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 اإلهـداء
الذين هم  - من أخذت منهم العلم وغريهم –أتقدم بإهداء هذا اجلهد املتواضع إىل كل العلماء 

تستا  وأخص منهم األ - لعلنا نوف بعض حقوقهم، والشمعة اليت نستنري هبا ورثة األنبياء بالعلم

وأهديها كذلك إىل طلبة العلم الشرعي يف كل مكان الذين هم على ، امللك السعدي الدكتور عبد

 كما أهديها لزوجيت.،  وأهديها لوالدي الكرميني العزيزين، الدرب تسائرون

 



 د 

 وتقدير شكــــر

صلى اهلل عليه -وقال رتسوله ، 7تسورة إبراهيم/ ﴾ لَِئن َشَكْرُتْم أَلزِيَدنَُّكمْ  ﴿: قال اهلل تعاىل  

 .1" من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل " -وتسلم

َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اللَِّه ال  ﴿: وبعد شكر اهلل تعاىل على نعمه اليت ال تعد وال حتصى قال تعاىل

لألتستا  الدكتور ، وثنائي العاطر، أرى لزاما علّي أن أتوجه بشكري البالغ، 11\النحل ﴾ ُتْحُصوَها

الذي قدم ، املشرف على الرتسالة-تسابقا-ميد اجملايل عميد كلية الشريعة يف جامعة مؤتةعبد احل

، كما أتقدم بالشكر إىل السادة األعضاء املناقشني،  الكثري من الوقت واجلهد إلخراج هذا اجلهد

ة والدكتور محد العزام نائب عميد كلي، األتستا  الدكتور حممد الدغمي عميد كلية الشريعة والقانون

ملا أبدوه من نصح كرمي ، والدكتور خلوق اآلغا رئيس قسم الفقه وأصوله، الشريعة يف جامعة مؤتة

 لتجاوز اخللل ولتاليف الزلل.، وتوجيه قومي

 

 

                                                 
، ، اإلمام أمحد335\4، 1511رواه الرتمذي، تسنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة، باب من أحسن إليك، حديث رقم 1

صحيح الرتغيب ، وصححه األلباين، وعلق عليه األرناؤط: إتسناده صحيح، 211\2، 5471رقم حديث، املسند
 .239\1، 579حديث رقم ،والرتهيب
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 الملخص

 أحكام الخيانة في الفقه اإلسالمي

 )المعامالت المالية واألحوال الشخصية أنموذجًا(

 إعداد

 طارق حمد الحويان

 إشراف

 الدكتور عبد الحميد المجالياألستاذ 

تتتتل ص هتتذه الرتستتالة يف موضتتو  اخليانتتة يف أبتتواب املعتتامالت واألحتتوال الش صتتية يف الفقتته 

وبيتتتتتان وجتتتتته الشتتتتتبه ، واهلتتتتتدف منهتتتتتا أاتتتتتا توضتتتتتح هتتتتتذا املصتتتتت لح واأللفتتتتتا  القريبتتتتتة منتتتتته، اإلتستتتتتالمي

ب املعتتتتامالت الفقتتتته ومتتتتا يرتتتتتتب علتتتتى اخليانتتتتة يف أبتتتتوا، واالختتتتتالف بتتتتني اخليانتتتتة وهتتتتذه املصتتتت لحات

ومشكلة الدراتسة أنه حيصل هناك خلط بني مفهتوم اخليانتة وغتريه متن ، واألحكام اآلثاراإلتسالمي من 

ومتتتا ، وجتتتاءت هتتتذه الدراتستتتة يف توضتتتيح هتتتذا املصتتت لح و ييتتتزه عتتتن غتتتريه، املصتتت لحات  ات الصتتتلة

متتتن أن مصتتت لح  ،وقتتتد توصتتتل الباحتتتث إىل أهتتتم النتتتتائة متتتن هتتتذه الدراتستتتة، يرتتتتتب عليتتته متتتن أحكتتتام

وأن األثتتتر املرتتتتتب علتتتى اخليانتتتة ، وبتتتني األلفتتتا   ات الصتتتلة عمتتتوم وخصتتتو ، اخليانتتتة مصتتت لح عتتتام

أن بعتض الصتور املعاصترة ، حستب العقتد، متن ناحيتة الضتمان والعتزل واخليتار، خيتلف من عقتد آلختر

ة متن املستائل أن أوضتح يف كتل مست ل، وكانت منهجية الباحتث يف هتذه الدراتستة، تن بق عليها اخليانة

، التتيت تتعلتتق باملوضتتو  متتن ناحيتتة  كتتر أقتتوال الفقهتتاء يف املستتالة وأدلتتتهم ومناقشتتة متتا أمكتتن مناقشتتته

 -إن وجتتتتد -وجملتتتتة األحكتتتتام العدليتتتتة -املتتتتدين والعقوبتتتتات-باإلضتتتتاىلة إىل  كتتتتر رأي القتتتتانون األردين

 



 و 

هتتذه الدراتستتة إىل أهتتم  وقتتد قمتتت بتتالرجو  يف، ورجحتتت يف املستتائل امل تلتتف هبتتا متتا لهتتر يل باألدلتتة

، وناقشتت متا أمكتن مناقشتته، وعرضتت أقتوال الفقهتاء وأدلتتهم، املصادر واملراجتع يف الفقته اإلتستالمي

: األولالفصتل : وقد جاءت هذه الدراتسة على ثالثة ىلصتول، ورجحت ما لهر يل من األدلة الشرعية

باإلضاىلة إىل حكتم اخليانتة يف ، واأللفا   ات الصلة، وىليه احلديث عن مفهوم اخليانة لغة واص الحا

،  وىليها احلديث عن اخليانة يف أبواب املعتامالت يف الفقته اإلتستالمي: لفصل الثاين، الشريعة اإلتسالمية

ىلقتتد جتتاء احلتتديث ىليتته عتتن : أمتتا الفصتتل الثالتتث واألختتري، اإلجتتارة والوديعتتة والعاريتتة وغريهتتاو كتتالبيع 

اخليانتتة يف احلضتتانة وخيانتتة املتترأة يف متتدة  ملرتتتتب علتتىكتتاألثر ا،  اخليانتتة يف مستتائل األحتتوال الش صتتية

وهتو اخليانتة ، باإلضتاىلة إىل احلتديث عتن املصت لح املعاصتر واحلتديث، وخيانتة القتيم أو الوصتي، عدهتا

 وما يرتتب عليها يف الشريعة اإلتسالمية.، الزوجية
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Abstract 

Provisions of Treason Islamic Jurisprudence 
)Transactions Conditions Personal Tamozaja( 

 

By 

Tariq Hamad Al-Hoian 

 

Supervisor 

Prof. Dr Abd Al- Hamid Al-Majali 

 

Summed up this message on the subject of infidelity in 

the doors transactions and personal status in Islamic 

jurisprudence ،the goal of which it describes this term and 

words near it ،and the statement of the similarities and 

differences between treason and of these terms ،and the 

consequent treason in doors transactions of Islamic 

jurisprudence of the effects and provisions ،and the problem 

of the study that gets no confusion between the concept of 

treason and other related terms ،and came this study to clarify 
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this term and distinguish it from the others ،and the 

consequent provisions ،The researcher reached the most 

important results of this study ،the term treason general term ،

and between words related Pan and _khasos ،and the impact 

of treason varies from contract to another ،in terms of 

security ،isolation and option ،according to the contract ،that 

some images of contemporary applies treason ،and was 

systematically researcher in this study ،that explained in each 

of the issues that relate to the subject of hand Male fuqaha in 

question and their evidence and discuss possible discussed ،in 

addition to the stated opinion Jordanian law - civil and 

sanctions - and magazine provisions Adliya - if any - and 

likely in the disputed matter by what appeared to me the 

evidence ،I have reference in this study to the main sources 

and references in Islamic jurisprudence ،and offered words of 
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scholars and their evidence ،and discussed what could be 

discussed ،and suggested what appeared to me from the 

forensic evidence ،came this study three chapters: Chapter 

One: in which to talk about the concept of treason language 

and idiomatically ،and words related ،as well as the rule of 

treason in Islamic law ،to separate the two: and where talk of 

treason in doors transactions in Islamic jurisprudence ،such as 

selling ،leasing and deposit and bare and others ،Chapter III ،

the latter: he came to talk it about betrayal in matters of 

personal status ،Kalother impact of treason in the nursery and 

betrayal of women in the period promised ،and betrayal 

values or guardian ،as well as to talk about contemporary and 

modern term ،a marital infidelity ،and the consequent in 

Islamic law. 
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 قدمةالم

وصلى اهلل وتسلم وبارك على عبده ورتسوله نبينا حممد وعلى آله وصحبه ، احلمد هلل رب العاملني

، لقد بني اهلل تسبحانه وتعاىل أحكامه وحدوده وشرعه يف أرضه، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين

ة خاصة جتمع مث صاغ الفقهاء هذه األحكام يف صياغ-عليه الصالة والسالم-على لسان نبيه حممد

وجاءت ، وهو باب واتسع األحكام، باب املعامالت، ومن هذه األبواب، املتناثر منها يف باب معني

وما يرتتب ، وهذه اجلزئية هي اخليانة يف أبواب املعامالت، هذه الرتسالة يف جزئية من هذه األبواب

ومها مصدر ، السنة النبويةمبينا يف  لك األدلة من الكتاب امل هر و ، عليها من أحكام عند الفقهاء

مث رجحت يف املسائل ما اتضح يل بالدليل مع بيان رأي ، باإلضاىلة إىل األدلة من املعقول، التشريع

وأن جيعله خالصا ، أن يوىلقين يف هذا اجلهد البسيط، وأتس ل اهلل تسبحانه، القانون املدين يف  لك

 وأن ينفع به عموم املسلمني.، لوجهه الكرمي

 : اسةمشكلة الدر 

ولكن حيصل هناك خلط بني مفهوم اخليانة وغريه من املص لحات ، ليست هناك مشكلة حبد  اهتا

وجاءت هذه الدراتسة يف توضيح هذا املفهوم وما يتعلق به من أحكام يف الفقه ،  ات الصلة

 غري ما يذكر يف-باإلضاىلة أن هذه الدراتسة مل يكتب ىليها من قبل، اإلتسالمي يف أبواب املعامالت

ومقارنة هذه األقوال ، من ناحية  كر أقوال الفقهاء وإلهار أدلتهم، هبذه الصورة -الدرتسات السابقة

 : وتظهر بعض مشكالت الدراتسة يف األتسئلة اآلتية، مع ما أخذ به القانون األردين

 ؟ما املقصود مبص لح اخليانة واأللفا   ات الصلة-1
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 ؟التما ا يرتتب على اخليانة يف ىلقه املعام -2

 ما ا يرتتب على اخليانة يف مسائل األحوال الش صية؟ -3

 ؟هل تن بق بعض الصور املعاصرة على اخليانة -4

 : أهمية الدراســــة

وبيان جتدد ومرونة ، تكمن أمهية هذه الدراتسة يف بيان مشول الفقه والشريعة جلميع شؤون احلياة

وكذلك  ، دد بعض الصور يف مسائل اخليانةوجت، التشريع اإلتسالمي يف مواكبة األحكام والقضايا

يف كتب الفقه من خالل اتستعراض  كشف النقاب عن الكنوز الفقهية والثروة العلمية املوجودة

باإلضاىلة إىل بيان ما يرتتب ، بصورة عصرية وإخراجها إىل حيز الوجود وإلهارها، مص لح اخليانة

 على هذه اجلزئية من أحكام يف الفقه والقانون.

 : ــداف الدراســـةأهـ

 : هتدف هذه الدراتسة إىل

 بيان مص لح اخليانة يف الشريعة اإلتسالمية.-1

 توضيح األثر املرتتب على اخليانة يف الفقه اإلتسالمي.-2

 بيان أن األثر املرتتب على اخليانة خيتلف من عقد اآلخر. -3

 خليانة.بيان مدى تواىلق القانون الوضعي مع الفقه اإلتسالمي يف أحكام ا -4

 .واتستنباط القول الراجح ىليها، دراتسة آراء الفقهاء قدمياً وحديثاً يف كل مس لة من مسائل اخليانة-1
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 تسليط الضوء على بعض الصور املعاصرة لل يانة ىليما يتعلق بفصول هذه األطروحة. -9

 

 : الدراسات السابقـــة

خيانة األمانة وأثرها يف  الة بعنوانوهي رتس، أو يف بعض من صوره، هناك من كتب جبزء من املوضو 

 : إال إاا، م1555، العراق، من اجلامعة املستنصرية، وهي رتسالة دكتوراه، حممد عليوي ناصر، العقود

 مل تتكلم عن مجيع العقود.-1

 .وبيان العقوبات املرتتبة على اخليانة، مل ت رح الصور املعاصرة-2

 انب الفقهي.ركزت على اجلانب القانوين أكثر من اجل-3

 

 : منهجية البحــث

 : اتست دمت يف هذا الدراتسة ثالثة مناهة

 و لك بالرجو  إىل نصو  الكتاب العزيز والسنة النبوية وغريمها.، النصي: األول

من أهم  حيث يقوم الباحث باتستقراء موضو  اخليانة يف أبواب املعامالت، االتستقرائي: الثاني

 .ي عند الفقهاءمصادر ومراجع كتب الفقه اإلتسالم

وما ينبين عليه من مسائل ، -ىليما  كر–يقوم الباحث بتحليل أحكام اخليانة ، التحليلي: الثالث

 أو مستجدة.، م روحة
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 : إجراءات البحث

 : وقد تسلكت يف هذا البحث منهجا علميا يرتكز على األتسس التالية

 لية أوال ومن مث املراجع احلديثة.اعتمدت يف مجع املادة العلمية هلذا البحث على املصادر األص-1

و لك بذكر املذاهب األربعة ، بذلت الوتسع يف اتستقصاء األقوال الواردة يف كل مسالة ىلقهية-2

-رضي اهلل عنهم -مث  كرت ما وقفت عليه من أقوال الصحابة ، حسب التسلسل الزمين، والظاهرية

 .ومن بعدهم من األئمة املعتربين حسب اإلمكان، والتابعني

 .اتستنتاج تسبب اخلالف بني العلماء يف املس لة اخلالىلية وموقف املعاصرين من القضايا املستجدة-3

 عزو كل آية كرمية إىل موضعها من السور يف كتاب اهلل تعاىل.-4

وإ ا كان احلديث أو األثر واردا يف غري الصحيحني ، خترية األحاديث واآلثار الواردة يف البحث-1

 العلماء يف درجته. ىلإين ا كر أقوال

ومقاصدها ، ومبا يتمشى مع قواعد الشريعة، بناء على قوة األدلة، رجحت ما لهر يل رجحانه-9

 .العامة

 أترجم لبعض األعالم الذين حيتاجون إىل الرتمجة.-7
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 : وقد قسمت فصول ومباحث الرسالة على النحو اآلتي

 : الفصل األول

 اخليانة يف الشريعة اإلتسالمية

 

 : األول املبحث

 اخليانة يف اللغة واالص الح.

 : املبحث الثاين

 : األلفا   ات الصلة.وىليه

 األمتتانتتة.: امل لب األول

 الغدر ومفهومه.: امل لب الثاين

 الغلول ومفهومه.: امل لب الثالث

 الغتش.: امل لتتتب الرابتع

  نقتض العهتد.: امل لب اخلامتس
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 : املبحث الثالث

 لشريعة اإلتسالمية.حكم اخليانة يف ا

 : الفصل الثتتاين

 اخليانة يف ىلقه املعامالت 

 : املبحث األول

 : وىليه، اخليانة يف ىلقه البيو  

 يف البيع.: امل لب األول

 اخليانة يف بيع املراحبة.: امل لب الثاين

 اخليانة يف بيع الوضيعة.: امل لب الرابع

 خيار اخليانة يف البيو .: امل لب اخلامس

 : الثايناملبحث 

 : وىليته، اخليانة يف عقتتد الوكالة

 كالة لغة واص الحا.الو : امل لب األول

 حكمتها ومشتتروعيتتها.: امل لب الثتاين

 أركتان التتوكالتتة.: امل لب الثالتتث

 اخليانة يف الوكالة.: امل لب الرابع
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 : املبحث الثالث

 : وىليه، اخليانة يف الوقف 

 ف لغة واص الحا.تعريف الوق: امل لب األول

 مشتروعية الوقتف.: امل لب الثتتاين

 : وىليه، الوالية علتى الوقتف: امل لب الثالث

 حماتسبة النالر األمني والنالر اخلائتن.: امل لب الرابع

 عزل النالر إ ا لهترت اخليانة.: امل لب اخلامتس

 : املبحث الرابع

 : وىليه، اخليانة يف عقد الوديعة 

 وديعتة لغة واص الحا.ال: امل لب األول

 مشتروعيتة الوديعتتة.: امل لب الثاين

 أركتتان الوديعتتة.: امل لب التثالتتث

 يتتد الوديتتع يتد أمانتتة.: امل لتتب الرابتتع

 اخلتتيتانة يف الوديتعتة.: امل لب اخلامتس
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 : املبحث اخلامس

 اخليانة يف عقد الشركة و املضاربة. 

 الشركة.: امل لب األول

  يف املضاربة.: مل لب الثاينا

 : املبحث السادس

 : وىليه، اخليانة يف أخذ اللق ة

 اللق ة لغة واص الحا.: امل لب األول

 حكم االلتقاط ومشروعيته.: الثاينامل لب 

 اإلشهاد على اللق ة وشبهة اخليانة.: الثالثامل لب 

 نيتة اخليتانتة ىلتتي اللقت تتة.: الرابتتعامل لب 

 : بعاملبحث السا

 اخليانة يف املستاقاة واملزارعة. 

 املساقاة. : امل لب األولً 

 .املزارعة: امل لب الثاين

 : املبحث الثامن

 : وىليه، اخليانة يف اإلجارة واألجراء )الصّنا (

 



 

 

9 

 تعريف اإلجارة لغة واص الحاً.: األولامل لب 

 : حكم اإلجارة يف الشريعة اإلتسالمية: الثاينامل لب : الثاينامل لب 

 أركتان عقتد اإلجتارة.: الثتالتثامل لب 

 .اإلجتتتارةأنتوا  : الرابتتتعامل لب 

 .أحكام اليد يف اإلجارة: اخلامسامل لب 

 اخليانة ىلتي عقد اإلجارة وما ين بق عليه من الصور املعاصرة.: السادسامل لب 

 : املبحث التاتسع

 اخليانة يف العارية.

 واالص الح. العارية يف اللغة: امل لب األول

 مشروعية العارية.: امل لب الثاين

 أركان العارية.: امل لب الثالث
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 ضمان العارية)يد املستعري على العارية(.: امل لب الرابع

 .جحد العاريتتة: امل لب اخلامس

 عقوبة خيانة العارية.: امل لب السادس

 : الفصل الثالث

 اخليانة يف مسائل األحوال الش صية.

 : املبحث األول

 : وىليه امل الب اآلتية، احلضانة يف الشريعة اإلتسالمية

 : تعرف ؤ واص الحا: امل لب األول

 مشروعية احلضانة يف الشريعة اإلتسالمية.: امل لب الثاين

 لهور اخليانة يف احلاضنة.: امل لب الثالث

 : املبحث الثاين

 تنقض( خيانة املرأة املعتدة يف مدة العدة )إ ا ادعت انقضاء العدة ومل

 .العدة لغة واص الحا: امل لب األول

 مشروعية العدة.: الثاينامل لب 

 خيانة املرأة يف العدة.: الثالثامل لب 
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 : املبحث الثالث

 والقيم على األوصياء.، خيانة أمني األوصياء)الوصي(

 الوصي يف اللغة واالص الح.: امل لب األول

 م.مشروعية الوصاية على األيتا: امل لب الثاين

 خيانة األوصياء. : امل لب الثالث

 : املبحث الرابع

 اخليانة الزوجية.

