـف؟ اختؾػ الػؼفاء يف ذلؽ طؾك ققلقـ:

                                                                    

 .(  2544رقؿ )  484/  4باب / الرهـ طـد القفقد وغقرهؿ  "الرهـ  "أخرجف البخاري يف صحقحف كتاب ( 4)

 .68/  24الؿبسقط لؾسرخسل ( 2)

 . 285/  8الؿغـل ٓبـ قدامة ( 4)

 . 62/  6( تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ 8)
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 الؼول األول :

وهـمًل   ، والحـابؾـة، والظاهريـة،جؿفور الػؼفا  من الحـػقة، والؿالؽقـة، والشـافعقةل

: الاراهـ إذا غااب غقباة مـؼطعاة، فرفاع الؿارهتـ أماره لؾؼاضال، لقبقاع الؿرهاقن أنيرون 

، والغقباة الؿـؼطعاة هال التال (4)بديـف، لؿ يؽـ لف بقعف إٓ أن يلذن لف الحااكؿ إن غااب رباف

غقار مـؼطعاة وكاان فنذا كاكات الغقباة  وعؾى ذلك:تـؼطع فقفا أخباره وٓ يعؾؿ متك يعقد، 

مـ الؿعؾقم وقت طقدتف كؿا يف حالة حظر التجقال فال يجاقز بقاع الؿرهاقن، ٕكاف ُساؾَِّط 

طؾك البقع لؼضاء الديـ طـد امتـاع الراهـ مـ قضاء الديـ، ٕكف وثقؼاة لؾؿارهتـ لقـتصاػ 

 ، وٓ يسؿك مـ حظر تجقالف مؿتـع طـ أداء أو مؿاصؾ، ٕكف معذور يف ذلؽ.(2)إن مطؾ

لؾؿرهتـ بقاع الارهـ بنجاازة الحااكؿ وأخاذ ديـاف إذا كاان  جا  يف حاشقة ابن عابدين: )

 .(4)الراهـ غالبا ٓ يعرف مقتف وٓ حقاتف ( 

) وٓ يباع حتك يحؾ أجؾ الديـ وٓ يبقاع الؿارهتـ الارهـ إذا  جا  يف فؼه أهل الؿديـة:

 .(8) حؾ ديـف دون الحاكؿ فنن باطف لؿ يجز بقعف (

 .(5))ولق كان الراهـ غائًبا أثبت الحال طـد الحاكؿ حتك يبقعف (  جا  يف فتح العزيز:

وإن لاؿ  ،الاديـ فقفااه الاراهـ، اكػاؽ الارهـ ذا حؾإ)  حؿد:أمام جا  يف الؽايف فؼه اإل

                                                                    

، الؽاايف  428/  44، فتح العزيز بشر الاقجقز  822/  2، الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة  52/  6حاشقة ابـ طابديـ ( 4)

 . 465/  6، الؿحؾك بأثار  78/  2يف فؼف اإلمام أحؿد 

 . 465/  6، الؿحؾك بأثار ٓبـ حزم  84/  24الؿبسقط لؾسرخسل ( 2)

 . 52/  6حاشقة ابـ طابديـ ( 4)

 . 822/  2الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة  (8)

 . 428/  44فتح العزيز بشر القجقز ( 5)
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وإن لاؿ يالذن،  ،وما بؼال فؾاف رهـ، بقع واستقيف الديـ مـ ثؿـفيقفف وكان قد أذن يف بقع ال

ا، فعؾ الحاكؿ ما يراه مـ إجباره طؾك البقاع، أو ببقعف، فنن أبك أو كان غائبً  صقلب باإليػاء

 .(4)أو الؼضاء، أو بقع الرهـ بـػسف....( 

 الؼول الثاين:

: إلاك أن الاراهـ إذا غااب جااز لؾؿارهتـ بقاع الؿاال (4)، والزيدياة(2)إلباضاقةاذهب 

لرهـ وطؾك ثؿـف، إذ إصاؾ الؿرهقن ولق بغقر إذن الؼاضل، فؾؾؿرهتـ التسؾط طؾك بقع ا

طدم التؼققد، فؾف بقع الؿرهقن طـد حؾقل إجؾ ساقاء امتـاع الؿاديـ الاراهـ طاـ القفااء 

 بعذر أو بغقر طذر. 

 الؼول الراجح:  

يتبين ممما سبق أن القول الراجح هو قول جمهور الفقهاء ، القائل بأنن المأنين الأراهن  
غقبتااف، وياادخؾ يف ذلااؽ غقبتااف لػاارض حظاار إذا حاادث لااف مااا يؿـعااف مااـ القفاااء بديـااف ك

التجقال، فنكف يجب طؾك الؿرهتـ رفع إمار إلاك الؼاضال، وٓ يجاقز لاف بقاع الؿرهاقن، 

ٕن الراهـ يف هذه الحالة ٓ يؿؽـ وصػف بالؿؿاصؾ، لؽقن امتـاطاف ماـ القفااء لسابب ٓ 

 دخؾ لف فقف. 

                                                                    

 . 78/  2الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد ( 4)

م( 4972-ه4492الطبعااة الثاكقااة )  268، 262/  44قسااػ أصػااقش ( شارح الـقااؾ وشااػاء العؾقااؾ لؿحؿااد باـ ي2)

 جدة . –مؽتبة آرشاد 

ط دار الؽتاااب  425/  5( البحاار الزخااار الجااامع لؿااذاهب طؾؿاااء إمصااار ٕحؿااد بااـ يحقااك بااـ الؿرتضااك 4)

 الؼاهرة . –اإلسالمل 
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إطاادة الؿاال  ـؿرهقن باف، وجاب طؾاك الادائـ الؿارهتإذا أدى الؿديـ الراهـ الديـ ال

الؿرهقن إلك مالؽف، ولؽـ قد يحدث أن يػرض حظر التجقال فقتعذر طؾك الدائـ إطاادة 

 الؿرهقن، فؿا حؽؿ كؿاء الرهـ الحادث مدة الحظر؟

ؾبـ والصاقف لؾاراهـ، ٕكاف متقلاد اتػؼ الػؼفاء طؾك أن كؿاء الرهـ كالقلد والثؿر وال

مـ مؾؽف وهق رهـ مع إصؾ، وٓ يجقز بقع زوائد الرهـ بغقر إذن الاراهـ أو الؼاضال، 

ويضؿـ ققؿتف، فنن خاف تؾػف طـده إن أمسؽف يرفع إمر إلك الؼاضل حتك يبقعف أو يلذن 

الؿارهتـ بعقاًدا ماـ لف يف البقع إن كان الؿالؽ غائًبا، وإن كان حاضًرا يرجع إلقف، ولق كان 

الؼاضل والؿالؽ وخاف التؾػ فباطف بـػسف لؿ يضؿـ، ٕكف ملذون لف يف مثؾ هذه الحالاة 

 .(4)يف البقع دٓلة 

) وكؿاء الرهـ كالقلد والثؿر والؾابـ والصاقف لؾاراهـ(: ٕكاف  جا  يف تبققن الحؼائق:

 .(2)لف)وهق رهـ مع إصؾ(: ٕكف تبع  -رحؿف ان  -متقلد مـ مؾؽف قال 

) ولق باع الؿرهتـ زوائد الرهـ بغقر إذن الراهـ أو الؼاضال لاؿ  وجا  يف البحر الرائق:

يجز بقعف ويضؿـ ققؿتف، وإن خاف تؾػف فجذ الثؿار وحؾاب الؾابـ جااز استحسااكا: ٕكاف 

كقع مـ الحػظ، فنن خاف تؾػف طـده فلمسؽف يرفع إمر إلك الؼاضل حتك يبقعاف أو يالذن 

ن كان الؿالؽ غائًبا، وإن كان حاضًرا يرجع إلقف، ولق كان الؿارهتـ بعقاًدا ماـ لف يف البقع إ

الؼاضل والؿالؽ وخاف التؾػ فباطف بـػسف لؿ يضؿـ: ٕكف ملذون لف يف مثؾ هذه الحالاة 

                                                                    

 44، تؽؿؾة الؿجؿاقع  4464ؿديـة صا ، الؿعقكة طؾك مذهب طالؿ ال  89/  6تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ ( 4)

 . 294/  8، الؿغـل ٓبـ قدامة  229/ 

 . 98/  6تبققـ الحؼائؼ ( 2)
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 .(4)يف البقع دٓلة

وأما الـؿاء الحاادث بعاد الارهـ كالقلاد والثؿارة والؾابـ وساائر  وجا  يف الؿجؿوع: )

 .(2)ؾؽ لؾراهـ وأكف ٓ يدخؾ يف الرهـ ولؾراهـ أن يـتػع بالرهـ ( مـافعف، م

كؿااء الارهـ جؿقعاف وغالتاف تؽاقن رهـاا يف ياد ماـ الارهـ يف ياده وجا  يف الؿغــي: ) 

كإصؾ. وإذا ُاْحتِقَج إلك بقعف يف وفاء الاديـ، بِقاَع َماَع إصاؾ، ساقاء يف ذلاؽ الؿتصاؾ، 

ِؿ، والؿـػ ـِ َوالااتظَعؾُّ ااْؿ صااؾ كالؽسااب وإجاارة والقلااد والثؿاارة والؾاابـ والصااقف َكالسظ

 .(4)والشعر( 

 وعؾى ذلك:

فاانن كؿاااء الشاالء الؿرهااقن وثؿاااره يتبااع إصااؾ الؿرهااقن، وتؽااقن مؾًؽااا لؾااراهـ، 

فقضااؿـفا الؿاارهتـ بضااؿاكف لألصااؾ الؿرهااقن، ويؾزمااف ردهااا مااع الؿرهااقن، فاانن تؾػاات 

ها مع قدرتف طؾاك ذلاؽ ضاؿـفا أيًضاا، بتؼصقره أو إهؿالف ضؿـ ققؿتفا، وإن امتـع مـ رد

أما إذا تعذر طؾقف ردها بسبب حظر التجقال لزمف الؿحافظة طؾقفا لحقـ التؿؽـ مـ ردها 

 طـد اكتفاء الحظر.

) والرهـ إذا تؾػ بغقر جـاية ماـ الؿارهتـ، رجاع الؿارهتـ بحؼاف طـاد  جا  يف الؿغـي:

ـْ َراِهـِِف،محؾف، وكاكت 
ن كان بتعدي الؿرهتـ، أو لؿ َيْحُرْزُه، ضؿـ( أماا وإ اْلُؿِصقَبُة فِقِف مِ

إذا تعاادى الؿاارهتـ يف الاارهـ، أو فاارط يف الحػااظ لؾاارهـ الااذي طـااده حتااك تؾااػ، فنكااف 

ا: وٕكف أماكة يف يده، فؾزمف إذا تؾػ بتعديف يضؿـ. ٓ كعؾؿ يف وجقب الضؿان طؾقف خالفً 

                                                                    

 . 272/  8البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ ( 4)

 . 229/  44تؽؿؾة الؿجؿقع ( 2)

 . 294/  8الؿغـل ٓبـ قدامة ( 4)
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ضاؿـفا، وٕكاف محباقس باديـ، أو تػريطف، كالقديعة. وٕهنا طاقـ مؼبقضاة لالساتقػاء، فق

فؽااان مضااؿقًكا، كااالؿبقع إذا حاابس ٓسااتقػاء ثؿـااف. وأمااا إن تؾااػ مااـ غقاار تعااد مـااف وٓ 

 .(4)تػريط، فال ضؿان طؾقف، وهق مـ مال الراهـ( 

 أوًًل: تعريف الشرط الجزائي:

ــة:  البقااع وكحااقه، والجؿااع شااروط، والشاارط: إلاازام الشاالء والتزامااف يف الشــرط لغ

 .(2)العالمة

هق الؿؽافلة طؾك الشلء، جزاه بف وطؾقاف جازاء، والجازاء يؽاقن ثقاًباا  تعريف الجزا :

 . (4)ويؽقن طؼاًبا، ويستعؿؾ يف الخقر والشر

اتػاق بقـ الؿتعاقديـ طؾاك  تعريف الشرط الجزائي: عرفه عؾؿا  الؿجؿع الػؼفي بلكه:

ض الذي يستحؼف مـ شرط لف طاـ الضارر الاذي يؾحؼاف إذا لاؿ يـػاذ الطارف تؼدير التعقي

 .(8)أخر ما التزم بف، أو تلخر يف تـػقذه 

 -ثاكًقا: العوامل التي أدت إلى العؿل بالشرط الجزائي:

 -ساعد عؾى العؿل بالشرط الجزائي عدة عوامل مـفا:

 تطقر أسالقب التجارة الداخؾقة والصـائع. -4

ئرة التجارة بقـ إفراد والدول، حقث أصبحت العؼقد تتؿ بقـ كاس بعقاديـ اتساع دا -2

                                                                    

 . 297/  8الؿغـل ( 4)

 . 484، الؿعجؿ القجقز صا  مادة ) شرط ( 429/  7لسان العرب ( 2)

 فصؾ الجقؿ . 844/  2لسان العرب ( 4)

 . 42/  4(  494مجؿع الػؼف آسالمل التابع لؿـظؿة الؿمتؿر آسالمل قرار رقؿ ) ( 8)
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ٓ يعرفااقن بعضاافؿ مؿااا يزيااد الحاجااة إلااك وجااقد شااروط جزائقااة تعطاال الؿشاارتط 

صؿلكقـة إلك التزام الطرف أخر بالعؼد، وأكف سقحصؾ طؾك التعقيض الؿـاسب طـد 

 خالل.اإل

د التقريادات، والؿؼااوٓت، وغقرهاا مؿاا ضفقر طدد كبقر مـ العؼاقد الحديثاة كعؼاق -4

 .(4)يحتاج معف إلك تضؿقـ العؼقد شروًصا جزائقة 

 ثالًثا: شروط تطبقق الشرط الجزائي: 

 .(2) يشترط لتطبقق الشرط الجزائي شروط مـفا:

ثباقت الضارر، فااالتعقيض الؿساتحؼ بساابب الشارط الجزائاال ٓ يؽاقن إٓ إذا أثباات  -4

 ف أي ضرر.الؿديـ أن الدائـ لؿ يؾحؼ

أٓ يؽقن يف الشرط الجزائل مبالغة، فنذا كان الشرط الجزائل مبالًغا فقف بالـسبة لؼقؿة  -2

 آلتزام إصؾل، فال يجقز لؾدائـ أن يطالب بلكثر مـ ققؿة آلتزام إصؾل.

ارتؽاب الؿديـ خطل أو غًشا جساقًؿا تسابب يف ضارر، ويتؿثاؾ الخطال يف طادم تـػقاذ  -4

 التلخقر فقف أو تـػقذه معقًبا.  آلتزام، أو

 إطذار الؿديـ أي التـبقف طؾقف بالتـػقذ. -8

 رابًعا: التؽققف الػؼفي لؾشرط الجزائي:

ــي ولفــم يف ذلــك اختؾــف العؾؿــا  الؿعاصــرون، يف التؽققــف الػؼفــي  لؾشــرط الجزائ

 -ن:ااتجاه

ف فقخارج طؾقاف، ؼالشرط الجزائل مـ العؼقد الؿسؿاة لف ما يشبفف يف الػ اًلتجاه األول:

 -ن:اولفؿ يف ذلؽ تخريج

                                                                    

 .26الشرط الجزائل د / محؿد بـ طبدالعزيز القؿـل ، رسالة ماجستقر ، جامعة اإلمام محؿد ، السعقدية صا ( 4)

 . 42سابؼ، مجؾة مجؿع الػؼف آسالمل ع الؿرجع ال( 2)



–
 

  522    

 .(4)أن الشرط الجزائل شبقف بالعربقن التخريج األول:

 .(2)الشرط الجزائل شبقف بالرهـ التخريج الثاين:

الشرط الجزائل لقس مـ العؼقد الؿسؿاة ففق معامؾة مستجدة لقس لفاا  اًلتجاه الثاين:

 -تالي:، وبقان ذلك عؾى الـحو ال(3)ما يشبففا يف الػؼف

 -أوًًل: أدلة اًلتجاه األول:

 .(4)التخريج األول: الشرط الجزائي شبقه بالعربون 

 وجه الشبه بقن الشرط الجزائي والعربون من وجفقن:

أن كاال مـفؿاا تؼادير لؾتعااقيض، فالشارط الجزائال تؼادير لؾتعااقيض يف  الوجـه األول:

 لعدول طـ العؼد.حالة اإلخالل بالعؼد، والعربقن تؼدير لؾتعقيض يف حالة ا

 ويـاقش ذلك:

بلن ققاس الشرط الجزائل طؾك بقع العربقن ققاس مع الػاارق، فاالعربقن هاق الؿؼاباؾ 

لحؼ طدول الؿشرتي طـ العؼد، أما الشرط الجزائل ففق تعاقيض طاـ ضارر وقاع فعااًل، 

كؿا أن العربقن يدفع طـد طدول الؿشرتي ولق لؿ يرتتب طؾك العدول ضرر، ٕكاف مؼاباؾ 

دول، أمااا الشاارط الجزائاال فااال يسااتحؼ إٓ إذا وقااع ضاارر طؾااك الاادائـ، ٕكااف تؼاادير العاا

 لؾتعقيض طـ الضرر.

                                                                    

ه(، الؾجـة الدائؿاة لبفتااء 4882-م2447)  94/  8القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين د / طبدارازق السـفقري ( 4)

، الؿادخؾ الػؼفال  448( صا  2بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الشرط الجزائل مجؾة البحقث آسالمقة العدد ) 

 .دمشؼ –( دار الؼؾؿ اه4848الطبعة إولك ) 566،  565/  4د الزرقا العام د / مصطػك أحؿ

 . 4498/  8/  24( تاريخ  25( قرار مجؾس هقئة كبار العؾؿاء بالؿؿؾؽة الؼرار رقؿ ) 2)

 . 42الشرط الجزائل د / محؿد الضرير مجؾة مجؿع الػؼف ع ( 4)

ا أو يسااتلجره ويعطاال بعااض الااثؿـ ي الرجااؾ شااقئ( العربااقن لغااة: بػااتح العااقـ والااراء قااال بعضاافؿ هااق أن يشاارت8)

إجرة ثؿ يؼقل إن تؿ العؼد احتسبـاه وإٓ ففق لؽ وٓ آخذه مـؽ، وسؿل بذلؽ ٕن فقاف إطراًباا لعؼاد البقاع  أو

 مادة ) ع رب (. 844/  2أي إصالًحا وإزالة فساد لئال يؿؾؽف باشرتائف.  الؿصباح الؿـقر 
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أن الشرط الجزائل يشبف بقع العربقن يف أن كال مـفؿا يقجاب طؾاك ماـ  والوجه الثاين:

 .(4)أخؾ بالشرط طؼقبة مالقة

 ويـاقش ذلك :

بالـسابة لؾشارط الجزائال، ٕن  بلن هذا الؼقل إذا صح بالـسبة لؾعرباقن، فنكاف ٓ يصاح

 .(2) الشرط الجزائل لقس طؼقبة وإكؿا هق تؼدير لؾتعقيض

 -التخريج الثاين: الشرط الجزائي شبقه بالرهن:

 وجه الشبه بقن الشرط الجزائي والرهن:

 أن الرهن والشرط الجزائي يمكدان موجب العؼد وًل يستؼالن عـه، ألكفؿا تابعان.