 .حتديد ماهية اخليانة الزوجية: امل لب األول

 اللعان ومشروعيته.: الثاينامل لب 

 .العقوبة املرتتة على اخليانة الزوجية: امل لب الثالث

 

 ومن مث املصادر واملراجع. مث ختمت البحث خبا ة  كرت ىليها أهم النتائة اليت توصلت إليها

 

 



 الفصل االول
 الخيانة في الشريعة االسالمية

 
 : المبحث األول

 الخيانة في اللغة واالصطالح
 

 : المبحث الثاني
 : األلفاظ ذات الصلة.وفيه

 
 األمــانــة.: المطلب األول
 

 الغدر ومفهومه.: المطلب الثاني
 

 الغلول ومفهومه.: المطلب الثالث
 

 الـغـــــش.: ابـعالمطـب الر 
 
 نقـض العهـد.: المطلب الخامـس
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 : المبحث الثالث
 حكم الخيانة في الشريعة اإلسالمية.

 
 : الفصـل األول

 الخيانة في الشريعة اإلسالمية

 : المبحث األول

  الخيانة في اللغة واالصطالح.

   لفظة الخيانة في اللغة.: أوالً 

يقال خانه ، وهو التنقص، ( اخلاء والواو والنون أصل واحد" )خون: جاء يف معجم مقاييس اللغة-أ

 : قال  و الرمة، 2أي تنقصين، خيونه خونا. و لك نقصان الوىلاء. ويقال ختونين ىلالن حقي

 .3ال َبْل ُهو الشَّوُق من داٍر خَتَوََّاا *** َمرَّاً تسحاٌب وَمرَّاً بارٌِح َتِربُ 

 .4أن يؤ ن اإلنسان ىلال ينصح"وهي : "اخليانة: وجاء يف لسان العرب -ب

 .1التفريط يف األمانة": "اخليانة: وجاء يف تاج العروس -ج

 ، مامأن اخليانة والت ون معناه النقص كما أن معىن الوىلاء الت اتيتبني يل من هذه التعريف

 مث اتستعمل يف ضد األمانة والوىلاء؛ ألنك إ ا خنته الرجل يف شيء ىلقد أدخلت عليه

 .9النقصان ىليه

                                                 
 ،، مكتبة العلوم1، معجم مقاييس اللغة، حتقيق:محدي السلفي، ط1575أبو احلسني أمحد بن ىلارس، ، ابن ىلارس 2

 ، باب خون.2/231العراق، 
 .1/57مصر، ، دارالنهضة، 1ط، حتقيق: حممد البجاوي، مجهرة أشعار العرب، ن أيب اخل ابأبو زيد حممد ب، القرشي 3
 ، باب خون.13/144 ،، دار صادر، بريوت1ابن منظور، حممد بن مكرم األىلريقي، لسان العرب، ط 4
 ، باب خون.155\34، دار اهلداية، لبنان، 1ط ،تاج العروس، الزبيدي، حممد بن حممد احلسيين 1
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 ،، دار إحياء الرتاث2/252 ،، الكشاف، حتقيق عبدالرزاق املهدي، ط1511زخمشري، أبو القاتسم حممد بن عمر، ال 9

 بريوت.
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 الخيانة في االصطالح.-: ثانياً 

 .7هي أخذ ما يف اليد على وجه األمانة": " اخليانة: عرىلها احلنفية -أ

ك خذ الضيف أو ،  هي أخذ املال من احملل امل  ون يف دخوله لآلخذ: " اخليانة: عرىلها املالكية -ب

لش ص غريه يف أمانته أو نقض ا: اخليانة: وقال بعضهم، أخذ األمني من املال الذي ائتمن عليه ىليه

 .1يف نفسه أو يف ماله أو يف حمرمه "

 .5من يؤ ن على شيء ىلياخذه يف األموال وغريها ": " اخليانة: قال الشاىلعي-ج 

 ومل أجد تعريفا عند احلنابلة ملص لح اخليانة.

ويتبني يل  ،ص الحييتبني يل أنه هناك قدرا مشرتكا بني املعىن اللغوي واال اتريفمن خالل هذه التع

، ىلقد يكون يف العبادات واملعامالت والعادات، أن مص لح اخليانة عام وشامل اتريفمن جممو  التع

هي خمالفة احلق بنقض العهد يف السر : "اخليانة: ويدل على  لك ما جاء يف عون املعبود ىليما نقله

 .15واأللهر أاا شاملة جلميع التكاليف الشرعية "

 

                                                 
 ،، دار املعرىلة، بريوت، البابريت، أكمل الدين حممد95\1، 1، البحر الرائق، ط1517ابن جنيم، زين الدين احلنفي،  7

، دار الفكر، 2، البن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد، طالعناية شرح اهلداية مع شرح ىلتح القدير هبامشه
  ، ويرمز له بالعناية على اهلداية.7/335بريوت، 

 ،لبنان ،، دار املعرىلة1النفراوي، امحد بن غنيم النفراوي املالكي، الفواكه الدواين على رتسالة أيب زيد القريواين، ط 1
، دار 1، ط1577 ،، حاشية العدوي على كفاية ال الب الرباين1211دوي، ، ومثله يف العدوي، أبو احلسن الع2/492

 .7/415ال باعة العامرة، مصر، 
، 1577، ، النووي، حيىي بن شرف الدين1/112بريوت،  ،، دار املعرىلة1، األم، ط1353، الشاىلعي، حممد بن إدريس 5

 .244\25، دار الفكر، بريوت، 1اجملمو ، ط
 ،، دار الكتب العلمية2، عون املعبود شرح تسنن أبو داود، ط1411س احلق أبو ال يبالعظيم آبادي، حممد مش 15
4/214. 
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 : ءالفقها اتريفأما تع-

 تعريفهم اقتصر على املعامالت املالية اليت يكون العقد ىليها مبنيا على األمانة.: احلنفية -أ

وهو تعريف ، ىلتعريفهم يبني أن اخليانة تكون يف األمر الذي ائتمن عليه صراحة: أماالشاىلعية-ب

 قاصر ألن األمانة قد تكون يف بعض األمور ضمنيا وتقع ىليها اخليانة.

"أن ينقض الش ص غريه يف أمانته أو يف نفسه : يف عندي هو تعريف املالكية وهووأرجح التعار -

 أو يف ماله أو يف حَمَْرِمِه".

واألمور اليت تكون ىليها األمانة ، و لك ألنه تضمن مفهوم اخليانة بشكل عام يف األموال وغريها

 صراحة أو داللة.
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 :المبحث الثاني

 األلفــاظ ذات الصلـة. 

 

وهذه ، بحث يكون احلديث عن بعض األلفا  واملص لحات القريبة من مص لح اخليانةيف هذا امل

وهذا ، وبعضها هو مدار حبث ضمن هذه الرتسالة، املص لحات بينها وبني اخليانة عموم وخصو 

 : المبحث فيه المطالب اآلتية

 األمانة.: المطلب األول

، أحدمها األمانة اليت هي ضّد اخليانة: متقاربان "اهلمزة وامليم والنون أصالن: معناها في اللغة: أوال

 .11واآلخر التصديق"، ومعناها تُسكون القلب

 : أما في االصطالح فقد جاءت على أكثر من معنى فقد وردت اأَلمانة في القران بمعنى: ثانيا

 .72تسورة األحزاب/ ﴾ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَمانَةَ ﴿ :قال تعالى، 12مبعىن الفرائض: اأَلّول

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِمينُ :قال تعالى، 13مبعىن الِعفَّة والّصيانة: لثانيا تسورة  ﴾﴿ ِإنَّ َخيـْ

 .29القصص/

                                                 
، باب أمن، ومثله يف ابن منظور، لسان العرب، مصدر 1/133ابن ىلارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر تسابق،  11

 ، باب أمن.9/239تسابق، 
، وقال وهو 337-2/339، مؤتسسة الرتسالة، 1ط ،نجامع البيان يف ت ويل القرآ ،2555حممد بن جرير،  ،ال ربي 12

، اجلامع ألحكام القرآن )وتسريمز له 1511قول تسعيد بن جبري، وابن عباس، القرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر، 
، نزهة األعني 1514مجال الدين أبو الفرج،  ،، ابن اجلوزي14/211، دار إحياء الرتاث، لبنان، 1بتفسري القرطيب(، ط

 .159-1/151 ،، مؤتسسة الرتسالة، لبنان1حممد الراضي، ط يف علم الوجوه والنظائر، حتقيق: النوالر
دار الكتب  ،1السيد بن عبد الرحيم، ط :أبو احلسني حممد بن حبيب، املاوردي، النكت والعيون، حتقيق ،املاوردي 13

 .4/241 ،العلمية
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تسورة النساء  ﴾ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا األَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها﴿: قوله تعالىومنه ، الوديعة: الثالث

/11. 

 : بمعنيين عمال الفقهاء جاءتأمااألمانة في است-

 : وذلك يكون في، بمعنى الشيء الذي يوجد عند األمين: أحدهما

وهي العني اليت توضع عند ، وهو الوديعة، العقد الذي تكون األمانة ىليه هي املقصد األصلي -أ 

 .ىلكل وديعة أمانة وال عكس، ىلهي أخص من األمانة، ش ص ليحفظها

كاإلجارة والعارية واملضاربة ،  وليست أصال بل تبعا، ة ىليه ضمناالعقد الذي تكون األمان -ب 

 .والوكالة والشركة والرهن

و لك ما يسمى ، وكما إ ا ألقت الريح يف دار أحد مال جاره، ما كانت دون عقد كاللق ة -ج 

 .14باألمانات الشرعية

 : وذلك في، فيقال أمين ومأمون، بمعنى الصفة: الثاني

كاملراحبة والتولية واالتسرتتسال ) االتستئمان ( وهي العقود اليت حيتكم ىليها ،  ألمانةما يسمى ببيع ا -أ 

 .11املبتا  إىل ضمري البائع وأمانته

                                                 
 ،، دار الكتب العلمية1، ط1551شرح ملتقى األحبر، شي ي زاده، عبدالرمحن بن حممد بن تسليمان، جممع األار  14

 .3/75، 2/459، دار الفكر، لبنان، 1ط ،مغين احملتاج، 1515، الشربيين، حممد اخل يب، 3/475لبنان، 
، ابن قدامة، 1/221، دار الكتاب العريب، لبنان، 1ط ،، بدائع الصنائع1512، الكاتساين، عالء الدين بن أيب بكر 11

حممد بن  ،ابن عرىلة الدتسوقي، 251، 4/253، 3/114دار الفكر، بريوت،  ،املغين، 1451د املقدتسي، عبداهلل بن أمح
الشربيين، مغين ، 3/194دار إحيار الكتب العلمية،  ،1حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ط ،1513أمحد الدتسوقي، 

 ،لدار الصفوة 1، ط1427-1454 ،لكويتيةاملوتسوعة الفقهية ا، ، جمموعة  من العلماء2/19احملتاج، مصدر تسابق، 
، الكويت، طبع وزارة األوقاف ،2، ط23-1الكويت، لألجزاء من  ،لدار السالتسل 2، ط31-24مصر، لألجزاء من

 ، مادة أمانة.9/239، وتسريمز هلا باملوتسوعة الفقهية الكويتية، 41-35لألجزاء من 
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 . 19أم خاصة كالوصي ونالر الوقف، يف الواليات تسواء كانت عامة كالقاضي -ب 

 .17ىليمن يرتتب على كالمه حكم كالشاهد -ج 

 . 11كمقسم هبا باعتبارها صفة من صفات اهلل تعاىل  تستعمل األمانة يف باب األميان -د  

 أن األمانة هي ضد اخليانة. والفرق بني األمانة واخليانة

 الغدر ومفهومه.: المطلب الثاني

 .15" نقض العهد وترك الوىلاء به": في اللغة-أ

 .25"الغدر اإلخالل بالشيء وتركه" والغدر يقال لرتك العهد: اصطالحا -ب

 بينما اخليانة مص لح عام.، ألن الغدر ضد الوىلاء، لغدرواخليانة أعم من ا

 الغلول ومفهومه.: المطلب الثالث

 .21اخليانة": " اإلغالل: في اللغة -أ

 .22"اخليانة من املغنم خاصة": في االصطالح -ب

                                                 
، علي 3/345، دار الفكر، بريوت، 1الفتاوى اهلندية ط، 5511الشيخ نظام، الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند،  19

، دار الكتب 1حتقيق:ىلهمي احلسيين، ط، درر احلكام شرح جملة األحكام 1577 ،علي بن حيدر اهلامشي التهامي، حيدر
 ،، بريوت، دار الفكر1، بداية اجملتهد، ط1551، ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد القرطيب، 2/154العلمية، لبنان، 

دار الكتب العلمية،  ،1، أتسىن امل الب شرح روض ال الب ط255زكريا األنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد، ، 172/ 2
 .4/394 ،بريوت ،، املكتب اإلتسالمي1، املبد ، ط1455، ابن مفلح، حممد بن عبداهلل احلنبلي، 2/471لبنان، 

 .5/191مصدر تسابق،  ،ابن قدامة، املغين 17
بريوت،  ،، دار الكتب العريب1511الشرح الكبري ، لرمحن بن قدامة، عبدالرمحن بن حممد بن أمحد املقدتسيعبد ا 11

11/197. 
 ، باب غدر.          1/1ابن منظور، لسان العرب، مصدر تسابق،  15
 اب غدر.، ب952، دار القلم، دمشق، 1ط ،مفردات ألفا  القران، 1553األصفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل،  25
 ، باب غل.        4/379ابن ىلارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر تسابق،  21
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 : وبه جاء الكتاب العزيز والسنة امل هرة 

 .191تسورة آل عمران/ ﴾َأن يـَُغلَّ  ﴿ َوَما َكاَن لَنِبي  : فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما-1

 : "وأما قراءة من قرأ يُتّغل بضم الياء وىلتح الغني ىلفيها قوالن: قال الماوردي في تفسيره-

 .يعين وما كان لنيب أن يتهمه أصحابه وخيوَّنوه: أحدهما

ول وأصل الغل .وقتادة، وهذا قول احلسن، معناه وما كان لنيب أن يغل أصحابه وخيوام: والثاني

ىلسميت اخليانة غلواًل ألاا جتري يف املال على خفاء  ، الغلل وهو دخول املاء يف خالل الشجر

 .23ومنه الغل احلقد ألنه العداوة جتري يف النفس جمرى الغلل"، كجري املاء

"َنضََّر : -صلى اهلل عليه وتسلم-} قال رتسول اهلل : ىلعن معا  بن جبل قال، أما السنة المطهرة -9

َع َمَقاَليِت ىلَتَوَعاَها مُثَّ أَدَّاَها ِلَمْن ملَْ َيْسَمْعَها ىلَتُربَّ َحاِمِل ىِلْقٍه ال ىِلْقَه َلُه َوُربَّ حَ اللَُّه  اِمِل ىِلْقٍه ِإىَل َعْبًدا َسَِ

ألْمِر َولُُزوُم اجلََْماَعِة َمْن ُهَو أىلْتَقُه ِمْنُه َثاَلٌث ال يَِغلُّ َعَلْيِهنَّ قَتْلُب اْلُمْؤِمِن ِإْخالُ  اْلَعَمِل َوطَاَعُة َ ِوي ا

 .24{َوتَتُهْم َتُكوُن ِمْن َورَائِهِ ىلَِإنَّ َدعْ 

ورواية"اليُتَغلُّ". بالفتح ىلإنه جيعله من الغل وهو احلقد والضغن -"ال يُِغّل"ُ : والحديث ورد بروايتين

 يغل بضم الياء جعله من اخليانة من اإلغالل.: الشحناء ومن قال

                                                                                                                                               
، دار الكتاب العريب، 1ط ،غريب احلديث، حتقيق:حممد عبد املعني خان، 1359ابن تسالم، أبو عبيد القاتسم اهلروي،  22

 .1/255بريوت، 
 .434-1/433 ،املاوردي، النكت والعيون، مصدر تسابق 23
، 254، كتاب العلم، رقم1، حتقيق:مص فى عبدالقادر، ط1555بن عبداهلل النيسابوري، املستدرك، احلاكم، حممد  24
حممد :، دار الكتب العلمية، بريوت، حديث، ابن ماجه، حمد بن يزيد القزويين، تسنن ابن ماجه، حتقيق192/ 1

، 1/14 ،235رقم ، باب من بلغ علما ،، كتاب اإلميان وىلضائل الصحابة والعلم1عبدالباقي ومذيلة ب حكام األلباين، ط
 ،صحيح الرتغيب والرتهيب ،األلباين، حممد ناصر الدين، دار الفكر، بريوت، وحكم عليه األلباين بالصحة، وانظر أيضاً 

 ، وقال:" صحيح لغريه".1/21، 52حديث رقم ، ، دار املعارف، الرياض1ط
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 .21ول اخليانة م لقا وغلب اتستعماله خاصة يف اخليانة يف الغنيمة"" أصل الغل: قال النووي-

 مث أصبح يقصد بالغلول معىن خا  وهو اخليانة من الغنيمة خاصة قبل القسم.، ىلالغلول هو اخليانة

 : الغش: المطلب الرابع

 ،إ ا زين له غري املصلحة: غش صاحبه: يقال، الغش بالكسر يف اللغة نقيض النصح: في اللغة-أ

 .29أي خملوط باملاء: ولنب مغشوش، وألهر له غري ما أضمر

 .27و)غش( الغني والشني أصوٌل تدلُّ على ّضعٍف يف الشيء واتستعجال ىليه 

 .ال خيرج اتستعماله اص الحا عن املعىن اللغوي: في االصطالح -ب

 إ  الغش صورة من صور اخليانة ونو  من أنواعها.، واخليانة أعم من الغش

 نقض العهد.: مسالمطلب الخا

مث كلمة عهد ووجه الصلة ، نقض العهد كلمة مركبة من نقض وعهد ونبدأ بكلمة نقض ومدلوهلا

 والفرق بينها وبني اخليانة.

، نقضت احلبل نقضا حللت برمه: يقال، إىلساد ما أبرمته من عقد أو بناء أو غريه: النقض لغة-أ

 .د اإلبرامىلالنقض ض، إ ا أب لته: نقضت ما أبرمه: ومنه يقال

 .21ال خيرج اتستعماله يف االص الح عن املعىن اللغوي: اصطالحا-ب

                                                 
. وتسريمز 12/219 ،، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت2، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، ط1352 ،النووي 21

 له بت"شرح صحيح مسلم".
 ، باب غش.9/323ابن منظور، لسان العرب، مصدر تسابق،  29
مادة ، 31/211، باب غش، املوتسوعة الفقهية الكويتية، 4/313ابن ىلارس، معجم مقاييس اللغة، مصدر تسابق،  27

 غش.      
 ، مادة نقض.41/145، باب نقض، املوتسوعة الفقهية الكويتية، 7/242در تسابق، ابن منظور، لسان العرب، مص 21
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 : أما كلمة العهد-

وكل ، األمان واملوثق والذمة واليمني: والعهد، عهد إليه إ ا أوصاه: يقال، الوصية: العهد في اللغة-أ

  .25وكل ما بني العباد من املواثيق ىلهو عهد، ما عوهد اهلل عليه

 خيرج املعىن االص الحي عن املعىن اللغوي. ال: اصطالحا-ب

 : ومن هذه اآليات، ومنه اآليات اليت وردت بنقض الكفار للعهود مع املسلمني

 ﴿ َوِإمَّا خَتَاىَلنَّ ِمْن قَتْوٍم ِخَيانًَة ىلَانِْبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى تَسَواٍء ِإنَّ اللََّه اَل حيُِبُّ اخْلَائِِننَي ﴾ تسورة: قوله تعاىل

 .35أي ألقي أليهم عهدهم حىت ال ينسبوك إىل الغدر هبم: . وجه الداللة11ل/آية األنفا

ىلاخليانة ، أو صورة من صور اخليانة بعد عقد اهلدنة وعقد األمان، وجه الصلة أن نقض العهد جزء-

 عامة ونقض العهد خاصة.

ينها وبني اخليانة يتبني يل أن هذه األلفا  ب، وبالنظر إىل ما تقدم من معان ومص لحات ىليما تسبق

أو ، وهذه املص لحات عبارة عن صورة من صور اخليانة، إ  اخليانة أعم منها، عموم وخصو 

 وشامل. وكلها تدخل يف مص لح اخليانة كمفهوم واتسع، شكل من أشكاهلا

                                                 
، ، باب عهد، الفيومي، أمحد بن حممد املقري، املصباح املنري3/311ابن منظور، لسان العرب، مصدر تسابق،  25

 ، باب عهد.1/221، املكتبة العصرية، لبنان، 1يوتسف الشيخ، ط:حتقيق
 .321\2مصدر تسابق،  املاوردي، النكت والعيون، 35
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 :المبحث الثالث

 حكم الخيانة في الشريعة اإلسالمية.