) أكف ضفر لفا أن الشرط الجزائال ماـ الشاروط  كبار العؾؿا :جا  يف قرار مجؾس هقئة 

التاال تحؼااؼ مصااؾحة العؼااد، إذ هااق حااافز إلكؿااال العؼااد يف وقتااف فؽااان شاابقًفا باشاارتاط 

 .(4)( لرهـا

بلن كقن الشرط الجزائل مـ مصؾحة العؼد ٓ كزاع فقاف، ولؽاـ تشابقفف  ويـاقش ذلك:

طـ ضرر، بقـؿا الشرط الجزائل تعاقيض  بالرهـ غقر مسؾؿ، ٕن الرهـ لقس فقف تعقيض

، كؿاا أن الارهـ طاقـ يساتق  مـفاا الاديـ أو ماـ (8)طـ الضرر ففاق مارتبط بققاقع الضارر

 ثؿـفا، بقـؿا الشرط الجزائل يف غالب إمر مبؾغ مؼدر مسبًؼا.

                                                                    

ؿقة وآفتاء لفقئة كبار العؾؿاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية، كؼاًل طـ الشرط الجزائل الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾ( 4)

 . 42د / محؿد الضرير مجؾة الؿجؿع ع 

 .849/  42الشرط الجزائل د / محؿد الضرير مجؾة مجؿع الػؼف آسالمل ع ( 2)

 . 4498/  8/  24( تاريخ  25الؼرار رقؿ ) ( قرار مجؾس هقئة كبار العؾؿاء بالؿؿؾؽة 4)

 . 42الشرط الجزائل د / محؿد الضرير مجؾة مجؿع الػؼف آسالمل ع ( 8)



–
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 .(1)ثاكًقا: أدلة اًلتجاه الثاين: الشرط الجزائي معامؾة مستحدثة

أن إصاؾ يف العؼاقد والشاروط الجاقاز  امؾة مسـتحدثة:وجه كون الشرط الجزائي مع

 والصحة، وٓ يحرم مـفا إٓ ما دل الشرع طؾك تحريؿف.

) إصؾ يف العؼقد والشروط الصحة إٓ ما أبطؾاف الشاارع أو هناك طـاف،  قال ابن الؼقم:

وهذا الؼقل هق الصحقح فانن الحؽاؿ ببطالهناا حؽاؿ باالتحريؿ والتالثقؿ، ومعؾاقم أكاف ٓ 

ام إٓ مااا حرمااف ان ورسااقلف، وٓ تاالثقؿ إٓ مااا أثااؿ ان ورسااقلف بااف فاطؾااف، كؿااا أكااف ٓ حاار

واجب إٓ ما أوجباف ان، وٓ حارام إٓ ماا حرماف ان، وٓ دياـ إٓ ماا شارطف، فإصاؾ يف 

العبادات البطالن حتك يؼقم دلقؾ طؾك إمار، وإصاؾ يف العؼاقد والؿعاامالت الصاحة 

 .(2) ك البطالن والتحريؿ (حتك يؼقم دلقؾ طؾ

 الراجح يف تخريج الشرط الجزائي:

الشـرط الجزائــي معامؾــة مســتحدثة، وذلــك لؿــا  بعـد عــرض أقــوال العؾؿــا  يتبــقن أن:

 -يؾي:

الشارط الجزائاال إن وجاد بقـااف وباقـ بعااض العؼاقد وجااف شابف، فنهنااا أوجاف شاابف  أوًًل:

 ضاهرية، ٓ يؿؽـ تؽققػ الشرط الجزائل طؾقفا.

أن الشرط الجزائل ماـ الؿعاامالت، والؿعاامالت إصاؾ فقفاا اإلباحاة، فقبااح  :ثاكًقا

التعامؾ بف، ٕن الشروط الجزائقة تعترب مـ مصؾحة العؼد، إذ هق حاافز إلكؿاال العؼاد يف 

وقتف الؿحدد لف، ويف الؼقل بتصحقح الشارط الجزائال ساد ٕباقاب الػقضاك والتالطاب 

 طؾك القفاء بالعفقد والعؼقد.   بحؼقق العباد، وسبب مـ أسباب الحث

                                                                    

 . 42الشرط الجزائل د / محؿد الضرير مجؾة مجؿع الػؼف آسالمل ع ( 4)

( إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ الؿملػ: محؿد بـ أبل بؽر بـ أيقب بـ سعد شؿس الديـ ابـ قاقؿ الجقزياة 2)

 .م4994 - ها4844 إولك،: الطبعة يقروت، –شر: دار الؽتب العؾؿقة الـا 259/  4
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 -خامًسا: أكواع الشرط الجزائي وحؽم كل كوع:

 الشرط الجزائي كوعان:

 كقع طؾك التلخقر يف العؿؾ والتـػقذ . الـوع األول:

 كقع طؾك الديقن . الـوع الثاين:

 وبقان ذلك عؾى الـحو التالي:

 ه:أوًًل: الشرط الجزائي عؾى التلخقر يف تـػقذ األعؿال وحؽؿ

 :(1)صور الشرط الجزائي عؾى تلخقر األعؿال من أهؿفا

يجقز أن يتضؿـ طؼد آستصـاع شرًصا جزائًقاا بؿؼتضاك العؼاد ماا  عؼد اًلستصـاع: -4

 اتػؼ طؾقف العاقدان.

إذا كان الؿبقع طقـًا لف مـػعاة كالعؼاارات والامٓت، فقجاقز لؾؿشارتي أن  عؼد البقع: -2

ؿ الؿبقاع يف الققات الؿحادد، فعؾقاف كاذا طاـ كاؾ ياقم يشرتط طؾك البائع إذا لاؿ يساؾ

 تلخقر.

وذلؽ بتؼاديؿ الؿاقاد إولقاة لؾؿصااكع كاالحبقب الغذائقاة لؾؿصااكع  عؼود التوريد: -4

الغذائقة، ولقازم الداوئر الحؽقمقة والشركات، والؿعامؾ والؿادارس،..... ، يجاقز 

فعؾًقاا بسابب إخاالل  شاارط ضارًراالشرط الجزائل طؾاك الؿشاروط طؾقاف إذا لحاؼ ال

 إهؿال الؿشروط طؾقف. أو

طؼقد الـؼؾ وطؼقد العؿؾ ما دام الشرط ٓ يخالػ الشرع، فال يحؾ حراًما وٓ يحارم  -8

                                                                    

، مجؿاع الػؼاف آساالمل يف  7/  4/  65مجؿع الػؼف آساالمل الادولل يف دورة مامتؿره الساابع باالؼرار رقاؿ ( 4)

 ؿرهمامت دورة يف(  84 – 84، يف قارارات الؿجؿاع رقاؿ )  6/  2/  54دورة ممتؿره السادس بجدة الؼرار رقؿ 

 ( . م4998)  الخامس



–
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 ًٓ  .(4) حال

 حؽم الشرط الجزائي عؾى التلخقر يف تـػقذ األعؿال:

 اختؾف العؾؿا  الؿعاصرون يف حؽؿه وذلك عؾى قولقن:

ف جقاز الشرط الجزائل طؾك التلخقر يف تـػقذ إطؿال، يرى مـ ذهب إلق الؼول األول:

ذهب لذلؽ بعض مـ العؾؿاء الؿعاصريـ، وبف صادر قارار هقئاة كباار العؾؿااء يف دورهتاا 

 فتااقى الؿصاارية، آفتاااء دار قاارار ،اهاا4498/  8/  22 – 5الخامسااة الؿـعؼاادة مااا بااقـ 

 .(2)آسالمل الػؼف مجؿع وقرار الؽقيتل، التؿقيؾ لبقت الشرطقة الفقئة

يارى ماـ ذهاب إلقاف طادم جاقاز الشارط الجزائال طؾاك التالخقر يف تـػقاذ  الؼول الثاين:

 .(4)د/ طؾل السالقس مـفم:إطؿال، ذهب لذلؽ بعض مـ العؾؿاء الؿعاصريـ، 

 األدلـــــــــــة والؿـاقشــــــــــة

 -أوًًل: أدلة أصحاب الؼول األول:

بجقاز الشارط الجزائال طؾاك التالخقر يف تـػقاذ  ؾون:استدل أصحاب الؼول األول الؼائ

 إطؿال، بالؽتاب الؽريؿ، والسـة الـبقية، والؿعؼقل.