 

يدة من القران الكرمي والسنة امل هرة واإلمجا  وهذه تواترت األدلة على حرمة اخليانة أدلة عامة عد

 : بعضها

يَا َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتُخونُوا اللََّه َوالرَُّسوَل َوَتُخونُوا  ﴿: فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما-1

ُتْم تـَْعَلُموَن   .27تسورة األنفال/  ﴾َأَمانَاِتُكْم َوَأنـْ

ىليما ائتمن اهلل  -أي الثاين من أقوال التفسري-") َوخَتُونُوْا أََمانَاِتُكْم(الثاين: قال املاوردي: وجه الداللة

 والنهي يفيد التحرمي.، 31العباد عليه من الفرائض واألحكام أن تؤدوها حبقها وال ختونوها برتكها "

َ ا َحدََّث َكَذَب }" آيَُة اْلُمَناىِلِق َثاَلٌث إِ : -صلى اهلل عليه وتسلم-ىللقوله ، أما السنة المطهرة-9

 يف ما اؤ ن. : أي ؛32َوِإَ ا اْؤ َُِن َخاَن َوِإَ ا َوْعَد َأْخَلَف "{

ولو مل ، أن خيانة األمانة عالمة من عالمات النفاق والنفاق حمرم يف الشريعة اإلتسالمية: وجه الداللة

 .33تكن حمرمة ملا جعلها آية للنفاق

                                                 
 .  1/315املاوردي، النكت والعيون، مصدر تسابق،  31
، كتاب 3، اجلامع الصحيح امل تصر، حتقيق:مص فى البغا، ط1517متفق عليه، اإلمام الب اري، حممد بن اَساعيل،  32

اإلمام مسلم، ، ب اريدار ابن كثري، بريوت، وتسريمز له بت صحيح ال، 1/21، 33حديث رقم، اإلميان، باب عالمة املناىلق
حديث ، باب خصال املناىلق ،كتاب اإلميان  ،1حتقيق:حممد عبدالباقي، ط ،مسلم بن احلجاج النيسابوي، صحيح مسلم

 .1/19 ،225رقم
 .433دار املعرىلة ،بريوت، ، 1هت( ،جامع العلوم واحلكم،ط1451ابن رجب،زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد) 33
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وإمنا  كر أهل العلم ، مباشرة إمجا  على حرمة اخليانة بالنسبة لإلمجا  مل يرد، أما اإلجماع -3

، ىلذكروا اإلمجا  على حترمي هذه الصورة، امل تصني بكتب اإلمجا  على  كر صور من صور اخليانة

 : وتوضيح  لك

 .34"-قائد اجليش-" أمجعوا على أن الغاّل يرد ما غّل إىل صاحب املقسم: قال ابن املنذر-أ

 غنيمة قبل القسم خيانة.ومعلوم أن األخذ من ال

 وعدم رد الوديعة خيانة لألمانة.، 31" واتفقوا أن على كل مود  أن يفي بوديعته": قال ابن حزم-ب

 .39"اتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها للما ال حيل": آخر وموضع

 .37" وقد عدوا م لق اخليانة من الكبائر": جاء يف الزواجر-ج

، وبعضها شر من بعض، "واخليانة يف كل شيء قبيحة: بائر ىلقالوقد عد الذهيب اخليانة من الك-د

 .31وليس من خانك يف ىللس كمن خانك يف أهلك ومالك وارتكب العظائم "

 

                                                 
، مكتبة الفرقان، 2حتقيق:صغري أمحد حنيف، ط ،اإلمجا ، 1555 بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري، أيب، ابن املنذر34

حتقيق:صغري أمحد  ،، األوتسط1553، أيب بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري، ، ابن املنذر1/92عجمان، اإلمارات، 

، 2ط ،، حتقيق:عبداهلل بن جربين1451ابن املنذر، اإلقنا ، ، 11-9/11 ،، دار طيبة للنشر، الرياض1حنيف، ط

 . 2/479دارمكتبة الرشد، الرياض، 

 .1/42، دار زاهد، القاهرة، 1ط ،مراتب اإلمجا ، علي بن أمحد بن تسعيد، ابن حزم 31
 .1/45املرجع السابق،  39
 ، املكتبة العصرية، بريوت، 1ط1555الزواجر عن اقرتاف الكبائر ، ابن حجر اهليثمي، أمحد بن حممد 37

1/112 ،1/341. 

 .1/145، دار الندوة، بريوت، 1، ط1552 ،الكبائر، الذهيب، حممد بن عثمان  31
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 : الفصل الثــاني
 الخيانة في فقه المعامالت 

 : المبحث األول
 الخيانة في فقه البيوع

 
 : في البيع.وفيه: المطلب األول

 لبيـع.في تعريف ا: الفـرع األول
 

 .حكـم البيــع: الفــرع الثــاني
 

 أركـان عقــد البيــع.: الثالثالفـرع 
 

 الخيانة في بيع المرابحة.: المطلب الثاني
 تعريف بيع المرابحة.: الفرع األول 

 الفرع الثاني حكم بيع المرابحة.
 شـروط بيع المرابحة.: الفرع الثالـث

 
 : وفيه، ي بيع المرابحةحكم الخيانة إذا ظهرت ف: الفرع الرابع

 صحـة البيــع.: المسـألـة األولـى
 الخيار بعد ثبوت الخيانة.: المسألة الثانية

 
 الخيانة في بيع التولية.: المطلب الثالث

 
 بيع التولية لغة واصطالحا.: الفرع األول

 مشروعية بـيع التولية.: الفـرع الثاني
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 .حكم الخيانة في بيع التولية: الفرع الثالث
 

 الخيانة في بيع الوضيعة.: المطلب الرابع
 

 تعريف الوضيعة لغة واصطالحا.: الفرع األول
 حكـم بيـع الوضيعـة.: الفـرع الثـانـي

 حكم الخيانة في بيع الوضيعة.: الفرع الثالث
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 : الفصل الثـــاني

 الخيانة في فقه المعامالت

 الخيانة في فقه البيوع.: المبحث األول

 : في البيع.وفيه :المطلب األول

 في تعريف البيع.: الفرع األول

 .35مبادلة مال مبال: وهو، البيُع ضّد الشراء والبَتْيع الشراء أَيضاً وهو من اأَلْضداد: في اللغة-أ

 أي باعوه.، 25تسورة يوتسف/ ﴾َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخسٍ  ﴿: قوله تعالىكما يف 

 .41وزاد بعضهم" ليكا و لكا"، 45االكتساب" "مبادلة مال مبال بالرتاضي ب ريق: اصطالحا -ب

 حكم البيع في الشريعة اإلسالمية.: الفرع الثاني

 : وهذه بعضها، تواترت األدلة على مشروعية البيع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة واإلجماع

 .271تسورة البقرة/ ﴾َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيَع  ﴿: فقول اهلل تعالى، الكتاب العزيز أما-أ

واحلل  -أحل-بداللة احلل، أن اهلل تسبحانه وتعاىل شر  البيع والشراء: هذه اآلية وجه الداللة من

 .42دليل املشروعية

                                                 
 ، باب بيع.1/41، باب بيع، الفيومي، املصباح املنري، مصدر تسابق، 1/23ابن منظور، لسان العرب، مصدر تسابق،  35
ومن -ت الفقهاء للبيع على بعض األلفا تكاد تتفق تعريفا، 225/ 9البابريت، العناية على اهلداية، مصدر تسابق،  45

 اخرتت هذا التعريف. -خالل مراجعيت لتعريفات املذاهب

، 2551االختيار لتعليل امل تار، ، وهي زيادة املوصلي وابن قدامة، املوصلي، عبداهلل بن حممود بن مودود 41
مصدر تسابق،  ،قدامة، املغين، ابن 3\4، دار الكتب العلمية، بريوت، 3ط ،عبدالل يف حممد عبدالرمحن:حتقيق

3/195  . 
 .3/319القرطيب، تفسري القرطيب، مصدر تسابق،  42
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  44وجمنة، 43} كانت عكا : قال -رضي اهلل عنه-عن ابن عباس، أما السنة المطهرة -ب

لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن  ﴿: ىل نزلت، أتسواقا يف اجلاهلية ىللما كان اإلتسالم ت مثوا ىليه 41و و اجملاز

 .15149تسورة البقرة/ تـَْبتَـُغوا َفْضال ِمْن رَبُِّكْم ﴾

 .47نفي اجلناح واألمث يدل على إباحة ومشروعية البيع: وجه الداللة

 . 41أمجع املسلمون على جواز البيع يف اجلملة، أما اإلجماع-ج

 .45(115وجبواز البيع أخذت جملة األحكام العدلية يف املادة)-

 .15(491وكذلك القانون املدين األردين يف املادة)-

                                                 
وميكن حتديده ب نه يقع مشال شرقي ال ائف على قرابة مخسة وثالثني كيال يف أتسفل ، عكا  من أشهر أتسواق العرب 43

 وادي شرب.
مث ، وكانت العشرون قبلها لعكا ، القعدةجمنة، وهي أيضا أحد األتسواق كانت تقوم العشرة األواخر من شهر  ي  44

 مثانية من  ي احلجة لذي اجملاز.
شعب ، يراه من خيرج من مكة على طريق خنلة اليمانية،  و اجملاز: وال زال موضعه معلوما بسفح جبل كبكب من الغرب 41

، 1ة يف السنة النبوية، طاملعامل اجلغراىلية الوارد، 1452يصب يف املغمس من م لع الشمس. البالدي، عاتق بن غيث، 
 دار مكة، الرياض.، 447، 452، 71

} َفِإَذا ُقِضَيِت  :قول اهلل تعالىباب ما جاء يف ، مصدر تسابق، كتاب البيو  ،اإلمام الب اري، صحيح الب اري 49
تَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه....... {  َتِشُروا ِفي األْرِض َوابـْ ، 1911، حديث رقم 11، 15تسورة اجلمعة /الصَّاَلُة َفانـْ

، كفاية األخيار، حتقيق:علي عبداحلميد، حممد وهييب، 1553أيب بكر بن حممد احلسيين الدمشقي،  ،احلصيين، 921\2
 ،حتقيق:حممود النواوي ،اللباب يف شرح الكتاب، ، امليداين، عبدالغين الغنيمي الدمشقي1/232 ،دمشق ،، دار اخلري1ط
 .1/95، ابن حزم، مراتب اإلمجا ، مصدر تسابق، 3/159، بريوت ،دار الكتاب العريب ،1ط
عادل أمحد :اللباب يف علوم الكتاب)حتقيق، (1551ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي) 47

 بريوت.، دار الكتب العلمية، 1عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض(،ط
 ،بدائع الصنائع، ، الكاتساين15/7مصدر تسابق،  ،األوتسط، ن املنذر، اب121االمجا ، مصدر تسابق،  ،ابن املنذر 41
 ،ابن قدامة، 5/141، النووي، اجملمو ، مصدر تسابق، 2/2 ،مصدر تسابق، مغين احملتاج ،الشربيين، 1/133-134

 .4/3مصدر تسابق،  ،املغين
 .1/52مصدر تسابق،  ،علي حيدر، درر احلكام 45
 .11، املكتب القانوين، 1ط ،القانون املدين األردين، 1551نقابة احملامني األردنيني،  15

 



 

 

46 

 : أركان عقد البيع: الفرع الثالث

 : 51وهذه األركان هي، ينبين عقد البيع على أركان وشروط

بعتك أو أع يتك أو : ما يدل على الرضا مثل قول البائعوهي كل ، اإلجياب والقبول: الصيغة -1

 .أو  لكت أو ابتعت أو قبلت وشبه  لكاشرتيت : وقال املشرتي .بكذا، ملكتك

 أن يكون كاًل منهما أهال للتصرف..البائع واملشرتي: المتعاقدين -9

، وشروطها أن تكون ماالً ، والبضاعة، الثمن واملثّمن حتديد الثمن يف جملس العقد: محل العقد -3

 موجوداً حني العقد.، معلوماً ، مملوكا للبائع

 .بيع المرابحة الخيانة في: المطلب الثاني

هي اليت حيدد ىليها الثمن مبثل رأس املال أو أزيد أو ، وبيو  األمانة، بيع املراحبة هو أحد بيو  األمانة

وهذا المطلب فيه الفروع ، 12أنقص وَسيت بيو  األمانة ألنه يؤ ن ىليها البائع يف إخباره برأس املال

 : اآلتية
                                                 

 3/159، وما بعدها، امليداين، اللباب يف شرح الكتاب، مصدر تسابق، 1/279ابن جنيم، البحر الرائق، مصدر تسابق،  11
حاشية ، وما بعدها، الصاوي، أبو العباس أمحد الصاوي 1/134مصدر تسابق،  ،الكاتساين، بدائع الصنائع ،وما بعدها

 ،، ويرمز له بالصاوي، حاشية الصاوي، ابن رشد9/151، دار املعارف، مصر، 1519لصاوي على الشرح الصغري، ا
حاشية الدتسوقى  ،حممد ابن عرىلة الدتسوقي املصري ،ابن عرىلة الدتسوقي، ومابعدها 2/152مصدر تسابق،  ،بداية اجملتهد

أتسىن  ،وما بعدها، زكريا األنصاري3/175 ،تب املصريةعلى الشرح الكبري، طبعة عيسى البايب احلليب، دار إحياء الك
، 1554 ،احلاوي، املاوردي، أبو احلسن علي بن حبيب، ومابعدها 2/2مصدر تسابق،  ،امل الب شرح روض ال الب

ابن قدامة،  ،ومابعدها 2/35الشربيين، مغين احملتاج، مصدر تسابق،  ،ومابعدها 1/3، دار الكتب العلمية، بريوت، 1ط
حازم القاضي، دار :حتقيق ،الفرو ، 1411ومابعدها، ابن مفلح، حممد بن مفلح املقدتسي،  4/3مصدر تسابق،  ،املغين

، حتقيق:هالل 1452 ،كشاف القنا ،  ومابعدها، البهويت، منصور بن يونس بن إدريس 4/4 ،الكتب العلمية، بريوت
وما  1/339بريوت،  ،، دار الفكر1ط ،لىاحمل، ابن حزم، حممد بن علي بن أمحد، ومابعدها 3/141مص فى هالل، 

الزحيلي، وهبة  ،471بريوت،  ،، دار ابن حزم1ط ،السيل اجلرار، 1552بعدها، الشوكاين، حممد بن علي بن حممد، 
بعض األركان والشروط هي مدار ، وما بعدها 1/2، ، دار الفكر، دمشق1، الفقه اإلتسالمي وأدلته، ط255الزحيلي، 

 خالف بني الفقهاء
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 تعريف بيع المرابحة.: الفرع األول

أي يربح ىليها. : النماء. وجتارة راحبة: والربح لغةً ، مشتقة من الربح، املراحبة مصدر رابح: لغةفي ال-أ

 .13وكذلك اشرتيته مراحبة ، بعت الشيء مراحبة: ومنه، أي أع يته ىليها رحباً : وأرحبته على تسلعة

 بيع يقوم على أتساس معرىلة الثمن األول للسلعة وزيادة ربح عليها معلوم.: اصطالحا-ب

 .14وعلى هذا ينبغي أن يكون الثمن األول معلوماً وأن يكون الربح معلوماً بالنسبة للمشرتي 

 حكم بيع المرابحة.: الفرع الثاني

إ  هو ، مامل يت لله ما جيعله ىلاتسداً أو باطالً ، بيع املراحبة بيع صحيح يندرج حتت عامة البيو  اجلائزة

، لنماء.واألدلة عليه هي اليت تسبقت يف مشروعية البيعبيع كسائر البيو  اليت تنعقد لقصد الربح وا

 .11باإلضاىلة إىل اإلمجا 

                                                                                                                                               
، 2/11، مصدر تسابق، أتسىن امل الب شرح روض ال الب، زكريا األنصاري، 5/334، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 12

 .44، البعلي، أدوات االتستثمار يف املصارف
 باب ربح.، 2/442، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 13
، الدردير، 9/122، مصر، املكتبة اإلتسالمية، 1ط، اهلداية شرح بداية املبتدي، علي بن أيب بكر الرشداين، املرغناين 14

، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 13/3، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 2/72، مصدر تسابق، الشرح الكبري
 أخرتت هذا التعريف.، بعد االطال  على تعريفات املراحبة عند الفقهاء، 4/139
ابن ، 1/31، بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، ح:ىلريدريك األملايناملصح، اختالف الفقهاء، حممد بن جرير، ال ربي 11

 .291-15/293، مصدر تسابق، األوتسط، املنذر
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 : شروط بيع المرابحة: الفرع الثالث

 : وهذه الشروط هي، البد من تواىلر شروط يف بيع املراحبة

ألن العلم بالثمن ، يشرتط أن يكون الثمن األول معلومًا للمشرتي الثاين: العلم بالثمن األول - 1

 يف صحة البيع.شرط 

والعلم بالثمن شرط يف صحة ، ألنه بعض الثمن، ينبغي أن يكون الربح معلوماً : العلم بالربح - 2

 البيع.

وهذا شرط يف ، واملوزونات والعدديات املتقاربة، كاملكيالت: أن يكون رأس املال من املثليات - 3

 .املراحبة

ك ن يشرتي املكيل أو ،  الربا بالنسبة للثمن األولأال يرتتب على املراحبة يف أموال الربا وجود  - 4

والزيادة يف األموال ، ىلال جيوز له أن يبيعه مراحبة؛ألن املراحبة بيع بالثمن األول وزيادة، املوزون جبنسه

 ال رحباً.، الربوية عند املقابلة جبنسها تكون رباً 

راحبة؛ ألن املراحبة بيع بالثمن األول ىلإن كان ىلاتسداً مل جيز بيع امل: أن يكون العقد األول صحيحاً - 1

 .19لفساد التسمية، ال بالثمن، والبيع الفاتسد يثبت امللك ىليه بقيمة املبيع أو مبثله، مع زيادة ربح

                                                 
ابن عرىلة ، 153-2/152، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 2/25، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 19

أتسىن امل الب شرح روض ، ا األنصاريزكري، 3/175، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، الدتسوقي

م الب ، 1591، مص فى السيوطي، الرحيباين، 1591، مص فى السيوطي، الرحيباين، 2/52، مصدر تسابق، ال الب

، مصدر تسابق وأدلته، الفقه اإلتسالمي وأدلته، الزحيلي، 121/  3، دمشق، املكتب اإلتسالمي، 1ط، أوىل النهى

، البعلي، 32، بيع املراحبة لألمر بالشراء، بكر أبو زيد، مادة مراحبة، 39/315، ر تسابقمصد، املوتسوعة الفقهية الكويتية

 .             47، القاهرة، مكتبة وهبة، 1ط، 1551، أدوات االتستثمار، عبد احلميد البعلي
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 وبالشروط املذكورة تسابقا.، وجبواز املراحبة أخذت جملة األحكام العدلية-

 .11( بذكر شروط املراحبة395ة )واملاد 17جبواز بيع املراحبة، ( من اجمللة123جاء يف املادة)

"جيوز البيع ب ريق املراحبة أو الوضيعة أو : ( من القانون املدين األردين415وقد جاء يف املادة)-

التولية إ ا كان رأس مال املبيع معلوما حني العقد وكان مقدار الربح يف املراحبة ومقدار اخلسارة يف 

 .15الوضيعة حمددا

 ة إذا ظهرت في بيع المرابحة.حكم الخيان: الفرع الرابع

ويف ، تظهر اخليانة يف املراحبة إما بإقرار البائع يف عقد املراحبة أو بربهان عليها أو بنكوله عن اليمني

 : هذا الفر  أتكلم عن مس لتني

 حكم صحة البيع المبني على الخيانة.: المسألة األولى

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

 92والشاىلعية  91واملالكية  95وبه قال مجهور الفقهاء من احلنفية،  هب إىل صحة البيع: ولالقول األ

 .94والظاهرية 93 واحلنابلة

                                                                                                                                               
 
 .1/55، مصدر تسابق، درر احلكام، حيدر علي17
 .1/311، املرجع السابق 11
 .55، مصدر تسابق ،القانون املدين األردين 15
 .1/225، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 95
القوانني ، حممد بن أمحد، ابن جزي، 3/175، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 91