 أوًًل: الدلقل من الؽتاب الؽريم:

                                                                    

 .42بدالعزيز، جدة، مجؾة الؿجؿع ع الشرط الجزائل يف الػؼف آسالمل د/ كاجل شػقؼ طجؿ، جامعة الؿؾؽ ط( 4)

 ه .4498/  8/  24( بتاريخ 25قرار هقئة كبار العؾؿاء قرار رقؿ )( 2)

ئاال مجؾااة مجؿااع الػؼااف د / ، الشاارط الجزا 527/ 42الشاارط الجزائاال د / السااالقس مجؾااة مجؿااع الػؼااف ع( 4)

، الضؿان يف الػؼف آسالمل لؾشقخ 75، أحؽام طؼقد التلمقـ لؾشقخ محؿقد آل زيد صا  84/ 42التسخقري ع

م(،الـظرية العامة لاللتزامات يف الشاريعة آساالمقة 2444دار الػؽر العربل )  -الؼاهرة  47طؾل الخػقػ صا 

 الجامعة الؿصرية . -الـاشر/ الؼاهرة 94د / شػقؼ شحاتة صا 
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َفا الَِّذيَن َوَمـُوا َأْوُفوا بِاْلُعُؼوِد....  استدلوا بؼوله تعالى:   . (4)َيا َأيُّ

طؾااك وجااقب القفاااء بااالعؼقد، والشاارط  دلاات أيااة وجــه الدًللــة مــن اآليــة الؽريؿــة:

 الجزائل سبب مـ أسباب القفاء بالعؼقد.

 ثاكًقا: الدلقل من السـة الـبوية:

ِه، َأنظ  ـْ َجادِّ ـْ َأبِقاِف، َطا ، َطا ـِ َطاْقٍف اْلُؿَزكِالُّ ـِ َطْؿاِرو ْبا  ْبا
ِ
استدلقا بؿاا روي طاـ َطْباِد ان

َؿ   َصؾظك اُن َطَؾْقِف َوَسؾظ
ِ
ًٓ، َرُسقَل ان َم َحالَ ٓظ َشْرًصا َحرظ َقاَل:َ ) الُؿْسؾُِؿقَن َطَؾك ُشُروصِِفْؿ، إِ

 .(2) َأْو َأَحؾظ َحَراًما (

  وجه الدًللة من الحديث:

ـ بشاروصفؿ، والشارط الجزائال شارط ماـ قل الحديث طؾك وجقب التازام الؿساؾؿد

 الشروط فؽان تـػقذه مباح.

 ثالًثا: الدلقل من الؿعؼول:

أن إصؾ يف الشروط الصحة، وأكف ٓ يحرم مـفا ويبطاؾ  ن الؿعؼول فؼالوا:استدلوا م

إٓ ما دل الشرع طؾك تحريؿف وإبطالف كًصا أو ققاًسا، والشرط الجزائل ماـ الشاروط التال 

 .(4)تعترب مـ مصؾحة العؼد، إذ هق حافز إلكؿال العؼد يف قتف الؿحدد لف

 ثاكًقا: أدلة أصحاب الؼول الثاين:

بعادم جاقاز الشارط الجزائال طؾاك التالخقر يف  صحاب الؼول الثاين الؼـائؾون:استدل أ

                                                                    

 ( . 4سقرة الؿائدة مـ أية : ) ( 4)

(، وقال الرتمذي: هاذا 4452رقؿ) 28/  4باب / ما ذكر يف الصؾح  "إحؽام  "( أخرجف الرتمذي يف ســف كتاب2)

 حديث حسـ صحقح.

 ه .4498/ 24/8( تاريخ 25قرار هقئة كبار العؾؿاء قرار رقؿ )( 4)



–
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 تـػقذ إطؿال، بالسـة الـبقية، والؿعؼقل.

 أوًًل: الدلقل من السـة الـبوية:

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة   َصؾظك اُن َطَؾْقاِف  "رضل ان طـف "استدلقا بؿا روي َط
ِ
َقاَل:) َكَفك َرُسقُل ان

َؿ  ـِ فِل َبْقَعٍة ( َوَسؾظ ـْ َبْقَعَتْق  .(4)َط

  وجه الدًللة من الحديث:

دل الحديث طؾك الـفل طـ بقع بقعتقـ يف بقعة، والشرط الجزائال ماـ قبقاؾ ذلاؽ ٕكاف 

 اشتؿؾ طؾك بقعتقـ يف بقعة واحدة.

بلن هذا آستدٓل غقر مسؾؿ باف، ٕن الشارط الجزائال لاقس ماـ قبقاؾ  وكوقش ذلك:

فؾقس مـ قبقؾ بعتؽ طؾاك أن تؼرضاـل ، ٕن كاؾ واحاد ماـ هاذه العؼاقد  بقعتقـ يف بقعة،

 .(2)يؿؽـ أن يؼع مستؼاًل طـ العؼد إصؾل، بخالف الشرط الجزائل فنكف ٓ يؼع مستؼاًل 

 ثاكًقا: الدلقل من الؿعؼول: 

الشرط الجزائل يرتتب طؾقف التزام مـػعة زائادة يف العؼاد،  استدلوا من الؿعؼول فؼالوا:

ة مـػعة مشروصة ٕحد الؿتعاقديـ تؽقن ربا، ٕهنا زيادة ٓ يؼابؾفا طاقض، والعؼاد وزياد

 .(4)الذي فقف ربا أو شبفة الربا فاسد ٕن شبقف الربا كحؼقؼتف

 الترجقـــــــــــــــح

 بعد عرض أقـوال العؾؿـا  وأدلـتفم يتبـقن أن الؼـول الـراجح هـو الؼـول األول الؼائـل:

                                                                    

(، وقااال 4244رقااؿ) 528/  2باااب / الـفاال طااـ بقعتااقـ يف بقعااة  "البقااقع  "كتاااب( أخرجااف الرتمااذي يف سااــف 4)

 الرتمذي: حديث أبل هريرة حديث حسـ صحقح، والعؿؾ طؾك هذا طـد أهؾ العؾؿ .

 م(. 4984-ه4848الؼاهرة )  648( الشرط الجزائل يف العؼقد د / طبد الؿحسـ سعد الرويشقد صا 2)

 . 264صرة د / طؾل محؿد قاسؿ صا ( دراسات مقسرة يف قضايا معا4)
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 التلخقر يف تـػقذ األعؿال، وذلك لؿا يؾي: بجواز الشرط الجزائي عؾى

 لؼقة أدلتفؿ وضعػ أدلة الؼقل الؿحالػ. -4

الشرط الجزائل يحؼؼ مصؾحة، ويسد أبقاب الػقضك والتالطب بحؼاقق العبااد،  -2

وإلحاق الضرر هبؿ، كؿاا أن العارف جااري بالتعاماؾ بالشارط الجزائال، وإذا كاان إمار 

يقجب تحريؿاف ماـ رًباا أو ضؾاؿ، أو مقسار، فاال وجاف  كذلؽ، ولؿ يؽـ يف هذا الشرط ما

 لتحريؿف، بؾ هق جائز وصحقح.

بشلن  42/  4( 449وهبذا الؼقل جاء كص قرار مجؿع الػؼف آسالمل قرار رقؿ ) -4

مقضااقع الشاارط الجزائاال: فاانن الؿجؾااس يؼاارر باإلجؿاااع: ) أن الشاارط الجزائاال الااذي 

خذ باف ماا لاؿ يؽاـ هـااك طاذر يف يجب إيجري اشرتاصف يف العؼقد شرط صحقح معترب 

 خالل بآلتزام الؿقجب لف...... (اإل

 حؽم الـوع الثاين:  الشرط الجزائي عؾى التلخقر يف سداد الديون: ثاكًقا:

اتػااق مؼارتن بعؼاد، يحادد بؿقجباف العاقادان ويعرف الشرط الجزائي يف الديون بلكـه: 

لديـ أو التالخر فقاف، كػارض غراماة طؾاك ساداد مسبًؼا مبؾًغا مـ الؿال، طـد طدم القفاء با

 ديـ مثؾ أقساط بقع سقارة وكحق ذلؽ.

كؿا لق اشرتى رجؾ مـ آخر سؾعة بثؿـ ممجاؾ يحاؾ بعاد ساـة واشارتط طؾقاف،  مثاله:

الدائـ يف العؼد أكف إن تلخر طـ السداد يف الققت الؿحدد، فعؾقف شرط جزائل مؼداره كذا 

قف طـ السداد، أو مبؾًغا مؼطقًطا يزاد طؾك ققؿاة الساؾعة ف يتلخر شفر كؾ طـ معقـة كسبة –

 الؿباطة، وهق تعقيض طـ ضرر طدم السداد أو التلخر. 

 خصائص الشرط الجزائي يف الديون:

 -من خصائص الشرط الجزائي يف الديون، ما يؾي:



–
 

  544    

الشرط الجزائل تؼدير جزايف لؿبؾغ مـ الؿال، طـ ضرر قد يؾحاؼ بالادائـ طـاد طادم  -4

فاء بالديـ أو التلخقر فقف، وقد يؽقن الؿبؾغ أكرب مـ الضرر، أو مساوًيا لف، أو أقاؾ الق

 .(4)مـف 

الشاارط الجزائاال يف الااديقن: اتػاااق بااقـ الاادائـ والؿااديـ يف ذات العؼااد أو يف طؼااد  -2

ٓحؼ، يرتب طؾك الؿديـ طـد إخاللف بالتزامف دفع مبؾغ يحدده العاقادان بعاد وقاقع 

 .(2)الضرر

 شرط الجزائي يف الديون:حؽم ال

إذا كان مبؾغ الشرط مستحًؼا طـد طدم القفاء بالديـ أو التلخر فقف دون أن يتققػ ذلؽ 

طؾك شريطة أخرى، كلن يؼقل: إذا لؿ يقفف ديـف يف وقت كذا فؾف طؾقف كذا وكذا مـ الؿال، 

يح، وٓ خالف بقـ الػؼفاء طؾك تحريؿ هذا الشرط وأكف مبطاؾ لؾعؼاد ٕن ذلاؽ رباا صار

 والربا محرم بالؽتاب الؽريؿ، والسـة الـبقية، واإلجؿاع.