 .227، بريوت، دار الفكر، 1ط، الفقهية
مصدر ، مغين احملتاج، الشربيين، 1/257، بريوت، دار الفكر، 1ط، املهذب، إبراهيم بن علي بن يوتسف، الشريازي 92

 .2/75، تسابق
 .4/295، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 93
 .5/14، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 94
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 : واستدلوا بأدلة من المعقول

 .91ىلإ  وجد باملبيع عيبا ىلال يفسد العقد وإمنا يرجع عليه ب رش العيب، على العيب، القياس -أ

 . 99وتسقوط بعضه ال يفسده، قط بعضه بالتدليسأن الثمن معلوم حال العقد وإمنا تس -ب

 .97وهو قول أيب بكر بن عبد العزيز، أن البيع باطل: القول الثاني

 ومل أعثر هلما على أدلة.، 91وأبو حامد االتسفراييين من الشاىلعية

                                                 
مصدر ، اجملمو ، النووي، 129-3/121، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 91

 .   13/5، تسابق
 .13/5، مصدر تسابق، مو اجمل، النووي 99
: حممد بن أيب بكر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن تسعد اهلل بن مجاعة الشيخ اإلمام العالمة احملقق أما ترجمتهم 97

املفنن اجلامع بني أشتات العلوم ىلريد العصر عز الدين أبو عبد اهلل بن الشيخ شرف الدين بن قاضي القضاة عز الدين بن 
ة بدر الدين الكناين احلموي األصل املصري شيخ الديار املصرية يف العلوم العقلية ولد يف  ي القعدة تسنة قاضي القضا

وَسع على جده وأجاز له مجاعة من شيوخ مصر والشام باتستدعاء احلاىلظ زين الدين ، تسع وأربعني وتسبعمائة ب ريق ينبع
يء من األشياء إال إليه ىلمهر يف النحو واملعاين والبيان واملن ق العراقي وحبب إليه االشتغال ىل كب عليه ومل يلتفت إىل ش

وتوغل يف الكالم وال ب والتشريح وكان آية من اآليات يف معرىلة العلوم األدبية والعقلية واألصلني وأخذ عنه غالب أهل 
 يدي ال لبة ومل يكن وقد مجع تصانيفه يف حنو من عشرين ىلنا ورتبها وهي تزيد على مائيت مصنف ضا  أكثرها ب، مصر

مات يف شهر ربيع اآلخر تسنة تسع عشرة ومثامنائة شهيدا بال اعون ومل خيلف بعده ، يقرىء كتابا إال ويكتب عليه حاشية
دار ، 1ط، احملقق:احلاىلظ عبداحلليم خان، طبقات الشاىلعية، 1457، بن حممد، أبو بكر بن أمحد، مثله"ابن قاضي شهبة

 .15-4/45، بريوت، عامل الكتب
، م( أمحد بن حممد بن أمحد األتسفراييين 1519 - 511هت =  459 - 344أبو حامد ىلهو: أبو حامد األتسفراييين ) 91

، ىلتفقه ىليها وعظمت مكانته، ولد يف أتسفرايني )بالقرب من نيسابور( ورحل إىل بغداد، أبو حامد: من أعالم الشاىلعية
قال الذهيب:" شيخ الشاىلعية ، يف الفقه َساه )الرونق( وتويف ببغدادمنها م ول يف )أصول الفقه( وخمتصر ، وألف كتبا

وأرىب ، وبر  يف املذهب، وأيب القاتسم الداركي، ىلتفقه على أيب احلسن بن املرزبان، وقدم بغداد وله عشرون تسنة، ببغداد
وأبو علي ، لفقيه تسليم الرازيوا، ومن تالمذته أقضى القضاة أبو احلسن املاوردي، وعظم جاهه عند امللوك، على املتقدمني

وأبو علي ، والفقيه تسليم الرازي، وآخرون. ومن تالمذته أقضى القضاة أبو احلسن املاوردي، وأبو احلسن احملاملي، السنجي
دار ، 11ط، األعالم، خري الدين الزركلي، الزركلي، 1/72، ابن خلكان، وىليات األعيان، وأبو احلسن احملاملي، السنجي

، 1ط، حتقيق:جمموعة من العلماء، تسري أعالم النبالء، أبو عبداهلل حممد بن أمحد، الذهيب، 1/211، ينيالعلم للمال
 .151-17/153، بريوت، مؤتسسة الرتسالة
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 : القول الراجح

باخليانة  وإمنا تسقط بعضه، ألن البيع عقد على مثن معلوم ؛والقول الراجح عندي هو القول األول

 وتسقوط بعض الثمن ال يفسد البيع كسقوط بعض الثمن بالرجو  ب رش العيب.، والتدليس

 الخيار بعد ثبوت الخيانة.: المسألة الثانية

 وإما أن تقع يف قدر الثمن.، اخليانة إما أن تقع يف صفة الثمن

، مل يبني أنه اشرتاه نسيئةو ، ب ن اشرتى شيئاً نسيئة: إن لهرت اخليانة يف صفة الثمن: الصورة األولى

 مث علم املشرتي.، مث باعه تولية

 : اختلف الفقهاء في حكم إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن على قوليـن-

 75 واملالكية 95وهو قول احلنفية، وإن شاء رده، له اخليار إن شاء أخذ املبيع: القول األول

 : وحجتهــم من المعقول، 72 وأمحد يف رواية 71والشاىلعية

 ألن األجل له قسط من، أنه لو علم من أمر السلعة ما أخفاه البائع ما أخذها بذلك الثمن -أ

 . 73الثمن

 .74وألن األجل رىلق باملشرتي ال يتعلق بزيادة وال نقص-ب

                                                 
 .        2/221، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 95
 .195-3/191، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 75
      .1/212، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 71
، حتقيق:حممد حامد الفقي، اإلنصاف، علي بن تسليمان، املرداوي، 3/231، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 72
 .4/154، مصدر تسابق، املبد ، ابن مفلح، 4/435، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 1ط
 
 .445-4/435، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 73
 .1/212، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 74
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إ  أن املشرتي اعتمد على أمانة البائع يف اإلخبار عن الثمن ، ألن املراحبة عقد مبين على األمانة-ج

كما ،  ىلإ ا مل يتحقق الشرط ثبت اخليار، انة البيع الثاين عن اخليانة مشروطة داللةىلكانت صي، األول

 يف حاله عدم حتقق تسالمة املبيع عن العيب.

 .71ىلللمشرتي الثاين اخليار، وكذا إ ا مل خيرب أن الشيء املبيع كان بدل صلح

وهذا قول ، رأس املال والربحوحيط قدر الزيادة من ، عدم إثبات اخليار للمشرتي الثاين: القول الثاني

 وي خذ املبيع، تنص على عدم اخليار، بينما الرواية الثانية ألمحد 79الشيعة اإلمامية

 . 77مؤجال 

 القول الراجح

و لك خليانة ، ك يار العيب،  وهو ثبوت اخليار للمشرتي الثاين، والقول الراجح لدي هو القول األول

 ق بني األخذ والرد.ىليكون له احل، البائع ىليما أؤ ن عليه

وبعتك ، ب ن قال اشرتيت بإحدى عشر، إن لهرت اخليانة يف قدر الثمن يف املراحبة: الصورة الثانية 

مث تبني أنه كان اشرتاه بعشرة وهو ما يعرف اليوم بالوقت املعاصر بالبيع بالذمة أو على ، بربح كذا

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال، الذمة

وهو قول أيب ، إن شاء أخذه جبميع الثمن وإن شاء ترك: إن املشرتي باخليار يف املراحبة: القول األول

 .15الشاىلعية يف قول 75واملالكية 71حنيفة وحممد بن احلسن

                                                 
 .1/221، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 71
 .3/431، مصر، دار الكتاب العريب، 1ط، الروضة البهية، 1375، اجلبعي العاملي، العاملي 79
 .445-4/435، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 77
، البحر الرائق، ابن جنيم، 2/35، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي، 2/221، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 71

 .215-1/211، مصدر تسابق، اللباب يف شرح الكتاب، امليداين، 124-9/125، مصدر تسابق
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 : وأدلتــــهم من المعقول

لهر له ىلإ ا ، إن املشرتي قد رضي بإبرام العقد بعد معرىلته لثمن املبيع وتصديقه البائع مبقداره-أ

كما ثبت له ىليما ،  ويثبت له اخليار لفوات وصف السالمة عن اخليانة، ىلال يلزم دونه، خالف  لك

 .11لو ىلاتت السالمة عن العيب إ ا لهر باملبيع عيب

ألاا عبارة عن بيع بالثمن األول مع زيادة ، إن اخليانة يف املراحبة ال خترج العقد عن كونه مراحبة -ب

 ىلين بق التعريف ، ألن بعض الثمن رأس مال وبعضه ربح، د اخليانةوهذا موجود بع، ربح

وكل الذي حصل هو أن الثمن املذكور يف العقد ليس بالثمن األصلي للمبيع مما أحدث ، على البيع

ىليثبت له اخليار كما لو لهرت اخليانة يف صفة الثمن ب ن كان نسيئة وحنو ، خلال يف رضا املشرتي

 .12  لك

لزم املبتا  ، املالكية أيضا إال أام انفردوا بالقول إن كذب البائع بالزيادة يف الثمن ومبثل هذا قال

خري املشرتي بني اإلمساك والرد ، وإن مل حي ه ورحبه عنه، الشراء إن ح ه البائع عنه وحط رحبه أيضا

13 . 

                                                                                                                                               
 .195-3/191، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 75
مصدر ، اجملمو ، النووي، 1/211، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 2/75، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 15

 .13/9، تسابق
 .2/75، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 225\1، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 11
 .2/75، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 225\1، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 12
 .3/195، مصدر تسابق، الدتسوقي، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري ابن عرىلة 13
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و قول وه، 14وهو قول أيب يوتسف ، ولكن حيط قدر اخليانة، ال خيار للمشرتي: القول الثاني

وهو األلهر عند الشاىلعية يف القول الثاين  11للمالكية إ ا حط البائع قدر اخليانة لزم البيع املشرتي

 .17وبه قال احلنابلة 19عندهم

 : واستدلوا بما يأتي

ىلإن املشرتي له ، قاس أصحاب هذا الرأي املس لة املذكورة على املبيع إ ا لهر به عيب، القياس -1

وكذلك احلال ىليما لو اطلع املشرتي على ، قدار ما يقابل العيب من الثمنالرجو  على البائع مب

 خيانة يف املراحبة بعد العقد.

ىلت صم الزيادة عنه كما يف الشفعة إ ا ، إن  ليك املشرتي للمبيع قد مت باعتماد الثمن األول -9

وك ن ، بالثمن األصليىلإنه ي خذها ، أخذها الشفيع مبا أخرب به املشرتي مث أطلع على حقيقة الثمن

 العقد مل يربم إال مبا بقي من الثمن.

تبني أن التسمية ، ىلإ ا لهرت اخليانة، إن الثمن األول الذي َسي يف العقد أصل يف بيع املراحبة -3

 ىل لغيت وبقي العقد الزما بالثمن الباقي.، قدر اخليانة غري صحيحة

               

                                                 
، البحر الرائق، ابن جنيم، 2/35، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي، 2/221، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 14

 .215-1/211، مصدر تسابق، اللباب يف شرح الكتاب، امليداين، 124-9/125، مصدر تسابق
 .3/195، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري ،وقيابن عرىلة الدتس 11
، لبنان، دار املعرىلة، 1ط، السراج الوهاج، حممد الزهري، الغمزاوي، 2/75، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 19

151. 

 .4/139، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 17
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هو قول ابن ، وال يرجع بشيء على البائع ويلزم ديانة ال قضاءً ، قديلزم املشرتي بالع: القول الثالث

 : واستدل بدليل من السنة المطهرة 11حزم الظاهري

َوَمَعُه -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوتَسلََّم -} َمرَّ َرُجٌل ِبَقْوٍم ىِليِهْم َرتُسوُل اللَِّه : عن عبد اهلل بن احلارث قال -أ

: مُثَّ قَالَ ، ُهَو ِبزِيَاَدٍة َعَلى مَثَِنهِ : ِبَكِم ابْتتَتْعَت؟ أَرَاُه قَالَ : ىلَتَقاَل َلُه بَتْعُضُهمْ ، دُ يُتَزا: أَرَاُه َقالَ ، ثَتْوبٌ 

يَا َرتُسوَل اللَِّه ابْتتَتْعُتُه ِبَكَذا وََكَذا : ىلَتَرَجَع ىلَتَقالَ  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوتَسلَّمَ -َوىِليِهْم َرتُسوُل اللَِّه ، َكَذْبتَ 

 .15«{َتَصدََّق بِاْلَفْضلِ »: -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوتَسلَّمَ -ىلَتَقاَل َلُه َرتُسوُل اللَِّه ، َكانَ ِبُدوِن َما  

أرشد الرجل إىل التصدق بالفضل عند خيانته -عليه الصالة والسالم–إن الرتسول : وجه الداللة

 للمشرتي الثاين يف قدر الثمن.

 القول الراجح

 : صيل اآليتيرتجح يل يف هذه املس لة على التف

أن االتفاق قد حصل بني الفقهاء على أن املبيع إ ا هلك بعد القبض أو اتستهلك من قبل : أوال

 .55ىلالبيع الزم وال خيار للمشرتي يف هذه احلالة، املشرتي أو أحدث به ما مينع ىلسخ العقد

 : اختلفوا فيما لو بقي المبيع على حاله على قولين: ثانيا

                                                 

 .11-5/14، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم  11 
باب الرجل ، كتاب البيو ،  1ط، حتقيق:كمال احلوت، املصنف، 1455، عبداهلل بن حممد الكويف، يبةابن أيب ش 15

 ومل أجده إال يف هذا املصنف.، الرياض، مكتبة الرشد، 4/434، 21145رقم ، يشرتي الشيء بكذا وكذا مراحبة ىليزدا
امل بعة ، 1ط، اجلوهرة النرية، 1322، دأبو بكر احلدا، احلداد، 42\7، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 55

، مجال الدين بن عمر، ابن احلاجب، 9/151، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام، 1/412، مصر، اخلريية
حاشية ، ابن عرىلة الدتسوقي، 215، دمشق، دار اليمامة، 1ط، حتقيق:عبدالرمحن األخضر، جامع االمهات، 1551

م الب ، الرحيباين، 15\ 3 1، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 195\3، مصدر تسابق ،الدتسوقى على الشرح الكبري
 .111\3، مصدر تسابق، أوىل النهى
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 املشرتي بني إمضاء العقد أو ىلس ه. إىل أن  هب أصحاب الرأي األول

 .51أن أصحاب الرأي الثاين  هبوا إىل وجوب إهدار الزيادة من مثن املبيع: يف حني

الثاين القائل ب نه ال خيار للمشرتي يف هذه احلالة ولكن حيط قدر  والذي أختاره هنا هو القول

لكن إن ، العقد صحيحا مع حط قدر اخليانةلقوة أدلتهم من جهة؛ وألنه باإلمكان أن يبقى ، اخليانة

﴿إال َأْن َتُكوَن : واهلل عز وجل يقول، ألن الرضا شريعة املتعاقدين، ىلاملشرتي خمري، أصر على الزيادة

 .25تسورة النساء/ِتَجارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكْم ﴾ 

احبة خيانة البائع "إ ا لهر يف املر : أما جملة األحكام ىلقد أخذت بالقول األول ىلقد جاء ىليها -

 .52ىلاملشرتي خمري إن شاء ترك املبيع ؛ ألن رضاء املشرتي قد زال وإن شاء قبله جبميع الثمن املسمى"

إ ا لهر أن -2( على "415ىلقد نص يف املادة)، ىلقد أخذ بالقول الثاين، أما القانون املدين األردين-

 . 53يادة "البائع قد زاد يف بيان مقدار رأس املال ىلللمشرتي حط الز 

 

بينما القانون املدين األردين أخذ بالقول ، وهنا أخذت اجمللة بالقول األول وهو قول اجلمهور باخليار

 الثاين وهو ما رجحناه.

 

                                                 
، البحر الرائق، ابن جنيم، 2/35، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي، 2/221، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 51

، ابن عرىلة الدتسوقي، 215-1/211، مصدر تسابق، كتاباللباب يف شرح ال، امليداين، 124-9/125، مصدر تسابق
، الغمزاوي، 2/75، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 3/195، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري

، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، 4/139، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 151، مصدر تسابق، السراج الوهاج
5/14-11. 
 .  1/321، مصدر تسابق، درر احلكام، ي حيدرعل 52
 .55، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 53
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 الخيانة في بيع التولية.: المطلب الثالث

 : وىليه الفرو  اآلتية، هو بيع التولية، النو  الثاين من أنوا  بيو  األمانة

 ع التولية لغة واصطالحا.بي: الفرع األول

وعلى ، وليته البلد: ويقال، وليت ىلالنا األمر جعلته واليا عليه: يقال، وىل: مصدر: التولية لغة-أ

 .54ووليت على الصيب واملرأة أي جعلت واليا عليهما  .البلد

 : وفي االصطالح تطلق التولية على معنيين -ب

 .مواىلق للمعىن اللغوي: أحدهما

مث يبيع تلك السلعة ، أن يشرتي الرجل تسلعة بثمن معلوم: على التولية يف البيع وهي ت لق: وثانيهما

وليتك إياها مل جيز أن يبيعه إياها ب كثر مما اشرتاها أو : لرجل آخر بالثمن الذي اشرتاها به ىلإن قال

 . 51وهذا هو مبحثنا، ب قل

 مشروعية بيع التولية.: الفرع الثاني

ولتعامل الناس به إىل ، ألن شرائط البيع جمتمعة ىليه ؛التولية جائز اص الحا اتفق الفقهاء على أن بيع

 وألن من ال يهتدي إىل التجارة حيتاج أن يعتمد على ىلعل الذكي املهتدي ؛يومنا هذا

 .59ىليها  

                                                 
، 11/451، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور، باب ويل، 15/251، مصدر تسابق، املصباح املنري، الفيومي 54

 باب ويل.
أبو احلسن علي ، التسويل، 9/119، بقمصدر تسا، البحر الرائق، ابن جنيم، 2/21، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 51

، 2/245، بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، حتقيق:حممد شاهني، البهجة شرح التحفة، 1551، بن عبد السالم
مصدر ، احمللى، ابن حزم، 4/235، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 2/79، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين
 .3-5/2، تسابق
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رضي اهلل -اهلجرة وابتا  أبو بكر  -عليه الصالة والسالم-ملا أراد ، والدليل من السنة المطهرة-1

عليه -ىلقال ، ىلقال له هو لك بغري شيء، ولين أحدمها: -عليه الصالة والسالم-ريين} قال بع-عنه 

 .ىلوجب القول جبوازها، 57أما بغري شيء ىلال {: -الصالة والسالم

يدل على جواز التولية ، "ولين"-رضي اهلل عنه-أليب بكر -عليه الصالة والسالم–قوله : وجه الداللة

 يف البيع.