 -أوًًل: الدلقل من الؽتاب الؽريم:

ُؼـوا اََ  : استدلقا بؼقلف تعالك  َبـا َأْضـَعاًفا ُمَضـاَعَػًة َواتَّ َفا الَِّذيَن َوَمـُوا ًَل َتـْلُكُؾوا الرِّ َيا َأيُّ

ُؽْم ُتْػِؾُحوَن   . (4)َلَعؾَّ

 من اآلية الؽريؿة:وجه الدًللة 

دلت أية طؾك تحريؿ الزيادة طؾك أصؾ الديـ، جاء يف التػسقر الؽبقر لؾػخر الارازي: 

) كان الرجؾ يف الجاهؾقة إذا كان لف طؾك إكسان مائة درهؿ إلك أجؾ، فنذا جاء إجؾ ولؿ 

                                                                    

 .  852/  2( القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين د / السـفقري 4)

 . 424الشرط الجزائل د / الروشقد صا ( 2)

 ( . 444سقرة آل طؿران مـ أية: ) ( 4)
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يؽااـ الؿااديقن واجاادا لااذلؽ الؿااال قااال زد يف الؿااال حتااك أزيااد يف إجااؾ فربؿااا جعؾااف 

ئتقـ، ثؿ إذا حؾ إجؾ الثاين فعؾ مثؾ ذلؽ، ثؿ إلاك آجاال كثقارة، فقلخاذ بسابب تؾاؽ ما

 .(4) الؿائة أضعاففا، فحرم ان تعالك الربا وهق الزيادة (

 -ثاكًقا: الدلقل من السـة الـبوية:

صاؾك ان طؾقاف "قاال: قاال رساقل ان  "رضال ان طـاف "استدلقا بؿاا روي طاـ جاابر 

ـْ َأْماِر اْلَجاِهؾِقظاِة َتْحاَت َقاَدَملظ َمْقُضاقٌع، َوِدَمااُء يف حجة ال "وسؾؿ َٓ ُكؾُّ َشْلٍء مِا قداع :) َأ

ـِ  ُل ِرًبا َأَضُع ِرَباَكاا ِرَباا َطبظااِس ْبا اْلَجاِهؾِقظِة َمْقُضقَطٌة،........، َوِرَبا اْلَجاِهؾِقظِة َمْقُضقٌع، َوَأوظ

ُف.......( َطْبِد اْلُؿطظؾِِب، َفنِكظُف َمْقُضق  .(2)ٌع ُكؾُّ

  وجه الدًللة من الحديث:

)وأول رباا أضاع رباكاا  -صؾك ان طؾقاف وساؾؿ  -) الؿراد مـ ققلف قال األمام الـووي :

ربا العباس بـ طباد الؿطؾاب فنكاف مقضاقع كؾاف( يف هاذه الجؿؾاة إبطاال أفعاال الجاهؾقاة 

يف الرباا ) إكاف مقضاقع  "ساؾؿصاؾك ان طؾقاف و"وبققطفا التل لؿ يتصؾ هبا قبض ، وققلف 

ــالى: كؾااف ( معـاااه: الزائااد طؾااك رأس الؿااال  ــال اَ تع ــا ق ــم ر وس  كؿ ــتم فؾؽ وان تب

وهذا الذي ذكرتف إيضاح وإٓ فالؿؼصقد مػفقم مـ كػس لػاظ الحاديث  ،(3)أموالؽم...

ٕن الربااا هااق الزيااادة فاانذا وضااع الربااا فؿعـاااه وضااع الزيااادة والؿااراد بالقضااع الاارد 

   .(8)بطالواإل

                                                                    

 .ها 4824 - الثالثة: الطبعة بقروت، –دار إحقاء الرتاث العربل  464/  9التػسقر الؽبقر لؾػخر الرازي ( 4)

رقااؿ  886/  2 "صااؾك ان طؾقااف وسااؾؿ "باااب / حجااة الـباال   "الحااج  "أخرجااف مسااؾؿ يف صااحقحف كتاااب ( 2)

(4248.) 

 (. 275سقرة البؼرة مـ أية : ) ( 4)

 الثاكقاة،: الطبعاة بقاروت، –الـاشر: دار إحقااء الارتاث العربال  482،  484/  8شرح الـقوي مع صحقح مسؾؿ ( 8)

4492. 



–
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 جؿاع:ثالًثا: الدلقل من اإل

) أجؿااع الؿسااؾؿقن طؾااك تحااريؿ الربااا وأكااف مااـ  جــا  يف الؿجؿــوع شــرح الؿفــذب:

 .(4) الؽبائر(

 عشـر، هذا وقد كص قرار مجؿع الػؼه التابع لرابطة العالم اًلسالمي يف دورتـه الحاديـة

) إن  ن، حقث جا  فقه:عؾى تحريم الشرط الجزائي يف الديون وعدم صحته يف الؼرار الثام

مجؾس الؿجؿع الػؼفل آسالمل ٓربطة العالؿ آسالمل الؿـعؼاد بؿؽاة يف الػارتة ماـ 

م، قد كظر يف 4989فرباير  29إلك  49ه الؿقافؼ مـ 4849رجب  24إلك  44يقم إحد 

 –إذا تلخر الؿديـ طـ سداد الديـ يف الؿدة الؿحددة، ففاؾ لاف  "مقضقع السمال التالل: 

 التالخقر بسابب معقـة بـسبة جزائقة مالقة غرامة الؿديـ طؾك يػرض بلن الحؼ – البـؽ أي

 . " بقـفؿا؟ الؿحدد الؿقطد يف السداد طـ

ن الادائـ أالؿجؿع الػؼفل باإلجؿاع ماا يؾال: وبعد البحث والدراسة قرر  " الجواب:

ة جزائقة محاددة، إذا شرط طؾك الؿديـ أو فرض طؾقف أن يدفع مبؾًغا مـ الؿال غرامة مالق

وبـسبة معقـة إذا تلخر طـ السداد يف الؿقطد الؿحدد بقـفؿا، ففاق شارط أو فارض باصاؾ، 

وٓ يجب القفاء بف، بؾ وٓ يحاؾ، ساقاء أكاان الشاارط هاق الؿصارف أم غقاره، ٕن هاذا 

 . "بعقـف هق ربا الجاهؾقة الذي كزل الؼرآن بتحريؿف 

 زائي:سادًسا: أثر حظر التجوال عؾى الشرط الج

ًٓ تعاقاد ماع شاخص طؾاك بـااء مساؽـ، ثاؿ  وبـا  عؾى صحة هذا الشرط، فؾق أن مؼاو

شرط صاحب الؿبـك شرًصا جزائًقا يؾزم الؿؼاول بدفع مبؾغ معقـ طـ كؾ يقم أو طـ كاؾ 

                                                                    

 . 494/  9قع شرح الؿفذب الؿجؿ( 4)
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أسبقع يتلخر فقفا الؿؼاول طـ تسؾقؿ العؿؾ الؿعفاقد إلقاف إكجاازه، ثاؿ ماع تؽارار فارض 

اء الؿبـك لؿـع القد العامؾة ماـ الخاروج، ففاؾ يعاد الحظار يف الحظر تلخر الؿؼاول يف إهن

 مثؾ هذه الحالة طذًرا يسؼط الشرط الجزائل أو بعضف؟

أن ذلااؽ يعااد طااذًرا، وخصقًصااا يف الؿشاااريع والعؼااقد التاال يسااتغرق يف  الصــحقح:

تـػقذها وقًتا كعؼقد التقريد والؿؼاوٓت، مؿا يعرضافا لؾحاقادث الطارئاة التال ٓ دخاؾ 

 د العاقديـ فقفا.ٕح

 وهذا ما كص عؾقه الؿجؿـع الػؼفـي التـابع لؿـظؿـة الؿـمتؿر اًلسـالمي يف الؼـرار رقـم

ه، حقااث جاااء يف الػؼاارة السادسااة: ) ٓ 4824يف الاادورة الثاكقااة طشاارة  42/  4( 449)

يعؿؾ بالشرط الجزائل إذا أثبت مـ شرط طؾقف أن إخاللف بالعؼد كاان بسابب خاارج طاـ 

ه، حقث جااء 4842( يف الدورة السابعة لؾؿجؾس طام 65ا يف الؼرار رقؿ )إرادتف ( ، وكذ

يف الػؼرة الرابعة مـف: ) يجقز أن يتضؿـ طؼد آستصـاع شرًصا جزائًقا بؿؼتضاك ماا اتػاؼ 

 طؾقف العاقدان ما لؿ تؽـ هـاك ضروف قاهرة ( .

 دية، حقث جا  فقـه:وهذا ما أشار إلقه قرار هقئة كبار العؾؿا  يف الؿؿؾؽة العربقة السعو

) لذلؽ كؾف فنن الؿجؾس يؼارر باإلجؿااع أن الشارط الجزائال الاذي يجاري اشارتاصف يف 

العؼقد شرط صحقح ومعترب يجب إخذ بف ما لؿ يؽـ هـااك طاذر يف اإلخاالل باآلتزام 

 .(4)الؿقجب لف يعترب شرًطا فقؽقن مسؼًطا لقجقبف حتك يزول ( 

                                                                    

 . 482( صا 2( مجؾة البحقث آسالمقة العدد ) 4)



–
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 ـةالخاتمـــــــــــــــــــــ   
 :أهم الـتائج والتوصقات  وتشتؿل عؾى 

 -من خالل دراستي لفذا البحث توصؾت إلى بعض الـتائج أهؿفا ما يؾي:

حظر التجقال هق كظام يؼصد بف مـع غقر أصحاب الؿفـ التل يـص طؾقفا الؼاكقن مـ  -4

قة داخؾقاة أو خارجقاة التـؼؾ داخؾ مـطؼة ما أو بؾد بلكؿؾفا طـد وققع ضروف اساتثـائ

 يحددها الؼاكقن خالل مدة محددة مـ قبؾ مـ يخقلف الؼاكقن لذلؽ.

ٓ ماكع شارًطا ماـ فارض حظار التجاقال إذا قامات ضارورة تساتقجب ذلاؽ، بشارط  -2

 آلتزام بالضقابط التل تؿـع مـ تجاوز السؾطة يف ذلؽ.

غقاار رئااقس  ٓ يؿؾااؽ سااؾطة فاارض حظاار التجااقال يف ضااؾ الظااروف آسااتثـائقة -4

 الجؿفقرية أو مـ يػقضف يف ذلؽ.

هـاك أسباب معقـة حددهتا الشريعة اإلساالمقة لػارض حظار التجاقال يـبغال آلتازام -8

 هبا.

 طذًرا يبقح التلخقر يف تسؾقؿ الؿبقع، أو الرد بالعقب. دّ عحظر التجقال يُ  -5

كااان الؿسااؾؿ إذا تعااذر طؾااك الؿسااؾؿ إلقااف تسااؾقؿ الؿسااؾؿ فقااف بساابب حظاار التجااقال  -6

 بالخقار بقـ فسخ العؼد وأخذ رأس الؿال، أو يصرب حتك يزول الحظر.

إذا ترتب طؾك حظر التجقال تعذر القفاء بؿؼتضك طؼاد اإليجاار فانن العؼاد يـػساخ،  -7

 فنذا لؿ يتعذر القفاء الؽامؾ، فقسؼط مـ إجرة بؿا يؼابؾ مدة الحظر.

بسبب حظر التجقال، وجب طؾاك الادائـ رفاع إذا امتـع الؿديـ الراهـ القفاء بالديـ  -8

 إمر لؾؼاضل وٓ يستؼؾ ببقع الؿال الؿرهقن وحده .

 الحظر يعد طذًرا يسؼط الشرط الجزائل أو بعضف . -9
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طؾك جؿقاع الؿتقاجاديـ يف الؿؽاان الؿػاروض فقاف حظار التجاقال ضارورة آلتازام  -4

جفاات الؿعـقاة لؿقاجفاة آساباب التال دطات بلحؽامف حتك تتؿ إتاحة الػرصاة لؾ

 إلك فرضف.

طاادم فاارض حظاار التجااقال الؽؾاال إٓ إذا دطاات ضاارورة تسااتؾزم ذلااؽ، مااع مراطاااة  -2

 السؿاح يف أوقات محددة بالخروج لؼضاء بعض آحتقاجات الضرورية.

وهذا بعض ما قد تقصؾت إلقف مـ كتائج وتقصقات خالل دراستل لفذا البحث ساائؾة 

بل أن يجعؾ جفدي الؿؼؾ كافًعاا، وأن يجعؾاف خالًصاا لقجفاف الؽاريؿ، وأن يعطقـال ان ر

طؾقااف إجاار يف الاادكقا وأخاارة، وأرجااق مااـ ان أن أكااقن قااد وفؼاات فقااف إلااك الصااقاب، 

 متضرطة إلقف غػران زٓيت وأخطائل إكف هق الغػقر الرحقؿ .



–
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 قائمة المصادر والمراجع 

التػسقر الؽبقر الؿملػ: أباق طباد ان محؿاد باـ طؿار باـ الحساـ باـ الحساقـ التقؿال  -

هاا( الـاشاار: دار 646الارازي الؿؾؼاب بػخار الااديـ الارازي خطقاب الااري )الؿتاق : 

 .ها 4824 - الثالثة: الطبعة بقروت، –إحقاء الرتاث العربل 

داود الؿملػ: أبق داود سؾقؿان بـ إشعث بـ إسحاق بـ بشاقر باـ شاداد  ســ أبل -4

ِجْستاين )الؿتق :  ها( الؿحؼؼ: محؿد محقل الديـ طباد 275بـ طؿرو إزدي السِّ

 .بقروت –الحؿقد الـاشر: الؿؽتبة العصرية، صقدا 

ي، ســ الرتمذي الؿملػ: محؿد بـ طقسك بـ َسْقرة بـ مقسك بـ الضحاك، الرتمذ -2

( 2، 4هااا( تحؼقااؼ وتعؾقااؼ: أحؿااد محؿااد شاااكر )جااا 279أبااق طقسااك )الؿتااق : 

( وإبااراهقؿ ططااقة طااقض الؿاادرس يف إزهاار 4ومحؿااد فااماد طبااد الباااقل )جااا 

، مصار –مطبعة مصاطػك الباابل الحؾبال ( الـاشر: شركة مؽتبة و5، 8الشريػ )جا 

 م. 4975 -ها  4495الطبعة: الثاكقة، 

ملػ: ابـ ماجة أبق طبد ان محؿد بـ يزيد الؼزويـال، وماجاة اساؿ ســ ابـ ماجف الؿ -4

هاا( تحؼقاؼ: محؿاد فاماد طباد البااقل ، الـاشار: دار إحقااء 274أبقف يزيد )الؿتق : 

 فقصؾ طقسك البابل الحؾبل. -الؽتب العربقة 

ســ الدارقطـل الؿملػ: أبق الحسـ طؾل بـ طؿر بـ أحؿد بـ مفدي بـ مسعقد بـ  -8

 ها(485ن بـ ديـار البغدادي الدارقطـل )الؿتق : الـعؿا

حؼؼف وضبط كصف وطؾؼ طؾقف: شعقب آركموط، حسـ طبد الؿـعؿ شؾبل، طبد الؾطقاػ 

 إولاك،: الطبعاة لبـاان، –حرز ان، أحؿد برهقم الـاشر: ممسسة الرسالة، بقاروت 

 .م 2448 - ها 4828
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ح بـ محؿاد الحساـل، الؽحاالين سبؾ السالم الؿملػ: محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ صال -5

ثااؿ الصااـعاين، أبااق إبااراهقؿ، طااز الااديـ، الؿعااروف كلسااالفف بااإمقر )الؿتااق : 

 ها( الـاشر: دار الحديث.4482

صااحقح البخاااري لبمااام / أباال طبااد ان محؿااد بااـ إسااؿاطقؾ البخاااري الجعػاال ،  -6

 اباـ دار(  م4987 - هاا 4847)  الثالثاة الطبعاة –تحؼقؼ د / مصاطػك دياب البغاا 

 ( . بقروت – دمشؼ)  كثقر

صااحقح مسااؾؿ لبمااام / مسااؾؿ بااـ الحجاااج أبااق الحسااـ الؼشااقري الـقسااابقري  -7

 –ها( الؿحؼؼ: محؿد فماد طباد البااقل ، دار إحقااء الارتاث العربال 264)الؿتق : 

 .بقروت

فتح الباري شرح صحقح البخااري الؿملاػ: أحؿاد باـ طؾال باـ حجار أباق الػضاؾ  -8

، رقااؿ كتبااف وأبقابااف 4479بقااروت،  -ين الشااافعل ، الـاشاار: دار الؿعرفااة العسااؼال

وأحاديثف: محؿاد فاماد طباد البااقل، قاام بنخراجاف وصاححف وأشارف طؾاك صبعاف: 

 محب الديـ الخطقب، طؾقف تعؾقؼات العالمة: طبد العزيز بـ طبد ان بـ باز.

محؿااد بااـ طبااد ان بااـ الؿساتدرك طؾااك الصااحقحقـ الؿملااػ: أبااق طبااد ان الحاااكؿ  -9

محؿد بـ حؿدويف بـ ُكعقؿ بـ الحؽؿ الضبل الطفؿاين الـقسابقري الؿعروف باابـ 

هااا( تحؼقااؼ: مصااطػك طبااد الؼااادر ططااا الـاشاار: دار الؽتااب 845البقااع )الؿتااق : 

 .4994 - 4844 إولك،: الطبعة بقروت –العؾؿقة 

ان الشااقكاين القؿـاال  كقااؾ إوصااار الؿملااػ: محؿااد بااـ طؾاال بااـ محؿااد بااـ طبااد -44

ها( تحؼقؼ: طصام الديـ الصبابطل ، الـاشر: دار الحاديث، مصار 4254)الؿتق : 

 م.4994 -ها 4844الطبعة: إولك، 



–
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كصااب الرايااة ٕحاديااث الفدايااة مااع حاشااقتف بغقااة إلؿعاال يف تخااريج الزيؾعاال  -44

)الؿتاق :  الؿملػ: جؿال الديـ أبق محؿد طبد ان بـ يقسػ باـ محؿاد الزيؾعال

هااا( قاادم لؾؽتاااب: محؿااد يقسااػ الَبـُااقري، صااححف ووضااع الحاشااقة: طبااد 762