ولتعامل الناس من ، التستجما  شرائط اجلواز-املراحبة والتولية–"والبيعان جائزان : ةجاء يف العناي -2

 .51غري إنكار وملساس احلاجة"

 .155(415والقانون املدين األردين يف املادة )، 55 وجبوازبيع التولية أخذت جملة األحكام العدلية-

 حكم الخيانة في بيع التولية.: الفرع الثالث

أن تظهر يف صفة : ىلإما، أو النكول عن اليمني، أو بالبينة،  التولية بإقرار البائعإ ا لهرت اخليانة يف

 .يف قدره: وإما، الثمن

                                                                                                                                               
مغين ، الشربيين، 3/19، مصدر تسابق، اهلداية، املرغناين، 1/211، مصدر تسابق، لباب يف شرح الكتابال، امليداين 59

 .3-5/2، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، 4/523، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 2/79، مصدر تسابق، احملتاج
 -عليه الصالة والسالم-جرة الرتسولباب ه، كتاب ىلضائل الصحابة،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري 57

تعليق ، مسند أمحد، أمحد بن حنبل، وهذا لفظ:اإلمام أمحد، 1417\3، 3952حديث رقم ، وأصحابه إىل املدينة
، علق عليه شعيب األرناؤط:إتسناده صحيح على شرط الشي ني، القاهرة، مؤتسسة قرطبة، 212\9، 1ط، األرناؤط
 مصر.، دار احلديث، 4/41، حتقيق:حممد البنوري، نصب الراية، 1317 ،عبداهلل بن يوتسف احلنفي، الزيلعي

 .9/411، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 51
اإلشارة باجلواز أثناء احلديث عن الغنب الفاحش والتغرير يف ، 321، 1/319، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 55

       .(395وكذلك شرح املادة)، التوليةتكلم الشراح عن بيع ، (191، 194املادتني)
 .55، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 155
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ب ن اشرتى شيئا نسيئة مث باعه تولية على الثمن األول ومل : إن لهرت اخليانة يف صفة الثمن: أوالً 

 : سألة على قوليناختلف الفقهاء في هذه الم، يبني أنه اشرتاه نسيئة مث علم املشرتي

إ  أن ، ألن التولية عقد مبين على األمانة ؛له اخليار إن شاء أخذ املبيع وإن شاء رده: القول األول

ىلكانت صيانة البيع الثاين عن اخليانة ، املشرتي اعتمد على أمانة البائع يف اإلخبار عن الثمن األول

 حالة عدم حتقق تسالمة ىلإ ا مل يتحقق الشرط ثبت اخليار كما يف، مشروطة داللة

  154 ورواية ألمحد 153والشاىلعية 152واملالكية 151وهذا قول احلنفية، املبيع عن العيب

 .151والشوكاين

 ؛بل يلزمه مجيع الثمن حاال، وأما بعد اهلالك أو االتستهالك ىلال خيار له، وهذا إ ا كان املبيع قائما

ف من احلنفية أنه يرد قيمة اهلالك وعند أيب يوتس، ألن الرد تعذر باهلالك أو غريه ىليسقط خياره

 . 159ويسرتد كل الثمن

مث علم املشرتي ت جيله ، إن لهر الثمن الذي أخرب به البائع املشرتي مؤجال وقد كتمه: القول الثاني

وال خيار للمشرتي ىلال ميلك ، -أي باألجل الذي اشرتاه البائع إليه-أخذ املبيع بالثمن مؤجال

 ومل أجد أدلة تذكر للقولني.، 157وهو قول احلنابلة ، الفسخ

                                                 
العناية على ، البابريت، 1/412، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 31-2/35، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 151

 .9/495، مصدر تسابق، اهلداية
 .117-3/119، مصدرتسابق، لكبريحاشية الدتسوقى على الشرح ا، ابن عرىلة الدتسوقي 152
دار ، 1ط، ىلتح العزيز شرح الوجيز، عبدالكرمي بن حممد، الراىلعي، 75/ 2، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 153

 .3/3، بريوت، الفكر
 

 .4/212، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 154
 .121، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين 151
 .4/75، القاهرة، دار الكتب اإلتسالمي، 1ط، 1313، تبيني احلقائق، ان بن عليىل ر الدين عثم، الزيلعي 159
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 القول الراجح

ىلإ ا أخل هبا ، ألن بيع التولية مبين على األمانة والذي يرتجح يل هو القول األول القائل باخليار؛

 البائع كان اخليار من حق املشرتي.

 تبني ووليتك مبا توليت مث، إن لهرت اخليانة يف قدر الثمن يف التولية ب ن قال اشرتيت بعشرة: ثانياً 

 : اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين، أنه كان اشرتاه بتسعة

ألن  ؛ هب إىل أنه حيط قدر اخليانة وال خيار للمشرتي ويلزم العقد بالثمن الباقي: القول األول

، ألاا بيع بالثمن األول من غري زيادة وال نقصان ؛اخليانة يف بيع التولية خترج العقد عن كونه تولية

،  ا لهر النقصان يف الثمن األول ولو ثبت اخليار للمشرتي خرج العقد عن كونه تولية وصار مراحبةىلإ

وهذا إنشاء عقد جديد مل يرتاضيا عليه وهو ال جيوز ىليحط قدر اخليانة ويلزمه العقد بالثمن الباقي 

  .115واحلنابلة 155والشاىلعية يف األلهر  151وهو قول أبو حنيفة وأبو يوتسف

وهو قول حممد بن احلسن ، وإن شاء رده، إن شاء أخذ املبيع، يثبت للمشرتي اخليار: نيالقول الثا

 .112والشاىلعية يف القول الثاين عندهم 111

                                                                                                                                               
، عبدالرمحن بن قدامة، 259/ 4، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 231/ 3، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 157

 .4/154، مصدر تسابق، الشرح الكبري
، البابريت، 413-1/412، مصدر تسابق، وهرة النريةاجل، احلداد، 31-2/35، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 151

 .491-9/495، مصدر تسابق، العناية على اهلداية
دار الكتب ، 1ط، علي معوض، حتقيق:عادل عبداملوجود، روضة ال البني، حميي الدين زكريا بن شرف، النووي 155

 .3/111، بريوت، العلمية
 

، عبد الرمحن ابن قدامة، 259/ 4، مصدر تسابق، املغين، قدامةابن ، 231/ 3، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 115
 .  4/154، مصدر تسابق، الشرح الكبري

العناية على ، البابريت، 1/413، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 31-2/35، مصدر تسابق، املوصلي االختيار 111
 .491-9/495، مصدر تسابق، اهلداية
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إن البائع إ ا كذب على املشرتي ب ن زاد يف مثن السلعة على ما هو يف الواقع تسواء : وعند املالكية

ئد ىلإنه يلزم املشرتي البيع وإن مل حيط ىلإن ىلإن حط البائع الزا، عمدا أو غري عمد والسلعة قائمة

 . 113املشرتي خيري بني أن يرد السلعة وي خذ مثنه أو ي خذ جبميع الثمن الذي وقع به البيع

وثبت له ، أن املشرتي مل يرض بلزوم العقد إال بالقدر الذي َساه عن الثمن ىلال يلزم دونه: وحجتهم

اخليار بفوات السالمة عن العيب إ ا وجد املبيع معيبا  اخليار لفوات السالمة عن اخليانة كما يثبت

114. 

 

 القول الراجح

هو أن اخليانة يف : وذلك لوجود الفرق بين المرابحة والتوليةوالذي يرتجح لدي هو القول األول؛ 

 وزيادة ربح. وهذا، وهو كونه مراحبة؛ ألن املراحبة بيع بالثمن األول: املراحبة ال خترج العقد عن طبيعته

وبعضه رحبا مما يوجب خلال يف ، ىليصبح بعض الثمن رأس مال، املعىن متوىلر بعد لهور اخليانة

 كما يف اخليانة يف صفة الثمن.،  ىليثبت اخليار، الرضا

وأما التولية ىلاخليانة ىليها خترج عن كونه تولية؛ ألن التولية بيع بالثمن األول من غري زيادة وال نقصان. 

ىلإنا خنرج العقد عن كونه تولية وجنعله ، وأثبتنا اخليار للمشرتي، لثمن األولىلإ ا لهر النقصان يف ا

                                                                                                                                               
، مغين احملتاج، الشربيين، 5/3، مصدر تسابق، ىلتح العزيز، الراىلعي، 3/111، ابقمصدر تس، روضة ال البني، النووي 112

 .2/75، مصدر تسابق

 .117-3/119، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 113
 .31-2/35، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 114
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وألزمنا العقد ، وهذا إنشاء عقد جديد مل يرتاضيا عليه وهو ال جيوز ىلح  نا قدر اخليانة، مراحبة

 .111بالثمن الباقي

بائع يف إ ا لهرت خيانة ال-27" : (395أما جملة األحكام العدلية ىلقد جاء يف شرح املادة )-

ىلال يكون ، التولية ىلللمشرتي أن حيط من الثمن مقدار اخليانة ؛ ألنه لو بقي الثمن املسمى معتربا

ىلال يوجب  لك انقالب صفة ، أما لو اعترب الثمن املسمى يف املراحبة، العقد تولية بل يكون مراحبة

سمى مع حفظ حق اخليار املبيع بل يبقى كما كان عقد مراحبة ىللذلك اعترب يف املراحبة الثمن امل

 .119للمشرتي"

"إ ا لهر أن البائع : ( يف الفقرة الثانية على أنه415أما القانون املدين األردين ىلقد نص يف املادة)-

 .117قد زاد يف بيان مقدار رأس املال ىلللمشرتي حط الزيادة"

قائل بعدم اخليار ولكن وهو القول األول ال، وهنا تتفق اجمللة والقانون املدين مع القول الذي رجحناه

 حيط قدر اخليانة.

 الخيانة في بيع الوضيعة.: المطلب الرابع

، وهذا النو  الثالث من بيو  األمانة اليت ي  ن ىليها املشرتي البائع بالثمن احلقيقي لرأس املال للسلعة

 ونبدأ أوال يف التعريف ببيع الوضيعة وحكمه. 

                                                 
العناية على ، البابريت، 1/413، مصدر تسابق، وهرة النريةاجل، احلداد، 31-2/35، مصدر تسابق، املوصلي االختيار 111

 .491-9/495، مصدر تسابق، اهلداية
 .1/321، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 119
 .55، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 117
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 الحا.تعريف الوضيعة لغة واصط: الفرع األول

، واحل ي ة، اخلسارة وما ي خذه السل ان من اخلراج والعشور: من معاين الوضيعة يف اللغة: لغة-أ

ووضع يف جتارته ضعة ، تركه هناك: ووضع الشيء بني يديه، أتسق ته: وضعت عنه وىليه: ومنه

 .111خسر: ووضيعة

 .115 معلوم منه هي بيع مبثل الثمن األول مع نقصان شيء: يف اص الح الفقهاء: اصطالحا -ب

 وهي أشهر معانيها الشرعية. -كاحلط من الدين  -وح ي ة، وحماطة، وخماتسرة، وتسمى مواضعة 

 حكم بيع الوضيعة.: الفرع الثاني

وشروط ، مشروعية البيع.وهو من بيو  األمانة كما  كرنا وعليه األدلة اليت  كرت يف، بيع جائز شرعا

 لك آثارها العامة.وكذ، صحة الوضيعة هي شروط صحة املراحبة

 .121(415القانون املدين األردين يف املادة) 125وجبواز بيع الوضيعة أخذت جملة األحكام العدلية

 حكم الخيانة في بيع الوضيعة.: الفرع الثالث

هو نفس حكم ، وحكم اخليانة إ ا لهرت، ال خيتلف احلال يف بيع الوضيعة عن بيع التولية واملراحبة

 .123، 122يف الفر  الثالث ، يف امل لب الثالث، يةاخليانة يف بيع التول

                                                 
باب ، 1/341، مصدر تسابق، املصباح املنري، الفيومي، باب وضع، 1/359، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 111

 وضع.
 .1/221، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 115
 .1/321، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 125
 .55، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 121
 من الرتسالة. 23-21يراجع: 122
، عامل الكتبدار ، 1ط، 2553رد احملتار ، حممد أمني، ابن عابدين، 2/35، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 123
كشاف ،  البهويت، 1/211، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 11/123، مصدر تسابق، منح اجلليل، عليش، 7/319

 .3/231، مصدر تسابق، القنا 
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أما جملة األحكام العدلية ىلقد جاء ىليها " إ ا لهرت اخليانة يف الوضيعة ينظر ىلإ ا كانت الوضيعة -

تبقى وضيعة مع اخليانة ىلاملشرتي خمري ىلإن شاء ترك املبيع وإن شاء قبله بكل الثمن املسمى وإ ا 

لو با  ش ص : مثال، ي يضبط املبيع مع تنزيل مقدار اخليانةخرجت الوضيعة عن الوضيعة ىلاملشرت 

تسيارة آلخر خبمسة آالف دينار مبينا أاا كلفته تستة آالف دينار ىلظهر أن السيارة كلفته مخسة 

 .124آالف ومخسمائة دينار ىلاملشرتي خمري ؛ ىلله أخذها خبمسة آالف وله ترك املبيع"

 

 . 121( أخذ بقول اجمللة أيضا415ادة)وكذلك القانون املدين األردين يف امل- 

 

 وهنا تتفق اجمللة والقانون مع قول احلنفية القائل بالتفصيل يف هذه املس لة.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .1/313، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 124
 .55، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 121
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 : الفصل الثـــاني
 الخيانة في فقه المعامالت

 
 : المبحث الثاني    

 : وفيـه، الخيانة في عقــد الوكالة      
 

 كالة لغة واصطالحا.الو : ولاألالمطلب 
 

 حكمها ومشـروعيتـها.: الثانيالمطلب 
 

 أركـان الــوكالــة.: الثالــثالمطلب 
 

 : وفيه مسائل، الخيانة في الوكالة: المطلب الرابع
 

 تعاقـد الوكـيل مـع نفـسه.: المســألة األولى
 

 مخالفة الوكيـل للموكل في الشـراء أكثـر من الثمـن المقـدر.: المسألة الثانية
 

 وبالتالي تبطل الوكالة.، موجبة لعزله، هل تعدي الوكيل بأمانة الوكالة: الثةالمسألة الث
 

 هـل يحـق للـوكيل عـزل وكيـله بسبـب الخيـانة.: المسـألـة الـرابعة
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 : المبحث الثاني

 الخيانة في عقد الوكالة.

 كالة لغة واصطالحا.الو : المطلب األول

 : للغة إىل معنينيبالفتح والكسر.وترجع يف ا: الوكالة لغة -أ

 االعتماد على الغري.: المعنى األول

أصل صحيح يدل على اعتماد غريك يف : " الواو والكاف والالم: جاء يف معجم مقاييس اللغة-

 وَُسِّي الوِكيُل وكياًل ألنّه يُوَكُل إليه األمر.، 129أمرك" 

 .127ومنه اتسم اهلل الوكيل، ت لق على الكفالة واحلفظ: المعنى الثاني

 .121"تفويض ش ص ما له ىلعله يف تصرف معلوم": اصطالحا -ب

"تفويض : ىليصبح التعريف 125 مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف حياته: وميكن أن نضيف إليه 

 ش ص ما له ىلعله يف تصرف معلوم مما يقبل النيابة إىل غريه ليفعله يف حياته".

 : ت بالنظر لقبوهلا النيابة وعدم قبوهلا أنوا  ثالثةو لك ألن التصرىلا وإضاىلة قيد مما يقبل النيابة؛

 ورد الودائع وقضاء الديون وحنوها.، كالبيع والشراء واإلجارة والترب ،  نو  يقبل النيابة اتفاقاً 

 والعبادات الش صية احملضة كالصالة والصيام وال هارة.، كاليمني،  ونو  ال يقبل النيابة اتفاقاً 

                                                 
 باب وكل.، 9/139 ،مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس 129
 باب وكل.، 11/739، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور، نفسه، املرجع السابق 127
، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 2/295، مصدر تسابق، أتسىن امل الب شرح روض ال الب، زكريا األنصاري 121
-ولعل أقرب التعاريف للوكالة، مذهب اختلف عبارات الفقهاء يف تعريف الوكالة حسب ما اص لح عليه كل، 2/217

 تعريف الشاىلعية املذكور.-بعد اطالعي على مجيع التعاريف عند الفقهاء
 .15، مصر، دار إحياء الرتاث اإلتسالمي، 1ط، أحكام تصرىلات الوكيل، 2552، تسل ان إبراهيم، اهلامشي 125
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 القصا  واحلدود الشرعية. ونو  خمتلف ىليه كاتستيفاء

 حكمها ومشروعيتها.: المطلب الثاني

 تواترت األدلة على مشروعية الوكالة من الكتاب العزيز والسنة امل هرة واإلمجا .

َعُثوا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة ﴾ : فقوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1 تسورة ﴿ فَابـْ

 .15الكهف/

 .135أام بعثوا وكيال عنهم إىل املدينة ليشرتي هلم ال عام: اللةوجه الد

َأْع َاُه ِديَناًرا  -صلى اهلل عليه وتسلم-}أن النيب -رضي اهلل عنه-عن عروة، أما السنة المطهرة -9

 ِديَناٍر َوَشاٍة ىَلَدَعا َلُه بِاْلبَترََكِة ِف لَِيْشرَتِى َلُه ِبِه َشاًة ىلَاْشتَتَرى َلُه ِبِه َشاتَتنْيِ ىلَتَباَ  ِإْحَدامُهَا ِبِديَناٍر ىَلَجاَءُه بِ 

 . 131بَتْيِعِه وََكاَن َلِو اْشتَتَرى التتَُّراَب َلَرِبَح ىِليِه {

 .132لعروة الذي يدل على مشروعية الوكالة -عليه الصالة والسالم-توكيل النيب: وجه الداللة

 .133انعقد اإلمجا  على صحة عقد الوكالة: أما اإلجماع -3

 .134(1445لوكالة أخذت جملة األحكام العدلية يف املادة)وجبواز ا -

 .131(133والقانون املدين األردين يف املادة) -

                                                 
حممد الصادق قمحاوي(، دار  :) حتقيق، نهت(،أحكام القرآ1451اجلصا ،أمحد بن علي الرازي اجلصا  أبو بكر،)  135

 .1/45، بريوت -إحياء الرتاث العريب 
صلى اهلل -باب باب تسؤال املشركني أن يريهم النيب ، كتاب املناقب،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري 131

 .3/1332، 3443حديث رقم، آية ىل راهم انشقاق القمر -عليه وتسلم
، م1532، 1ط، )حتقيق:حممد راغب ال باخ(، معامل السنن)شرح تسنن أيب داود(، اخل ايبأبو تسليمان ، اخل ايب 132
21/191. 
مصدر ، اجملمو ، النووي، 2/244، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 111، مصدر تسابق، االمجا ، ابن املنذر 133

 .251/ 1، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 14/54، تسابق
 .3/124، مصدر تسابق، حلكامدرر ا، علي حيدر 134
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 أركان الوكالة.: المطلب الثالث

 : للوكالة أربعة أركان هي

بل بكل لفظ يدل على صحة ، وال يشرتط لفظ معني، وهي اإلجياب والقبول: الصيغة: الركن األول

 اإل ن.

وهو من يقيم غريه مقام نفسه يف تصرف جائز معلوم ، وهو أحد العاقدين: املوكل: الركن الثاني

 : ويشرتط ىليه

 أن يكون ممن ميلك  لك التصرف.-أ

 الرشد(، العقل، أن يكون جائز التصرف)البلوغ-ب

، ويشرتط يف الوكيل ما يشرتط يف املوكل، وهو املعهود إليه تنفيذ الوكالة: الوكيل: الركن الثالث

 : اىلة إىلباإلض

 العلم بالوكالة. -أ

 ب لت الوكالة.، وكلت أحد الناس يف بيع تسلعة معينة: ىللو قال ش ص، تعيني الوكيل-ب

 : ويشترط فيهاملوكل ىليه)ما تقع عليه الوكالة(.: الركن الرابع

 اشرت يل أرضا أو دارا.: مثل، ىلال يصح التوكيل باجملهول جهالة ىلاحشة: أن يكون معلوما للوكيل -أ 

                                                                                                                                               
 .113، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 131
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والوكالة  -وهي حقوق هلل-كاحلقوق املالية)كالزكاة وتوزيع الكفارات،  أن يكون قابال للنيابة -ب 

باتستثناء -( وخيرج بذلك العبادات البدنية)كالصالة-وهي حقوق للعباد-باإلجارة والقرض والبيع

 .139احلة والعمرة(

  .أن ميلكه املوكل حال التوكيل -ج 

 .137(1415، 1411، 1417نصت على أركان الوكالة يف املواد) أما جملة األحكام العدلية ىلقد-

 .131(134وكذلك القانون املدين األردين يف املادة)-

 الخيانة في الوكالة.: المطلب الرابع

كما أشار إىل ،  ال يضمن إال بالتعدي أو التفريط، ويده يد أمانة، الوكالة مبنية على أمانة الوكيل -1

 .135 لك مجهور الفقهاء

 ائل التي تقع فيها الخيانة في الوكالة.المس-9

 تعاقد الوكيل مع نفسه.: المسألة األولى

                                                 
ابن ، ومابعده 9/15، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، ومابعده 2/197، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 139
مصدر ، الكبريحاشية الدتسوقى على الشرح ، ابن عرىلة الدتسوقي، ومابعده 2/244، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، رشد
، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، ومابعده 9/452، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، ومابعده 3/377، تسابق
ابن ، 3/491، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 1/251، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، ومابعده 2/217

 .751-715، مصدر تسابق، اجلرارالسيل ، الشوكاين، 1/244، مصدر تسابق، احمللى، حزم
 .3/144، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 137
 .113، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 131
مصدر ، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 7/114، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 135

، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 3/195، تسابقمصدر ، روضة ال البني، النووي، 352-3/351، تسابق
3/414. 
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أم أنه ، هل يعد البيع والشراء)أو التعاقد بشكل عام( من الوكيل لنفسه خيانة ألمانة الوكالة وهتمة

  جائز؟.

 له التعاقد مع نفسه.أنه ال جيوز ، اتفق الفقهاء على أنه إ ا اى املوكل الوكيل التعاقد مع نفسه: أوالً 

و لك ألنه ال ميلك الوكيل من التصرف إال ما يقتضيه إ ن املوكل من جهة الن ق أو من جهة العرف 

 . 145ىلال ميلك إال ما يقتضيه اإل ن واإل ن يعرف بالن ق وبالعرف، ألن تصرىله باإل ن

نه موقوف على إجازة أم أ، هل يعد  لك خيانة، إ ا تعاقد الوكيل مع نفسه بالبيع والشراء: ثانيا

 : في هذه المسالة على قولين اختلف الفقهاءاملوكل؟

وأحد األقوال  141 وهو قول احلنفية، ال جيوز للوكيل التعاقد مع نفسه بالبيع والشراء: القول األول

 .141وهو قول الثوري 144ورواية ألمحد 143 والشاىلعية 142 ملالك

                                                 
بداية ، ابن رشد، 7/195، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 171-2/175، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 145

، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 275، مصدر تسابق، جامع االمهات، ابن احلاجب، 2/241، مصدر تسابق، اجملتهد
، ابن قدامة، 1/371، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي، 1/315، مصدر تسابق، املهذب، الشريازي، 155/ 14
 .1/245، مصدر تسابق، املغين

 .2/172، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي، 1/217، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين 141
 .3/374مصدر تسابق، يلمنح اجلل، عليش، 249-2/241، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد 142
 .124-14/123، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 9/139، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 143
 .1/237، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 144
، دار إحياء الرتاث اإلتسالمي ق ر، 1ط، حتقيق:حممد جنيب، اإلشراف على مذاهب أهل العلم، 1519، ابن املنذر 141
2/419. 
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 لعرف.واستـدلــوا على ذلك بأدلة من األثر والمعقول وا

} ُكْنُت َجاِلًسا ِإىَل َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد ىَلَجاَء َرُجٌل ِمْن مَهَْداَن : ىلعن صلة بن زىلر قال، أما األثر -1

: َقالَ  ِإنَّ َصاِحَبُه أَْوَصى ِإيَلَّ : َقالَ ، َوَما َلهُ : قَالَ ، يَا أَبَا َعْبَد الرَّمْحَِن َأْشرَتِى َهَذا: َعَلى ىلَتَرٍس أَبْتَلَق ىلَتَقالَ 

 . 149اَل َتْشرَتِِه َواَل َتْستَتْقِرْض ِمْن َماِلِه{

، والوصي والوكيل أمينان على ما يف يديهما، أن الوصي كالوكيل يتوىل بيع مال غريه: وجه الداللة

 .147لوجود هتمة اخليانة، ىليمنعان من التعاقد مع نفسيهما

 : من المعقول-9

وهو يف ، واإلنسان ب بيعته مييل إىل حظ نفسه، تسرتخا  هلاواال، ألن الوكيل متهم بامليل إىل نفسه-

 .141ىليحصل هنا تضاد للغرضني، نفس الوقت م الب باالتستقصاء يف الثمن ملوكله

وم البا يف نفس ، ألن الوكيل مسلمًا ومتسلماً ، تعاقد الوكيل مع نفسه يؤدي إىل نو  من احملال-

 .145الثمن واالتستالم ترجع إىل الوكيلوألن حقوق البيع من الرد بالعيب وتسلم ، الوقت

 .115أن العرف يقضي بيعه لغريه ال لنفسه، استدالال بالعرف-3

                                                 
باب ال يشرتي من ماله ، كتاب البيو ،  11357األثر رقم ، 1ط، 1344، السنن الكربى، أمحد بن احلسني، البيهقي 149

قال ، 1ط، جممع الزوائد، 1412، نور الدين علي بن أيب بكر، اهليثمي، اهلند، دار املعارف، 9/3، إ ا كان وصيا
وهي ، بفتح اهلاء وتسكون امليم والدال املهملةبريوت.  اهلمداين: ، دار الفكر، 4/245اهليثمي:"رجاله رجال الصحيح"

ومهدان:هو مهدان بن مالك بن زيد بن ربيعة بن اخليار بن مالك ، نزلت الكوىلة، وهي قبيلة من اليمن، منسوبة إىل مهدان
 بن زيد بن كهالن بن تسب .أبقلق: تسواد وبياض.

  3، دمشق، دار القلم، 1ط، دين الندويحتقيق:تقي ال، املوط ، 1551، مالك بن أنس األصبحي، اإلمام مالك 147
/434. 

 .234، مصدر تسابق، أحكام تصرىلات الوكيل، اهلامشي 141
 .15/32، بريوت، دار املعرىلة، 1ط، املبسوط، 1553، حممد بن أمحد بن تسهل، السرخسي 145
 .3/473، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 115
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أما املعقول ىلليس هناك ، نوقش هذا القول ب ن الرجل يف احلديث هو من أمره بعدم الشراء لنفسه-

 ااه عن  لك.أما العرف ىليقتضي املنع إ ا ، جمال للتهمة ما دام أن الوكيل أع اه احلرية يف البيع

ومل  112وأمحد يف رواية  111جيوز البيع لنفسه عند اإلطالق إ ا مل حيايب وهو قول ملالك: القول الثاني

 .113يشرتط األوزاعي ومالك يف قول له احملاباة

 : واشترطوا لذلك ثالثة شروط

 .يف النداء -املبلغ احملدد-أن يزيد على مبلغ مثنه -1

 الوكيل.أن يتوىل النداء غريه ويشرتي  -2

 أن يشرتي السلعة بعد أن تنتهي رغبات املشرتين. -3

 : واستدلــــوا

أنه مل يقع الفرق بني حصول الثمن من النائب وغريه حلصول املقصود يف احلالني وهو البيع  -1

 والشراء وتسلم الثمن.

 قياتسه على األب بعلة أن كل من جاز له بيع مال غريه جاز له بيعه على نفسه كاألب.-2

ولذلك ، 114ونوقش الدليل الثاين ب نه قياس مع الفارق، ب نه متهم بامليل حلظ نفسه، نوقش األول

إن األب جيوز : ووجه الداللة}" ِإنَّ اْلَوَلَد َمْبَ َلٌة جَمْبَتَنٌة حَمَْزنٌَة "{ : -صلى اهلل عليه وتسلم-قال النيب 

يل واحملبة على طلب احلظ لولده والشح على ألن األب جمبول حُبُنوة األبوة وشدة امل، له مبايعة نفسه

                                                 
 .333، مصدر تسابق، القوانني الفقهية، ابن جزي 111
 .1/237، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 112
 .249-2/241، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، نفسه، املرجع السابق 113
 .9/137، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 114
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ىلانتفت التهمة عنه يف مبايعة نفسه وهذا املعىن مفقود ىليمن ، نفسه يف اجلمع واالتستكثار لولده

 .111عداه

 القول الراجح

وإ ا أ ن له بالييع ، القول الراجح عندي إ ا حدد املوكل البيع بسعر حمدد واشرتاه الوكيل ىلهذا جائز

ىلالقول الراجح لدي هو قول مجهور الفقهاء القائلني بعدم ، أما إ ا مل حيدد املوكل، ىلهذا جائز أيضا

ومناقشة أدلة ، و لك لقوة ما اتستدلوا به من أدلة، جواز تعاقد الوكيل مع نفسه عند إطالق العقد

 القول 

ن له أنه ال جيوز بيع وشراء الوكيل لنفسه ولو أ  119وبعض الوكالء يدعي عند الشاىلعية، الثاين

 .117ىلهذه خيانة ألمانة الوكالة، ىلكيف إ ا تصرف من تلقاء نفسه، املوكل

                                                 
، من مناقب احلسن واحلسني -رضي اهلل تعاىل عنهم -كتاب معرىلة الصحابة ،  مصدر تسابق، املستدرك، احلاكم 111

برنامة منظومة ، صحيح وضعيف اجلامع، األلباين، وقال: صحيح على شرط مسلم، 3/175 ،4771حديث رقم 
رقم ، وقال عنه:صحيح، من إنتاج مركز نور اإلتسالم ألحباث القرآن والسنة باإلتسكندرية -اجملاين  -التحقيقات احلديثية 

بفتح امليم ىليهما مفعله أي حيمل قال املناوي:" ) إن الولد مب لة جمبنة ( ، شرح ألفاظ الحديث. 5/155، 1515
أو مب لة باملال عن إنفاقه يف وجوه القرب ) جمبنة ( ، أبويه على الب ل واجلنب حىت يب ال باملال ألجله ويرتكا اجلهاد بسببه

صلح عن اهلجرة واجلهاد ) جمهلة ( حيمله على ترك الرحلة يف طلب العلم واجلد يف حتصيله واالنق ا  ل لبه الهتمامه مبا ي
ش نه من نفقة وحنوها ) حمزنة ( حيمل أبويه على كثرة احلزن لكونه أن أصابه مرض حزنا أو طلب ماال ميكنهما حتصيله 

، مكتبة اإلمام الشاىلعي، 3ط، التيسري بشرح اجلامع الصغري، 1511، زين الدين عبدالرؤف، حزنا ومب لة"املناوي
وجنب ، خبل مباله إبقاء عليهم، مب لة جمبنٌة " أراد أن الرجل إ ا كثر ولده " :. ومثله ما قاله البغوي:" وله1/911، الرياض

، حممد الشاويش، حتقيق:شعيب األرناؤط، شرح السنة، 1513، احلسني بن مسعود، عن احلروب اتستبقاًء لنفسه." البغوي
، ن علي بن حممدعبد الرمحن ب، . ومثله أيضا عند ابن اجلوزي13/39، دمشق وبريوت، املكتب اإلتسالمي، 2ط

 .1/113، بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، حتقيق عبداملع ي قلعجي، غريب احلديث، 1511
 .221-2/224، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 119
وقد جاء يف ىلتاوى اللجنة الدائمة:"من وكل يف بيع تسلعة من السلع ، 5/32، مصدر تسابق، املبسوط، السرخسي 117

 .19442لنفسه؛ ألنه مظنة التهمة" رقم الفتوى: ىلليس له أن يشرتي
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" ليس ملن وكل باشرتاء شيء معني أن يشرتي : ( 1411أما جملة األحكام ىلقد جاء يف املادة ) -

 لك الشيء لنفسه حىت ال يكون له إال إ ا اشرتاه الوكيل أكثر من الثمن املسمى ىليكون 

 .111للوكيل"

ال جيوز ملن وكل بشراء شيء -1": ( اليت تنص على145لقانون املدين األردين يف املادة)وبه أخذ ا-

 .115ويكون الشراء للموكل ولو صرح ب نه يشرتيه لنفسه"، معني أن يشرتيه لنفسه

 ومع ما رجحناه من منع تعاقد الوكيل مع نفسه.، وهنا يتفق رأي اجمللة والقانون مع القول األول

 مخالفة الوكيل للموكل الشراء أكثر من الثمن المقدر. :المسألة الثانية

وبالتايل يب ل البيع؟وإ ا صح ، هل هذه تعد خيانة للموكل، إ ا اشرتى الوكيل ب كثر من مثن املثل

 البيع على من تقع املسؤولية)ضمان النقص( على الوكيل أم على املوكل؟.

، ىلاشرتاها بستني ألف دينار، لف دينارب ن وكله بشراء تسلعة قيمتها مخسني أ، وصورة املس لة

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقوال

من ، وهو قول مجهور الفقهاء، وال ي الب املوكل ب ي مثن، الشراء يلزم الوكيل: القول األول

وإال يضمن الوكيل ، إال أام قالوا يب ل البيع إن كانت السلعة موجودة 191والشاىلعية 195احلنفية

 .194والظاهرية، 193واحلنابلة يف رواية عندهم وهي املذهب 192زيادة إ ا تلفتال

                                                 
 .3/911، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 111
 .119، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 115
 .3/111، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام، 191-7/197، مصدر تسابق، ابن جنيم، البحر الرائق 195
 .14/145، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 191
 

/ 3، القاهرة، دار السالم، 1ط، حممد تامر، أمحد حممود حتقييق:، الوتسيط، 1417، أبو حامد حممد بن حممد، الغزايل 192
 .2/221، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 211

 .1/215، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي ،1/211، مصدر تسابق، ابن قدامة، املغين 193
 .1/249، مصدر تسابق ،احمللى، ابن حزم -5
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 : استدل جمهور الفقهاء بعدة أدلة من الكتاب العزيز ومن المعقول

تسورة  ﴿ َوال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن ﴾ :فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما-1

 .155البقرة/

تسورة  َمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم ﴾﴿ فَ : وقوله تعالى -

 .154البقرة/

ىلإن ، " وال حيل للوكيل تعدي ما أمره به موكله ىلإن ىلعل مل ينفذ ىلعله: قال ابن حزم: وجه الداللة

أو  يئا بثمن مسمىأن من أمره موكله ب ن يبتا  له ش -أي من اآليات-ىلوجب من هذا، ىلات ضمن

ومل يكن البيع  يبيعه له بثمن مسمى ىلباعه أو ابتاعه ب كثر أو ب قل ولو بفلس ىلما زاد مل يلزم املوكل

ىللو وكله على أن يبيع له أو يبتا  له ىلان ابتا  له مبا ، له أصال ومل ينفذ البيع ألنه مل يؤمر بذلك

 .191يساوى أو با  بذلك لزم وإال ىلهو مردود"

 : المعقول أما من -9

ىليعتذر تنفيذه على املوكل حيث مل ، إن شراء الوكيل بغنب ىلاحش حكم من مل يؤ ن له يف الشراء -أ

  .199ىليلزمه الشراء ألن صار مشرتيا لنفسه، ي  ن به

وأدخل على املوكل الضرر ، إن شراء الوكيل بغنب ىلاحش يعد خيانة ألمر موكله الذي اتست منه -ب

 بدون إ نه.

 . 197ىللعل الوكيل قد اشرتى لنفسه، مظنة التهمة واخليانة، ب كثر من الثمن املقدر إن الشراء -ج

                                                                                                                                               
 .1/249، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 194
 .9/25، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، .الكاتساين9/159، مصدر تسابق، املبسوط، السرخسي 191
 .3/149، مصدر تسابق، اهلداية، املرغناين 199
 .14/141، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 197
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وهي 191وهو قول عند الشاىلعية ، الشراء يلزم املوكل ويضمن الوكيل الزيادة يف الثمن: القول الثاني

 .195إحدى الروايتني عند احلنابلة

 وهي من المعقول.: أدلة القول الثانــي

، ألنه ترب  بالتزام الزيادة؛املوكل مبائة ويضمن الوكيل ما زاد على املائة جاء يف اجملمو " يلزم -1

 .175ألنه زاد على الثمن امل  ون ىللم يلزم املوكل"، واملذهب األول

ىلإ ا خالف واشرتى بغنب ىلاحش ىلإاا ال ، إن الوكيل بالشراء م مور ب لب األىلضل واألحظ ملوكله-2

 . 171رك االحتياط ملوكلهوت، تعد خيانة ويضمن الوكيل لتفري ه

وبني األحظ للبائع بعدم ، إن يف تضمني الوكيل حماولة جلمع بني األحظ للمشرتي وهو املوكل -2

 .172الفسخ والرجو  بالسلعة وأخذ الثمن

 .173وهو قول املالكية، خيري املوكل بني القبول والرد على الوكيل: القول الثالث

 : أدلة المالكيــة )القول الثالث(

                                                 
، 1/211، مصدرتسابق، اإلنصاف، املرداوي، 499-3/491، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين 191
1/211. 
 

 .14/141، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 195
شرح منتهى ، البهويت، 3/471، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 4/421، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 175

 .2/155، 2/31، مصدر تسابق، اإلرادات
 

 .3/471، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 3/399، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين 171
مصدر ، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 3/313، مصدر تسابق، الشرح الكبري، الدردير 172

 .313-3/312، تسابق
مصدر ، اجلليل منح، عليش، 313-3/312، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 173

 .397/ 3، تسابق
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ولكن يبدو أام يعللون ب ن الغنب الفاحش ضرر ، يرد للمالكية دليل مباشر على الت يريمل -1

  .174ىليبقى للموكل احلق يف قبول السلعة أو رىلضها ، يلحق باملوكل

 : القول الراجــح

و لك لقوة ما اتستدلوا به؛ ألن ، والقول الراجح لدي هو القول األول القائل ب ن الشراء يلزم الوكيل

، ىليلزم الوكيل الشراء، وهذه خمالفة صرحية للموكل، أتى بتصرف مل يؤمر به وال العرف يقتضيه الوكيل

 واهلل أعلم.، 171يؤخذ بالقول الثاين، لكن إ ا واىلق املوكل على البيع ويضمن الوكيل

"إ ا قيدت الوكالة بقيد ىلليس للوكيل : (1475أما جملة األحكام العدلية ىلقد جاء يف املادة ) -

ولكن إ ا ، ىلإن خالف ال يكون شراؤه ناىلذا يف حق املوكل ويبقى املال الذي اشرتاه له، فتهخمال

اشرت يل الدار : أحد: مثال لو قال، خالف لصورة ىلائدهتا أزيد يف حق املوكل ىلال تعد خمالفة معىن

وأما  .الدار لهالفالنية بعشرة آالف واشرتاها الوكيل ب زيد ىلال يكون شراؤه ناىلذا يف حق املوكل وتبقى 

 .179إ ا اشرتاها ب نقص يكون قد اشرتاها للموكل"

ىلإ ا با  ، ( " إ ا عني املوكل الثمن ىلليس للوكيل بيعه ب نقص مما عينه املوكل 1451وكذلك املادة ) 

ينعقد البيع موقوىلا على إجازة املوكل ولو باعه بنقصان الثمن بال إ ن املوكل وتسلم املال إىل املشرتي 

 .177أن يضمنه  لك النقصان " ىلللموكل

 ( على أنه"141أما القانون املدين األردين ىلقد نص يف املادة)-
                                                 

، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، وهناك رواية لإلمام أمحد أنه يعترب عقد ىلضويل موقوف على إجازة املوكل 174
3/477. 
 

 .   3/954، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 171
 .3/929، املرجع السابق 179
 .119، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 177
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للوكيل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشرتيه بثمن املثل أو بغنب يسري يف األشياء اليت ليس هلا -1

    تسعر معني.