العزياااز الديقبـااادي الػـجااااين، إلاااك كتااااب الحاااج، ثاااؿ أكؿؾفاااا محؿاااد يقساااػ 

 -الؽااامؾػقري الؿحؼااؼ: محؿااد طقامااة، الـاشاار: ممسسااة الريااان لؾطباطااة والـشاار 

 إولاك،: الطبعاة لساعقدية،ا –جادة  -لبـان/ دار الؼبؾة لؾثؼافة اإلسالمقة-بقروت 

 .م4997/ها4848

إشااباه والـظااائر، الؿملااػ: طبااد الاارحؿـ بااـ أباال بؽاار، جااالل الااديـ السااققصل  -4

 -هااا 4844هااا(، الـاشاار: دار الؽتااب العؾؿقااة، الطبعااة: إولااك، 944)الؿتااق : 

 م.4994

الديـ أبق البؼاء محؿد بـ أحؿاد باـ طباد العزياز  شرح الؽقكب الؿـقر الؿملػ: تؼل -2

ها( الؿحؼؼ: محؿد 972بـ طؾل الػتقحل الؿعروف بابـ الـجار الحـبؾل )الؿتق : 

 -هاا 4848الزحقؾل وكزياف حؿااد، الـاشار: مؽتباة العبقؽاان، الطبعاة: الطبعاة الثاكقاة 

 .م  4997

حؿد الغزالال الطقسال الؿستصػك مـ طؾؿ إصقل الؿملػ : أبق حامد محؿد بـ م -4

 –دراسة وتحؼقؼ : محؿد بـ سؾقؿان إشؼر ، الـاشار : ممسساة الرساالة  478/  4

 (  . م4997 – اه4847)  إولك الطبعة لبـان ، بقروت

  أوًًل: الػؼه الحـػي:

ؽاسااين بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع تللقػ اإلمام / طالء الديـ أبل بؽار باـ مساعقد ال -4

 م ( دار الؽتب العؾؿقة .4986 -ها  4846الحـػل ، الطبعة الثاكقة ) 
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، الؿملاػ: طثؿاان باـ طؾال باـ محجاـ  -2
ِّ
اْؾبِل تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الادقائؼ وحاشاقة الشِّ

ها( الحاشاقة: شافاب الاديـ أحؿاد  784البارطل، فخر الديـ الزيؾعل الحـػل )الؿتق : 

 )الؿتااق : بااـ محؿااد بااـ أحؿااد بااـ يااقكس باا
ُّ
ااْؾبِل هااا(  4424ـ إسااؿاطقؾ بااـ يااقكس الشِّ

 بقٓق، الؼاهرة. -ها(، الؿطبعة الؽربى إمقرية  4444الطبعة: إولك)

بِقاِدّي القؿـال  -4 الجقهرة الـقرة الؿملػ: أباق بؽار باـ طؾال باـ محؿاد الحادادي العباادي الزظ

 الؿطبعة الخقرية. ها الـاشر:4422ها( الطبعة: إولك، 844الحـػل )الؿتق : 

 أمااقـ محؿااد السااقد/  لؾعالمااة " طابااديـ ابااـ حاشااقة "رد الؿحتااار طؾااك الاادر الؿختااار  -8

 . بقروت – الػؽر دار(  م4992 - ها 4842)  الثاكقة الطبعة ، طابديـ بابـ الؿعروف

البحر الرائؼ شرح كـز الدقائؼ الؿملػ: زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿاد، الؿعاروف باابـ  -5

ها( ويف آخره: تؽؿؾة البحر الرائؼ لؿحؿاد باـ حساقـ باـ 974كجقؿ الؿصري )الؿتق : 

هااا(، وبالحاشااقة: مـحااة الخااالؼ ٓبااـ  4448طؾاال الطااقري الحـػاال الؼااادري )ت بعااد 

 طابديـ، الـاشر: دار الؽتاب اإلسالمل، الطبعة: الثاكقة .

مقدود الؿقصؾل البؾدحل، مجاد  آختقار لتعؾقؾ الؿختار الؿملػ: طبد ان بـ محؿقد بـ -6

هاا( طؾقفاا تعؾقؼاات: الشاقخ محؿاقد أباق دققؼاة 684الديـ أبق الػضؾ الحـػل )الؿتق : 

الؼااهرة  -)مـ طؾؿاء الحـػقة ومدرس بؽؾقة أصقل الديـ سابؼا( الـاشر: مطبعة الحؾبال 

 م. 4947 -ها  4456بقروت، وغقرها( تاريخ الـشر:  -)وصقرهتا دار الؽتب العؾؿقة 

العـاية شرح الفداية الؿملػ: محؿد بـ محؿد باـ محؿاقد، أكؿاؾ الاديـ أباق طباد ان اباـ  -7

هاا( الـاشار: 786الشقخ شؿس الديـ ابـ الشقخ جؿال الديـ الرومل الباابريت )الؿتاق : 

 دار الػؽر.

الؾباب يف شارح الؽتااب الؿملاػ: طباد الغـال باـ صالاب باـ حؿاادة باـ إباراهقؿ الغـقؿال  -8

ها( حؼؼف، وفصؾف، وضابطف، وطؾاؼ حقاشاقف: 4298شؼل الؿقداين الحـػل )الؿتق : الدم

 .لبـان –محؿد محقل الديـ طبد الحؿقد الـاشر: الؿؽتبة العؾؿقة، بقروت 

الفدايااة يف شاارح بدايااة الؿبتاادي الؿملااػ: طؾاال بااـ أباال بؽاار بااـ طبااد الجؾقااؾ الػرغاااين  -9



–
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ها(، الؿحؼؼ: صالل يقساػ، الـاشار: 594 : الؿرغقـاين، أبق الحسـ برهان الديـ )الؿتق

 .لبـان –بقروت  -دار احقاء الرتاث العربل 

  -ثاكًقا: الػؼه الؿالؽي:

بداية الؿجتفد وهناية الؿؼتصد لبمام الؼاضل / أبل القلقد محؿد بـ أحؿد باـ محؿاد باـ  -4

ها ، تحؼقاؼ  595أحؿد ابـ رشد الؼرصبل إكدلسل الشفقر بابـ رشد الحػقد الؿتقيف سـة 

 . الؼاهرة – الحديث دار/  صا –/ فريد طبد العزيز الجـدي 

حاشقة الدسققل طؾك الشرح الؽبقر الؿملػ: محؿد بـ أحؿد بـ طرفة الدسققل الؿاالؽل  -2

 ها( الـاشر: دار الػؽر.4244)الؿتق : 

ان شرح مختصر خؾقؾ لؾخرشل الؿملػ: محؿد بـ طباد ان الخرشال الؿاالؽل أباق طباد  -4

 .بقروت –ها( الـاشر: دار الػؽر لؾطباطة 4444)الؿتق : 

مقاهااب الجؾقااؾ يف شاارح مختصاار خؾقااؾ الؿملااػ: شااؿس الااديـ أبااق طبااد ان محؿااد بااـ  -8

طقـاال الؿااالؽل  محؿااد بااـ طبااد الاارحؿـ الطرابؾساال الؿغرباال، الؿعااروف بالحطاااب الرُّ

 م.4992 -ها 4842ها(الـاشر: دار الػؽر، الطبعة: الثالثة، 958)الؿتق : 

التاج واإلكؾقؾ لؿختصار خؾقاؾ الؿملاػ: محؿاد باـ يقساػ باـ أبال الؼاساؿ باـ يقساػ  -5

هاا( الـاشار: دار الؽتاب 897العبدري الغركاصل، أبق طباد ان الؿاقاق الؿاالؽل )الؿتاق : 

 م.4998-ها4846العؾؿقة، الطبعة: إولك، 

إدرياس باـ طباد الارحؿـ الؿاالؽل  الذخقرة الؿملػ: أبق العباس شفاب الاديـ أحؿاد باـ -6

بقااروت، الطبعااة:  -هااا( الـاشاار: دار الغاارب اإلسااالمل688الشاافقر بااالؼرايف )الؿتااق : 

 م. 4998إولك، 

الؽايف يف فؼف أهؾ الؿديـة الؿملػ: أبق طؿر يقسػ بـ طبد ان بـ محؿاد باـ طباد الارب باـ  -7

محؿاد أحقااد ولااد ماديااؽ هااا( الؿحؼااؼ: محؿااد 864طاصاؿ الـؿااري الؼرصباال )الؿتاق : 

الؿقريتاين ، الـاشر: مؽتبة الرياض الحديثة، الرياض، الؿؿؾؽة العربقة الساعقدية، الطبعاة: 

 م.4984ها/4844الثاكقة، 
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هاا( 479الؿدوكة الؿملػ: مالؽ بـ أكس بـ مالؽ بـ طاامر إصابحل الؿادين )الؿتاق :  -8

 م.4998 - ها4845الـاشر: دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة: إولك، 

الؿملااػ: أبااق محؿااد طبااد « اإلمااام مالااؽ بااـ أكااس»الؿعقكااة طؾااك مااذهب طااالؿ الؿديـااة  -9

ها(، الؿحؼؼ: حؿاقش 822القهاب بـ طؾل بـ كصر الثعؾبل البغدادي الؿالؽل )الؿتق : 

مؽة الؿؽرمة، أصؾ الؽتااب:  -طبد الحّؼ، الـاشر: الؿؽتبة التجارية، مصطػك أحؿد الباز 

 بجامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة، الطبعة: بدون. رسالة دكتقراة