 لقا ىلال ينفذ العقد ىلإ ا اشرتى بغنب يسري يف األشياء اليت هلا تسعر معني أو بغنب ىلاحش م-2

 .171بالنسبة للموكل"

: ( على115نصت عليها املادة)، ويكون الشراء للوكيل يف ثالثة حاالت يف القانون املدين األردين

   إ ا عني املوكل الثمن واشرتى الوكيل مبا يزيد عليه. -1"

 إ ا اشرتى الوكيل بغنب ىلاحش.-2

 . 175املوكل" إ ا صرح الوكيل بشراء املال لنفسه يف حضور-3

بينما القانون اعترب أن الشراء يلزم ، وإال ىلال، وهنا اعتربت اجمللة العقد موقوف على املوكل ىلإن أجازه

 إال إ ا واىلق املوكل.، الوكيل

اختلف الفقهاء وبالتالي تبطل الوكالة.؟ ، موجبة لعزله، هل تعدي الوكيل بالوكالة: المسألة الثالثة

 : أقواليف هذه املس لة على ثالثة 

هو قول الشاىلعية يف القول ،  هب إىل عدم ب الن الوكالة بتعدي الوكيل ىليما وكل به: القول األول

 : واستدلوا على ذلك بالمعقول.111 واحلنابلة يف املذهب 115 الصحيح عندهم

يوكله ببيع  ك ن،  ىلصح تصرىله كما لو مل يتعد، ألن الوكيل إ ا تصرف ىلقد تصرف بإ ن موكله-1

 .112ه؛ ألن الوكالة عقد أمانة تب ل خبيانة الوكيل ىليهاثوب ىليلبس
                                                 

 .119، مصدر تسابق، نون املدين األردينالقا 171
 .211، مصدر تسابق، السراج الوهاج، الغمزاوي 175
 .1/244، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 115
 .1/745، مصدر تسابق، الفقه اإلتسالمي وأدلته، الزحيلي2/233، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 111
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  .وبقي التصرف، ىلإ ا تعدى الوكيل ىليه ب لت األمانة، ألن الوكالة عقد يتضمن أمانة وتصرىلا-2

 .ىلإ ا تعدى ىليه ب لت األمانة وبقيت الوثيقة، كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة

إىل ب الن  -يف قول ورد بلفظ قيل-لة  هب الشاىلعية يف مقابل الصحيح واحلناب: القول الثاني

 ومل أجد هلم ادلة تذكر. 113ألاا عقد أمانة ىلتب ل بالتعدي كالوديع ، الوكالة بالتعدي من الوكيل

ب ن كان ثوبا ىللبسه أو دابة ، وصرح الشاىلعية ب ن هذا اخلالف جيري ىليما إ ا كان التعدي بالفعل-

 .ىلركبها

ألنه ، ىلال تب ل الوكالة جزما -ولو ِبِسلم  -با  بغنب ىلاحش أما إ ا كان التعدي بالقول كما لو 

 .114حينئذ مل يتعد ىليما وكل ىليه

و لك ألن الوكالة إ ن ، وهبذا قال احلنابلة، تفسد الوكالة بتعدي الوكيل ىليما وكل ىليه: القول الثالث

 ومل أعثر هلم على أدلة. 111ىلإ ا زال أحدمها مل يزل اآلخر ، يف التصرف مع اتستئمان

 القول الراجح

ويبقى ، بل يصري ضامنا، والقول الراجح لدي هو القول األول القائل بعدم ب الن الوكالة بالتعدي

 .119و لك قياتسا على الرهن ال يب ل بتعدي املرهتن وإن كان مؤ نا على الرهن، التصرف

 

                                                                                                                                               
 املس لة.ومل أجد نصا لفقهاء احلنفية واملالكية يف هذه  112
املوتسوعة الفقهية ، 1/317، مصدرتسابق، املهذب، الشريازي، 2/235، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 113

 مادة وكالة.، 41/113، الكويتية
 .3/495، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 375-1/395، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 114
 .3/495، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 375-1/395، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 111
 .1/134، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 119
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و ام هذا العزل ، " يعترب شراء الوكيل إياه لنفسه عزل: أما جملة األحكام العدلية ىلقد جاء ىليها-

 . 117يكون باتستما  املوكل خرب  لك العزل "

 .111وجاء كذلك" إ ا خالف الوكيل موكله ينعزل عزال ضمنيا"

وهنا واىلقت اجمللة القول الثاين بالعزل يف حال ، أخذت اجمللة ب ن التعدي موجب لعزل الوكيل، إ اً  

إال أنه جعل للموكل حرية عزل ، املوضو أما القانون املدين األردين ىللم جند له نصا يف ، التعدي

 الوكيل.

 هل يحق للوكيل عزل وكيله بسبب الخيانة.؟: المسألة الرابعة

بعد إ ن املوكل له يف ، لكن إ ا وكَل الوكيل وكيال آخر، أن املوكل له عزل وكيله، وصورة املس لة

ىلهل ميلك ، نا ىلصار خائناً لكن إ ا وكل أمي، ىلله أن يوكل أمينا ىللو وكل خائنا مل يصح، التوكيل

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، الوكيل عزله بسبب اخليانة

 .151وقول للحنابلة 155 الشاىلعية يف قول 115 وهو قول املالكية، أن الوكيل ميلك عزله: القول األول

وجب ىل، ىلإ ا خرج عن أن يكون أمينا مل جيز اتستعماله، ألن الوكالة تقتضي اتستعمال أمني-

 .152عزله

 .153والوكالة تقتضي اتستئمان أمني، وألن تركه يتصرف مع اخليانة تضييع وتفريط

                                                 
 .3/911، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 117
 .3/915، املرجع السابق 111
 .3/311، مصدر تسابق، الشرح الكبري، الدردير، 1/331، مصدر تسابق، البهجة شرح التحفة، التسويل 115
 .2/229، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 111-14/115، مصدر تسابق ،اجملمو ، النووي 155
، البهويت، 1/217، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 1/215، مصدر تسابق، الشرح الكبري، عبد الرمحن بن قدامة 151

 .    4/391، مصدر تسابق، املبد ، ابن مفلح، 115/ 2، بريوت، عامل الكتب، 1ط، شرح منتهى اإلرادات، 1559
 .2/229، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 111-14/115، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 152
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 151والشاىلعية يف القول الثاين وهو الراجح عندهم 154وهو قول احلنفية ، ال ميلك عزله: القول الثاني

 .159واحلنابلة يف رواية

 ألنه أ ن له يف التوكيل دون العزل. ومل أعثر هلم على أدلة تذكر.-

 : القول الراجح

واملوكل قصد األمني دون ، ألن الوكالة مبنية على األمانة، والراجح لدي هو القول األول القائل بعزله

 اخلائن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 .  9/111، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 14/113، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 153
 .1/251، مصدر تسابق، اللباب يف شرح الكتاب، امليداين 154
 .  113-14/111، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 151
.ومل أجد نصا 3/497، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 3/415، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين 159

 للمجلة والقانون املدين األردين يف هذه املس لة.
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 : الفصل الثـــاني
 الخيانة في فقه المعامالت 

 
 : المبحث الثالث

 : وفيه، الخيانة في الوقف 
 

 تعريف الوقف لغة واصطالحا.: المطلب األول
 

 مشـروعية الوقـف.: المطــلب الثــاني
 

 : وفيه، الوالية علـى الوقـف: المطلب الثالث
 

 عند الفقهاء.، في تعريف العدالة: الفرع األول
 

 أن يد ناظر الوقف هي يد أمانة ال تضمن إال بالتعدي.: الفرع الثاني
 

 محاسبة الناظر األمين والناظر الخائـن.: المطلب الرابع
 

 عزل الناظر إذا ظهـرت الخيانة.: امـسالمطلب الخ
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 : المبحث الثالث

 الخيانة في الوقف. 

 تعريف الوقف لغة واصطالحا.: المطلب األول

 .157والوقف احلبس، ) وقَتْفُت ( الدار ) َوْقفاً ( حبستها يف تسبيل اهلل: في اللغة-أ

 .151" حتبيس األصل وتسبيل املنفعة على بر أو قربة": اصطالحا-ب

ومعىن تسبيل ، ومعىن التحبيس جعله حمبوتسًا ال يبا  وال يوهب، عني املوقوف: باألصل واملراد-

إطالق ىلوائد العني املوقوىلة من غلة : واملراد، أن جيعل هلا تسبياًل أي طريقًا ملصرىلها، أو املنفعه، الثمرة

 ومثرة وغريها للجهة املعّينة تقرّباً إىل اهلل ب ن ينوى هبا الُقربة.

ج العني عن ملك الواقف وتكون يف تسبيل اهلل ال جيوز بيعها وال هبتها وال الرجو  ىليها. وهبذا ختر 

 : 155واختياري هلذا التعريف لألتسباب التالية

يف رواية ابن  -رضي اهلل عنه–" لعمر بن اخل اب : إن هذا التعريف اقتباس من قول رتسول اهلل: أوالً 

ظ من رواية عبد اهلل بن عمر اليت أخرجها ابن خزمية وتسّبل مثره..") هذا اللف، "حبس أصله: خزمية

                                                 
 .2/995، مصدر تسابق، املصباح املنري، الفيومي 157
. تباينت آراء الفقهاء يف 4/245، مصدر تسابق، نا كشاف الق،  البهويت، 9/259، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 151

 -عليه الصالة والسالم-و يتسم مع ما كر عن الرتسول، وأقلها نقدا، ولعل أقرب املذاهب تعريفا للوقف، تعريف الوقف
 بعد االطال  على تعريفات الفقهاء يف خمتلف كتبهم.، هو تعريف احلنابلة الذي  كرته يف املنت

 .15- 1/11، بغداد، مكتبة اإلرشاد، 1ط، أحكام الوقف يف الشريعة اإلتسالمية، 1577، عبيدحممد ، الُكَبيسي 155
 

 



 

 

84 

وأعلمهم باملقصود ، وأكملهم بياناً ، أىلصح الناس لساناً  -عليه الصالة والسالم-والنيب255 وصححها

 من قوله.

 ومل يدخل يف تفصيالت أخرى.، إن هذا التعريف اقتصر على  كر حقيقة الوقف ىلقط: ثانياً 

 وحكم يد ناظر الوقف.، ي الشريعة اإلسالميةمشروعية الوقف ف: المطلب الثاني

 .تواترت األدلة على مشروعية الوقف من الكتاب العزيز والسنة امل هرة وعمل الصحابة

﴿َلْن تـََناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تـُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن : فقوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1

 .52تسورة آل عمران/ ﴾َه ِبِه َعِليمٌ َشْيٍء فَِإنَّ اللَّ 

َأْكثَتَر أَْنَصارِيٍّ بِاْلَمِديَنِة َمااًل  -رضي اهلل عنه–}َكاَن أَبُو طَْلَحةَ : قال -رضي اهلل عنه–عن انس -

ُرَحاَء وََكاَنْت ُمْستَتْقِبَل اْلَمْسِجِد وََكاَن َرتُسوُل اللَّ  َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه -ِه ِمْن خَنٍْل وََكاَن َأَحبُّ َماِلِه ِإلَْيِه بَتيتْ

  َوتَسلَّم

ا حتُِبُّوَن{ قَاَم َيْدُخُلَها َوَيْشَرُب ِمْن َماٍء ىِليَها طَيٍِّب َقاَل أََنٌس ىلَتَلمَّا نَتَزَلْت }َلْن تَتَناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تُتْنِفُقوا ممَّ 

تسورة آل  ﴾تـََناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تـُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّونَ  َلنْ ﴿: أَبُو طَْلَحَة ىلَتَقاَل يَا َرتُسوَل اللَِّه ِإنَّ اللََّه يَتُقولُ 

ُرَحاَء َوِإنتََّها َصَدَقٌة لِلَِّه أَْرُجو ِبرََّها َوُ ْخَرَها ِعْنَد اللَِّه ىَلَضْعَها ، 52عمران/ يَا َوِإنَّ َأَحبَّ َمايل ِإيَلَّ بَتيتْ

َبٍخ َ ِلَك َماٌل رَاِبٌح أَْو َراِيٌح -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوتَسلََّم -وُل اللَِّه َرتُسوَل اللَِّه َحْيُث أَرَاَك اللَُّه ىلَتَقاَل َرتسُ 

                                                 
، كتاب الزكاة،  1ط، حتقيق:حممد األعظمي، صحيح ابن خزمية، 1575، حممد بن إتسحاق النيسابوري، ابن خزمية 255

 بريوت.، تب اإلتسالمياملك، 4/117، 2413حديث رقم، باب أول صدقة يف اإلتسالم، أبواب الصدقات واحملسبات
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ْعُت َما قُتْلَت َوِإينِّ أََرى َأْن جَتَْعَلَها يف اأْلَقْتَرِبنَي ىلَتَقاَل أَبُو طَْلَحَة أىلتْ  َعُل يَا َرتُسوَل َشكَّ َعْبُد اللَِّه َوَقْد َسَِ

 .251طَْلَحَة يف أَقَارِِبِه َويف َبيِن َعمِِّه{اللَِّه ىلَتَقَسَمَها أَبُو 

، 252بخٍ : بقوله -رضي اهلل عنه–أليب طلحة  -عليه الصالة والسالم–مدح الرتسول : وجه الداللة

 وهو يدل على مشروعية الوقف.، وجعله وقفا ألقاربه وبين عمه، عندما أراد التصدق بالبستان

} أن ُعَمَر ْبَن اخلَْ َّاِب َأَصاَب َأْرًضا –هلل عنهما رضي ا-ىلعن ابن عمر ، أما السنة المطهرة -9

َيْسَتْ ِمرُُه ىِليَها ىلَتَقاَل يَا َرتُسوَل اللَِّه ِإينِّ َأَصْبُت أَْرًضا خِبَْيبَتَر ملَْ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوتَسلَّمَ -خِبَْيبَتَر ىَل ََتى النَّيبَّ 

ْقَت هِبَا َقاَل : ىَلَما تَْ ُمُر ِبِه قَالَ ُأِصْب َمااًل َقطُّ أَنْتَفَس ِعْنِدي ِمْنُه  " ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها َوَتَصدَّ

يف الرَِّقاِب َويف ىلَتَتَصدََّق هِبَا ُعَمُر أَنَُّه ال يُتَباُ  َوال يُوَهُب َواَل يُوَرُث َوَتَصدََّق هِبَا يف اْلُفَقَراِء َويف اْلُقْرىَب وَ 

َر تَسِبيِل اللَِّه َواْبِن  َها بِاْلَمْعُروِف َويُْ ِعَم َغيتْ السَِّبيِل َوالضَّْيِف ال ُجَناَح َعَلى َمْن َولِيَتَها َأْن يَْ ُكَل ِمنتْ

 .253ُمَتَموٍِّل"{

                                                 
حديث ، باب الزكاة على األقارب، كتاب الزكاة،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري، متفق عليه  251
باب ىلضل النفقة والصدقة على ، كتاب الزكاة،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 2/135، 1352رقم

والبريحاء هي ، -عليه الصالة والسالم-جبوار مسجد النيب ، بريحاء:بستان كان2/952، 551حديث رقم: ، األقربني
 .1/124، بريوت، دار الفكر، 1ط، معجم البلدان، ياقوت بن عبداهلل، احلموي، األرض الظاهرة املنكشفة ينظر:

، ىلإن وصلَت خفضَت ونّونتَ ، ىليقال: بخ بخ، وتكرار للمبالغة، كلمة تقال عند املدح والرضا بالشيء،  بخ: بوزن بل 252
 .1/37، مصدر تسابق، املصباح املنري، الفيومي، ىلقلَت: بخ بخ

 
، 2119رقم، باب الشروط يف الوقف، كتاب الشروط،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري، متفق عليه 253
وكان ، .وخيرب:بلد كثري املاء والزر  واألهل1211\3، 1932رقم، باب الوقف، كتاب الوصية،  صحيح مسلم، 2/552
( كيال مشاال على طريق الشام املار خبيرب  191وأكثر حمصوالته التمر لكثرة خنله ويبعد عن املدينة ) ، سمى ريف احلجازي

، وهم أناس تسود البشرة .وأحدهم خيربي، وأكثرهم اخليابرة، أما السكان ىل ليط من الناس، وكان اليهود يق نوها، ىلتيماء
: ]) يست مره ( شرح األلفاظ. أما 275، مصدر تسابق، اىلية الواردة يف السنةاملعامل اجلغر ، البالدي.من بقايا الرق
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وأنه خمالف لشوائب ، " يف هذا احلديث دليل على صحة أصل الوقف: يقول النووي: وجه الداللة

 .254اجلاهلية "

 : أما عمل الصحابة وإجماعهم -3

"ما أعلم أحدًا كان له مال من : -رضي اهلل عنه-هرالوقف بني الصحابة وانتشرحىت قال جابراشت

 . 251وال توهب"، التشرتى أبداً ، املهاجرين واألنصار إال حبس ماالً من ماله صدقة مؤبدة

 .259وأما يد نالر الوقف ىلهي يد أمانة ال تضمن إال بالتعدي أو التفريط

                                                                                                                                               

) باملعروف ( حبسب ما حيتمل إنتاج الوقف وحسب العرف  .) وليها ( قام بش اا .) أنفس ( أجود وأعجب .يستشريه
 ورواية غري ) مت ثل ( جامع[..) متمول ( مدخر للمال .الشائع

 
 .1/452، مصدر تسابق، ىلتح الباري، ومثله:ابن حجر، 11/19، در تسابقمص، شرح صحيح مسلم، النووي 254
وإمنا قلت عمل الصحابة ، ومل اجده يف كتب السنن واملصنفات، مصدر تسابق، املغين، األثر هبذا اللفظ أورده ابن قدامة 251

جواز -لقرطيب:"إن املس لةقال ا-وهذه بعضا منها: أ، وإمجاعهم ألنه من العلماء من نقل إمجا  العلماء على جواز الوقف
وابن ، وعمرو بن العا ، وىلاطمة، وعائشة، وعلياً ، وعثمان، وعمر، و لك أن أبا بكر، إمجا  من الصحابة -الوقف
، مصدر تسابق، تفسري القرطيب، وأوقاىلهم مبكة واملدينة معروىلة مشهورة "القرطيب، كلهم وقفوا األوقاف،  وجابراً ، الزبري

وغريهم  -عليه الصالة والسالم-" والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب :الرتمذيوقال ، 335\9، القرطيب
، حممد بن عيسى السلمي، ال نعلم بني املتقدمني منهم يف  لك اختالىلاً يف إجازة وقف األرضني وغري  لك "الرتمذي

دار إحياء الرتاث ، 915\3، 1371حديث رقم ، باب الوقف، كتب االحكام،  1ط، حتقيق:أمحد شاكر، تسنن الرتمذي
، مصدر تسابق، البحر الرائق، قال ابن جنيم:" واحلاصل أنه ال خالف يف صحته وإمنا اخلالف يف لزومه"، بريوت، العريب

 ومل ير شريح ورواية عن أبو حنيفة جواز الوقف.، 255\1
حتقيق ، شرح ميارة، 2555، يحممد بن أمحد املالك، الفاتسي، 1/212، مصدر تسابق، البحرالرائق، ابن جنيم 259

، ابن قدامة، 14/119، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 1/12، بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، عبدالل يف حسن
 .1/243، مصدر تسابق، املغين

 



 

 

87 

 الوقف. الوالية على: المطلب الثالث

وهي ليست موضو  ، هناك شروط للواقف واملوقوف عليه واملوقوف وىليها تفصيالت بني الفقهاء

 وهو شروط الوالية على الوقف.، حىت ندخل يف املوضو ، والذي يهمنا، البحث

 

وإدارة ، تسل ة شرعية جتعل ملن ثبتت له القدرة على وضع يده عليه: الوالية على الوقف هي -

 .257وصرف الريع إىل املستحقني"، وعمارة، غاللشؤونه من اتست

 . 251وقّيم الوقف، ونالر الوقف، والش ص الذي يثبت له هذا احلق ُيسمَّى متويل الوقف

 شروط الوالي على الوقف. -

 : 255وهذه الشروط هي، شرط الفقهاء ملتويل الوقف شروطاً 

    البلوغ.: الشرط األول

 العقل.: الشرط الثاني

   لقوة والقدرة على القيام بشؤون الوقف.ا: الشرط الثالث

   اإلتسالم.: الشرط الرابع

                                                 
 .351، بريوت، الدار اجلامعية، 4ط، أحكام الوصايا واألوقاف، 1452، حممد مص فى، شليب 257
 .355-351، املرجع السابق 251
الشيخ ، 2/217، مصدر تسابق، البحر الرائق، يراجع:ابن جنيم، وأكثر هذه الشروط هي مدار خالف بني الفقهاء 255

، حممد بن يوتسف، املواق، 1/12، مصدر تسابق، شرح ميارة، الفاتسي، 2/451، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، نظام

، ابن قدامة، 2/91، مصدر تسابق، شباه والنظائراأل، السيوطي، 15/341، دار الفكر، 3ط، التاج واإلكليل، 1412

 .3/495، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 12/33، مصدر تسابق، املغين
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 العدالة.: الشرط الخامس

 : ويف هذا امل لب الفرعني اآلتيني، هو الذي يهمنا يف هذا املبحث-الشرط اخلامس–وهذا 

 

 : لغة واصطالحا، في تعريف العدالة: الفرع األول

َْرِضيُّ قوله وحكمه، تستواءوهو يدلُّ على ا، نقيض اجَلْور: في اللغة-1
والعدالة ، والَعْدُل من الناس امل

 .215يف اللغة االتستقامة

 .211عبارة عن االتستقامة على طريق احلق باالجتناب عما هو حمظور دينا" هي": اصطالحا-9

 .212وقد نص مجهور الفقهاء على اختيار األمني دون اخلائن هلذه الوالية

 

 

                                                 
 4، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس، باب عدل، 11/435، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 215