 -ثالًثا: الػؼه الشافعي:

أسـك الؿطالب يف شرح روض الطالب الؿملاػ: زكرياا باـ محؿاد باـ زكرياا إكصااري،  -4

 ها( الـاشر: دار الؽتاب اإلسالمل.926زيـ الديـ أبق يحقك السـقؽل )الؿتق : 

: أبااق الحسااقـ يحقااك بااـ أباال الخقاار بااـ سااالؿ البقااان يف مااذهب اإلمااام الشااافعل الؿملااػ -2

هااا( الؿحؼااؼ: قاسااؿ محؿااد الـااقري الطبعااة: 558العؿااراين القؿـاال الشااافعل )الؿتااق : 

 .جدة –م( الـاشر: دار الؿـفاج  2444 -ها 4824إولك )

 الطبعاة –تؽؿؾة الؿجؿقع شرح الؿفذب لؾشقرازي ، تصاـقػ / محؿاد كجقاب الؿطقعال  -4

 . الرياض – والتقزيع والـشر لؾطباطة الؽتب طالؿ دار(  م2446 - ها 4827)  الثاكقة

الحاوي الؽبقار يف فؼاف ماذهب اإلماام الشاافعل وهاق شارح مختصار الؿازين الؿملاػ: أباق  -8

الحسااـ طؾاال بااـ محؿااد بااـ محؿااد بااـ حبقااب البصااري البغاادادي، الشاافقر بالؿاااوردي 

قخ طااادل أحؿااد طبااد الشاا -هااا( الؿحؼااؼ: الشااقخ طؾاال محؿااد معااقض 854)الؿتااق : 

 –م( الـاشار: دار الؽتاب العؾؿقاة، بقاروت  4999-ها  4849الؿقجقد، الطبعة: إولك )

 .لبـان

روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ الؿملػ: أبق زكريا محقل الاديـ يحقاك باـ شارف الـاقوي  -5

م( 4994هاااا / 4842هااا( تحؼقااؼ: زهقاار الشاااويش، الطبعااة: الثالثااة )676)الؿتااق : 

 طؿان. -دمشؼ -ب اإلسالمل، بقروتالؿؽت



–
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فتح العزيز بشرح الاقجقز = الشارح الؽبقار هوهاق شارح لؽتااب الاقجقز يف الػؼاف الشاافعل  -6

هااا( ا الؿملااػ: طبااد الؽااريؿ بااـ محؿااد الرافعاال  545ٕباال حامااد الغزالاال )الؿتااق : 

 ها( الـاشر: دار الػؽر.624الؼزويـل )الؿتق : 

عاين ألػاظ الؿـفاج الؿملاػ: شاؿس الاديـ، محؿاد باـ أحؿاد مغـل الؿحتاج إلك معرفة م -7

م( دار 4998 -هاا 4845ها( الطبعة: إولك )977الخطقب الشربقـل الشافعل )الؿتق : 

 الؽتب العؾؿقة.

الؿفااذب يف فؼااة اإلمااام الشااافعل ، الؿملااػ: أبااق اسااحاق إبااراهقؿ بااـ طؾاال بااـ يقسااػ  -8

 .الؽتب العؾؿقةها( الـاشر: دار 876الشقرازي )الؿتق : 

 -رابًعا: الػؼه الحـبؾي:

اإلكصاف يف معرفة الراجح مـ الخالف الؿملػ: طالء الديـ أبق الحسـ طؾل باـ ساؾقؿان  -1

هااا( الـاشاار: دار إحقاااء الاارتاث 885الؿاارداوي الدمشااؼل الصااالحل الحـبؾاال )الؿتااق : 

 العربل.

ـ طبد ان بـ أحؿد بـ محؿاد باـ الؽايف يف فؼف اإلمام أحؿد الؿملػ: أبق محؿد مقفؼ الدي -4

قدامة الجؿاطقؾل الؿؼدسل ثؿ الدمشؼل الحـبؾل، الشفقر بابـ قدامة الؿؼدسال )الؿتاق : 

 م( دار الؽتب العؾؿقة. 4998 -ها  4848ها( الطبعة: إولك )624

مطالب أولل الـفك يف شرح غاية الؿـتفك الؿملػ: مصاطػك باـ ساعد باـ طباده الساققصل  -8

هااا( الطبعااة: الثاكقااة، 4284حقباااكك مقلاادا ثااؿ الدمشااؼل الحـبؾاال )الؿتااق : شاافرة، الر

 م، الـاشر: الؿؽتب اإلسالمل.4998 -ها 4845

الؿحرر يف الػؼف طؾك مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ الؿملػ: طباد الساالم باـ طباد ان باـ  -5 

ها( الـاشر: 652: الخضر بـ محؿد، ابـ تقؿقة الحراين، أبق الربكات، مجد الديـ )الؿتق 

 ما.4988-ها 4848الرياض الطبعة: الطبعة الثاكقة  -مؽتبة الؿعارف

الؿبدع يف شرح الؿؼـع الؿملػ: إبراهقؿ بـ محؿد باـ طباد ان باـ محؿاد اباـ مػؾاح، أباق  -6

 لبـاان، –هاا( الـاشار: دار الؽتاب العؾؿقاة، بقاروت 888إسحاق، برهاان الاديـ )الؿتاق : 

 .م 4997 - ها 4848 إولك،: الطبعة
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الؿغـل ٓبـ قدامة الؿملػ: أبق محؿد مقفؼ الديـ طبد ان بـ أحؿد باـ محؿاد باـ قداماة  -7

الجؿاااطقؾل الؿؼدساال ثااؿ الدمشااؼل الحـبؾاال، الشاافقر بااابـ قدامااة الؿؼدساال )الؿتااق : 

 ها( مؽتبة الؼاهرة .624

 -خامًسا: الػؼه الظاهري:

باـ أحؿاد باـ ساعقد باـ حازم إكدلسال الؼرصبال  الؿحؾك بأثار الؿملػ: أبق محؿد طؾال -

 .بقروت –ها( الـاشر: دار الػؽر 856الظاهري )الؿتق : 

الؼااامقس الؿحااقط الؿملااػ: مجااد الااديـ أبااق صاااهر محؿااد بااـ يعؼااقب الػقروزآبااادى  -4

بنشراف: محؿد كعقؿ ها( تحؼقؼ: مؽتب تحؼقؼ الرتاث يف ممسسة الرسالة 847)الؿتق : 

م(ممسسااة الرسااالة لؾطباطااة والـشاار  2445 -هااا  4826العرقُسقساال، الطبعااة: الثامـااة )

 .لبـان –والتقزيع، بقروت 

لسان العرب لؿحؿد بـ مؽرم باـ طؾال أباق الػضاؾ جؿاال الاديـ اباـ مـظاقر إكصااري  -2 

 بقروت .-( دار صادراه4848الرويػعل اإلفريؼل ، الطبعة الثالثة )

الؿصاااباح الؿـقااار يف غرياااب الشااارح الؽبقااار لؾؿملاااػ: أحؿاااد باااـ محؿاااد باااـ طؾااال  -4

هااااا( الـاشاااار: الؿؽتبااااة 774الػقااااقمل ثااااؿ الحؿااااقي، أبااااق العباااااس )الؿتااااق : كحااااق 

 .بقروت –العؾؿقة 

اشار : الؿركاز الؼاقمل أثر الظروف آستثـائقة وحالة الضرورة  د / أشرف الؾؿسااوي ، الـ -4

 م. 2447لبصدارات الؼاكقكقة الطبعة إولك طام 

أركان الدولة صالح بـ طؾل الؿري رسالة دكتقراه بالؿعفاد العاالل لؾؼضااء قساؿ السقاساة  -2

 الشرطقة جامعة آمام محؿد بـ سعقد

-اهاا4848الشاارط الجزائاال يف العؼااقد د / طبااد الؿحسااـ سااعد الرويشااقد ، الؼاااهرة )  -4

 م(.4984



–
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الشرط الجزائل يف الػؼف آسالمل د/ كاجل شػقؼ طجؿ، جامعة الؿؾؽ طبدالعزيز، جادة،  -8

 مجؾة الؿجؿع. 

 م(.2444دار الػؽر العربل ) -ػ، الؼاهرة الضؿان يف الػؼف آسالمل لؾشقخ طؾل الخػق -5

امااد ضااؿاكات حؼااقق آكسااان يف ضااؾ قاااكقن الطااقارئ أضااقـ خالااد طباادالرحؿـ، دار الح -6

 م ( .2449طؿان الطبعة إولك ) 

 –( دار الؼؾاؿ اها4848الؿدخؾ الػؼفل العام د / مصطػك أحؿد الزرقاا، الطبعاة إولاك ) -7

 .دمشؼ

 -الـظريااة العامااة لاللتزامااات يف الشااريعة آسااالمقة د / شااػقؼ شااحاتة ، الـاشاار/ الؼاااهرة -8

 الجامعة الؿصرية .

 (.اه4882-م2447د / طبدارازق السـفقري،) القسقط يف شرح الؼاكقن الؿدين  -9
12- ar.wikipedia.org. wiki//http:   /  
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 877 ........... الؿسللة الثاكقة : طدم الؼدرة طؾك تسؾقؿ الؿسؾؿ فقف بسبب حظر التجقال

 885 ...................... أثر حظر التجقال طؾك خقار الرد بالعقب والشرط: الؿطؾب الثاين 

 545 ................................. أثر حظر التجقال طؾك طؼقد اإلجارة: الؿطؾب الثـالث 
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