 باب عدل.، 249/

 
 .151، بريوت، الكتاب العريب، 1ط، حتقيق إبراهيم األبياري، عريفاتالت، 1451، علي بن حممد، اجلرجاين 211
، الفاتسي، 2/451، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام، 2/217، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 212

 ،15/341، دار الفكر، 3ط، التاج واإلكليل، 1412، حممد بن يوتسف، املواق، 1/12، مصدر تسابق، شرح ميارة
، كشاف القنا ،  البهويت، 12/33، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 2/91، مصدر تسابق، األشباه والنظائر، السيوطي

 .3/495، مصدر تسابق
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 األمين والناظر الخائن.محاسبة الناظر : المطلب الرابع

 وخري من ىلصل ىليها هم احلنفية.، مل يتوتسع الفقهاء يف مس لة احملاتسبة وكيفيتها

ومدى قبول قول النالر يف ، واختلفت وجهات نظر الفقهاء يف مبدأ حماتسبة نالر الوقف وكيفيته

األمانة يف زمٍن ىلكلما ضعفت ، و لك تبعًا ملا عايشوه يف أزمنتهم، مقدار غالل األوقاف وتوزيعها

 : ولذلك اختلفت نصوصهم يف  لك، شّدد الفقهاء يف تقرير احملاتسبة

ىلاكتفوا يف ، ىلجعلوا حماتسبة األمني أخّف من حماتسبة اخلائن، ىلّرقوا بني األمني واخلائن: الحنفية -1

 وأما اخلائن ىليلزم بالتفصيل.، حماتسبة األمني باإلمجال

، اتسبة يف كل عام ويكتفي القاضي منه باإلمجال لو معروىلا باألمانة" ال تلزم احمل: ورد يف رد احملتار-أ

 .213ولو اهتمه حيلفه"، ولو متهما جيربه على التعيني شيئا ىلشيئا وحيبسه بل يهدده

 : إ ا مل يقدم النالر اخلائن احلساب للوقف ىلعندهم قوالن

 .214ول األمانة وتظهر اخليانة"إلزام النالر حبلف اليمني. ىلحينئذ كما يقول ابن عابدين" تز : األول

" ومن اتصف هبذه : يقول ابن عابدين، ما دام قد اتصف باخليانة ىلال يقبل قوله مع اليمني: الثاني

 .211الصفات امل الفة للشر  اليت صار هبا ىلاتسقا ال يقبل ىليما صرىله إال ببينة"

ىل لزموه باليمني إ ا  ، األمني أيضا ىلرقوا أيضًا يف حماتسبة النالر بني األمني وغري: أما المالكية -9

ىلإن كان أمينًا قُِبَل قوله عندهم بال ميني إ ا مل ُيشرتط عليه اإلشهاد ، كان متهمًا كشرٍط لقبول قوله

 . 219ىلإن ُشِرَط عليه مل يقبل قوله إال باإلشهاد، عند الصرف

                                                 
 .9/995، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين 213
 .975-9/995، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين 214
 نفسه.، املرجع السابق 211

 



 

 

91 

ىلإن  ، نوا غري معيننيىلقد ىلرَّقوا بني أن يكون املوقوف عليهم معينني وبني أن يكو : أما الشافعية -3

 وإن كانوا غري معينني قُِبَل قول النالر يف  لك.، كانوا معينني ىلالقول قوهلم

وإن كانوا ، أما م البة النالر باحلساب ىلإن كان املوقوف عليهم معينني ثبتت هلم امل البة باحلساب

 .217 الب باحلسابأوَجُهُهَما أنه ي، غري معينني ىلفي م البته باحلساب خالف عندهم على قولني

يفرقون بني النالر املترب  بنظره على الوقف وبني غري املترب  وهو الذي ي خذ أجرا ، وأما الحنابلة-4

وإن مل يكن متربعا ، "يقبل قول النالر املترب  يف الدىلع ملستحق: جاء يف كشاف القنا ، على النظارة

 .211مل يقبل قوله إال ببينة "

صلى اهلل -وهلذا كان النيب ، إلمام احملاتسبة بنفسه كنصب اإلمام احلاكم" مباشرة ا: قال يف اإلنصاف

 .215ويويل مع البعد ، يباشر احلكم يف املدينة واتستيفاء احلساب بنفسه -عليه وتسلم

 القول الراجح

ار لاهرة وهي وىلائدة حماتسبة الُنظ، والراجح لدي بعد عرض األقوال هو حماتسبة األمني واخلائن

وق ع دابر للم ، واالطمئنان على وصول ريعها ومنفعتها إىل املستحق،  الوقفاحملاىلظة على عني

وهذا بال ، ىليستبدل اخلائن بغريه، ىلباحملاتسبة يتمكن القاضي من معرىلة اخلائن من األمني، الوالة عليها

بل قد يدىلع حىت النالر ، شك يق ع ال ريق على من تسول له نفسه اللعب ب وقاف املسلمني

  .والُبعد عن مواطن الظلم، وحتري العدل،  مضاعفة اجلهداألمني إىل

                                                                                                                                               
 .4/11، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري ،ابن عرىلة الدتسوقي 219
 .354/  2، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 217
   .295/  4، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 211
 .4/334، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين 91/  7، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 215
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حتدد للنالر على الوقف كشوىلات إدخال وإخراج وتكون عهدة ، على أنه يف هذا الزمن املعاصر

، وحتدد مهمته مبا يتفق مع مصلحة الوقف، وهي تسهل للنالر واحملاتسب مهمة احملاتسبة، عليه

 وتكون احملاتسبة للجميع.

 عزل الناظر إذا ظهرت الخيانة.: سالمطلب الخام

و لك حلفظ األموال من ، وأن الفقهاء شرطوا العدالة واألمانة،  كرنا أن النالر على الوقف أمني

 ىلهل إ ا لهرت من النالر خيانة يعزل نظارته.؟، النهب والتفريط والتضييع

وىليما ، مة اخليانةعلى أن القاضي حيق له عزل النالر على الوقف بته، اتفقت نصوص الحنفية-1

 : يلي بعض نصوصهم

" إن القاضي ال ميلك عزل املقيم على الوقف إال عند لهور اخليانة : جاء يف االشباه والنظائر-أ

 .225منه"

 : أيضا على منوال احلنفية، والمالكية-9

 .221"ويعزل النالر الذي أراد  لك لثبوت خيانته وعدم تصرىله باملصلحة": يقول ابن عليش-

وتصرف من ، إال أام قالوا من خالف شروط الوقف، مل أجد نصا صريح يف العزل، عيةالشاف-3

 .222يعزل، دون بينة

 : الحنابلة-4
                                                 

 .1/195، بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، األشباه والنظائر، 1515، إبراهيم زين العابدين بن، ابن جنيم 225
 .2/224، مصدر تسابق، ىلتاوى ابن عليش، عليش 221
 .2/351، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 222
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( بعد أن كان -أي الذي واله احلاكم–منصوب حاكم -نالر الوقف–") ىلإن ىلسق : قال البهويت-

ن التولية وأزيلت يده عدال عزل ) أو أصر متصرىلا خبالف الشرط ( الصحيح عاملا بتحرميه ) عزل ( م

 .223عن الوقف ألن ما منع التولية ابتداء منعها دواما"

وإ ا ، إ ا خالف الشروط، عزل نالر الوقف، من خالل هذه النصو  يتبني لنا أن للقاضي واحلاكم

 لهرت منه خيانة ببينة لاهرة.

ى أنه ال يشرتط لكن ورد يف بعض الكتب أن احلنابلة يقولون إن الفاتسق يضم إليه أمني بناء عل

" ) وال ( تشرتط أيضا ىليه ) العدالة ( ويضم إىل الفاتسق عدل : ىلقد ورد يف كشاف القنا ، العدالة

) ويضم إىل ( نالر ضعيف) قوي أمني ( ليحصل املقصود ، ملا ىليه من العمل بالشرط وحفظ الوقف

 .224تسواء كان نالرا بشرط أو موقوىلا عليه "

 : فالحنابلة يفرقون بين أمرين 

 ىلللقاضي عزله بسبب اخليانة.، إ ا كان املتويل على الوقف منصوبا من قبل القاضي: األول

يضم إليه نالر ، ىلظهرت اخليانة، أو حسب شرطه، ا ا كان النالر منصوبا من قبل الواقف: الثاني

 . 221أمني مراعاة حلق املستحقني

وأنه ينعزل إ ا ىلسق يف أثناء ، تصح توليته " وحيتمل أن ال: وأورد ابن قدامة احتماال للحنابلة ىلقال -

وكما لو مل ميكن حفظ الوقف ، كما لو واله احلاكم،  واليته؛ ألاا والية على حق غريه ىلناىلاها الفسق

                                                 
ى الفتاو ، 1319، أمحد بن عبداحلليم احلراين، ابن تيمية، 4/321، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين 223

 .4/275، بريوت، دار املعرىلة، 1ط، حتقيق:حسني خملوف، الكربى
 .   4/275، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 224
 .172-2/171، مصدرتسابق، أحكام الوقف، الُكَبيسي، 4/275، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 221
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ىلإن مراعاة حفظ ، منه مع بقاء واليته على حق غريه ىلإنه مىت مل ميكن حفظه منه أزيلت واليته

       .229" الوقف أهم من إبقاء والية الفاتسق عليه

 : وقد  كر بعض الفقهاء صورا من خيانة النالر املوجبة لعزله ومن هذه الصور      

أو ، أو ادعاء أن الوقف ملكه، أو بيع بعضه، كبيعه،  تصرف يؤدي إىل ضيا  الوقف أو غلته-1

 ت جري الوقف ممن خياف منه على الوقف.

 أو زر  ارض الوقف لنفسه.، كسكىن دار الوقف: تصرف النالر تصرىلا ىليه منفعة له-2

  .227أو إجارته ب قل من مثن املثل، كإعارة الوقف: إ ا تصرف تصرىلا يعود بالضرر على الوقف-3

 .إال إن احلنفية  كروا إنه إ ا رجع عن اخليانة وتاب ترجع إليه نظارة الوقف

ه صار أهال لذلك " لو أخرجه لفسق وخيانة ىلبعد مدة تاب إىل اهلل وأقام بينة أن: ىلقد جاء عندهم

 .221ىلإنه يعيده

أما إ ا مل يكون مشروطا ىلإنه ال يرجع ، بينما الشاىلعية تعود له إ ا كان هو مشروطا من قبل الواقف

 .225للنظارة

. 235أما احلنابلة ىلقد جاء عندهم "لو عزل من وليفة للفسق مث تاب مل يعد إليها"

                                                 
 .9/297، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 229
،  البهويت، 9/171، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين، 213، 1/237، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 227

 .4/275، مصدر تسابق، كشاف القنا 
 .2/429، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام 221
 .4/311، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 225
، إال أن إشاراهتم تنص على عدم رجوعه، لمالكيةومل أجد تصرحيا ل، 4/274، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 235

 .4/11، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي
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 : الفصـل الثـــاني
 الخيانة في فـقه المعامـالت 

 
 : مبحث الرابـعال

 : وفيه، الخيانة في عقد الوديعة 
 

 الوديعـة لغة واصطالحا.: المطلب األول
 

 مشـروعيـة الوديعــة.: المطلب الثاني
 
 أركــان الوديعــة.: المطلب الـثالــث

 
 يــد الوديــع يـد أمانــة.: المطلــب الرابــع

 
 الخــيـانة في الوديـعـة.: الفـــرع الخامـس

 
 التصـرف بالوديعة.: ع األولالفر 

 
 جـحد الوديعـةوحكم قطع يد الجاحد.: الفرع الثـاني

 
 نية الخيانة في الوديعـة.: الفرع الثالث

 
 ثم رجع هل يضمن.، بعد نية الخيانة واألخذ: الفرع الرابع
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 : المبحث الرابع

 : الخيانة في الوديعة

 الوديعة لغة واصطالحا.: المطلب األول

 .231تركه: ودعه، أصل واحد يدل على الرتك والت لية: الواو والدال والعني :في اللغة-أ

 .232" هي أمانة تركت عند الغري للحفظ قصدا ": اصطالحا-ب

واحرتز بالقيد األخري من األمانة وهي ما وقع يف يده من غري قصد كاللق ة يف يد واجدها والفرق  

 عامة ومحل العام على اخلا  صحيح.بينهما بالعموم واخلصو  ىلالوديعة خاصة واألمانة 

 حكم الوديعة في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني

 تواترت األدلة على مشروعية الوديعة من الكتاب العزيز والسنة امل هرة واإلمجا .

تسورة  ﴾ِلَها﴿ ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اأْلَمانَاِت ِإَلى َأهْ : فقوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1

 .11النساء/

 .2تسورة املائدة/ ﴿ َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى ﴾: وقوله تعالى-

وهو شامل للوديعة ، 233" ومن الرب حفظ مال املسلم أو الذمي" : قال ابن حزم: وجه الداللة

 وغريها.

                                                 
 باب ود .، 9/59، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس 231
 ، قمصدر تساب، التوقيفات على مهمات التعاريف، املناوي، 1/321، مصدر تسابق، التعريفات، اجلرجاين 232
 123. 

 .1/279، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 233
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انََة ِإىَل َمِن ائْتَتَمَنَك َواَل خَتُْن }" أَدِّ اأَلمَ -عليه الصالة والسالم–ىلقوله ، أما من السنة المطهرة -9

 .234َمْن َخاَنَك "{

جاء يف تسبل السالم" وهو ، اتستدل به الشراح للحديث على مشروعية حفظ األمانة: وجه الداللة

 .231شامل للعارية والوديعة وحنومها وأنه جيب أداء األمانة"

 .239يعة يف الشريعة اإلتسالميةاإلمجا  على جواز مشروعية الود العلماء وقد نقل: اإلجماع-3

وكذلك القانون املدين  237(771وجبواز مشروعية الوديعة أخذت جملة األحكام العدلية يف املادة)-

 .231(191األردين يف املادة)

                                                 
حديث رقم ، باب أخذ الرجل حقه ممن مينعه إياه، كتاب الدعوى والبينات،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 234

وقال احلاكم: ، 2/13، 2259حديث رقم ، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، املستدرك، احلاكم، 15/271، 21131
 :تعليق الذهيب يف التل يص، حصني صحيح على شرط مسلم و مل خيرجاه و له شاهد عن أنسحديث شريك عن أيب 

،  1ط، مصدر تسابق، تسنن أبو داود، أبو داود، تسليمان بن األشعث السجستاين، أبو داود، على شرط مسلم وشاهده
، بريوت، العريب دار الكتاب، 2/312، 3134حديث رقم ، باب يف الرجل ي خذ حقه من حتت يده، كتاب اإلجارة

حديث  :و قال الرتمذي، طريق أيب هريرة مرىلوعا كذلك :أحسنها :قال صاحب البدر:" هذا احلديث مروي من طرق
، مصدر تسابق، التل يص احلبري، ابن حجر، 351-7/257، مصدر تسابق، البدر املنري، حسن غريب"ابن امللقن

مصدر ، خمتصر إرواء الغليل، األلباين، 422/ 1، 423م حديث رق، يف السلسلة الصحيحة، وصححه األلباين، 3/212
 .1/354، 1144حديث رقم ، تسابق

 .3/141، بريوت، دار الفكر، 1ط، حتقيق:حازم القاضي، تسبل السالم، حممد بن إَساعيل، الصنعاين 231
 

مصدر ، اإلقنا ، ابن املنذر، 11/357، مصدر تسابق، األوتسط، ابن املنذر، 149، مصدر تسابق، االمجا ، ابن املنذر 239
مصدر ، الشرح الكبري، عبدالرمحن ابن قدامة، 3/75، مصدر تسابق، مغين احملتاج، ومنهم: الشربيين، 2/451، تسابق
 .4/147، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين، 215/ 7، تسابق

 .2/224، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 237

 .195 ،مصدر تسابق، القانون املدين األردين 231
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 أركان الوديعة.: المطلب الثالث

 : الوديعة هلا ثالثة أركان

 وهما المودِع والمستودَع.: العاقدان-1

 بالغ رشيد.، زعاقل ممي، واملود  شرطه-

 معيناً.، بالغا عاقال رشيداً ، أن يكون جائز التصرف، شروطه، واملستود -

، وهي اإلجياب والقبول. ال خالف بني الفقهاء أن األصل يف العقود هو الرتاضي: والصيغة -9

صراحة أو ، صيغة تدل على اإلجياب والقبول أي، واملقصود بالصيغة، والوديعة ال تصح إال بالرتاضي

 .ضمنا

 .235وأن تكون منقوالً ، أن تكون ماال: وشروطهاوهو العين المودعة.: المحل -3

 .245(779، 771، 774أما جملة األحكام العدلية ىلقد نصت على أركان الوديعة يف املواد)-

 .241(175، 195وكذلك القانون املدين األردين يف املواد)-

                                                 
 1/157، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، وما بعده 7/273، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 235

ابن ، ومابعده2/212، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 9/257، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، ومابعده الكاتساين

حتقيق ، اإلقنا ، 1411، الشربيين، ومابعده4/415، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، عرىلة الدتسوقي

، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، ومابعده2/377، بريوت، دار الفكر، 1ط، مكتب البحوث والدراتسات

 7/215، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، ومابعده14/171، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، ومابعده1/311

، ومابعده 4/199، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  ومابعده البهويت 4/315، مصدر تسابق، الفرو ، ابن مفلح، ومابعده

 .911، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين، ومابعده 279/ 1، احمللى، مصدر تسابق، ابن حزم

 .221-2/224، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 245
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 ا يف الفقه اإلتسالمي.واتفقت اجمللة والقانون مع مشروعية الوديعة وأركاا

 يد الوديع يد أمانة.: المطلب الرابع

حىت ، وال ضمان عليه إال بالتعدي أو التفريط، اتفق مجاهري الفقهاء على أن يد الوديع يد أمانة-1

 لو كانت بني ماله.

" ىل ما إن تعدى املستود  ىليها أو ىلرط يف حفظها ىلتلفت ضمن بغري خالف نعلمه : قال ابن قدامة

 .242متلف ملال غريه ىلضمنه كما لو أتلفه من غري اتستيدا  "ألنه 

 .243كما حيفظ ماله،  اتفق الفقهاء على أنه جيب على الوديع حفظ الوديعة وصيانتها -2

أما جملة األحكام العدلية ىلقد نصت على أن الوديع أمني ال يضمن إال بالتعدي أو التقصري يف -

 .244(777املادة)

 .241(172ردين يف املادة )وكذلك القانون املدين األ -
                                                                                                                                               

 .195، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 241
 .7/215، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 242
 1/157، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، وما بعده 7/273، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 243

، ومابعده12 2، /2، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 9/257، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، ومابعده

، اإلقنا ، الشربيين، ومابعده4/415، مصدر تسابق، الدتسوقي، حاشية الدتسوقي على الشرح الكبري، وقيابن عرىلة الدتس

، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، ومابعده1/311، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، ومابعده2/377، مصدر تسابق

 4/315، مصدر تسابق، الفرو ، ابن مفلح، ومابعده 7/215، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، وما  بعده14/171

، ومابعده 1/279، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، ومابعده، 4/19، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، ومابعده

، دمشق، الدار الشامية، 1ط، عقد الوديعة، 1553، نزيه محاد، محاد، 911، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين

 .711املادة: ، 2/242، در تسابقمص، درر احلكام، علي حيدر، 91

 .221-2/224، علي حيدر، درر احلكام 244
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 واتفقت اجمللة والقانون مع الفقه اإلتسالمي ب مانة يد الوديع على الوديعة.

 خيانة الوديعة.: المطلب الخامس

أو أي ىلعل ، إال أنه رمبا تسول للوديع نفسه خبيانة الوديعة،  كرنا أن الوديعة أمانة يف يد الوديع

 كرها ، الكالم على اخليانة يف الوديعة يكون يف مسائلو ، يرتتب عليه خيانة األمانة يف الوديعة

وهو  اخليانة: " القسم الرابع: حيث يقول، بعد  كره أقسام التعدي املوجب لضمان الوديعة، املاوردي

 .249وكذلك لو جحدها" ىلهذا عدوان جيب به الضمان، أن خيرجها ليبيعها أو لينفقها

 .247" أن ينوي اخليانة والتعدي: " والقسم السابع

 : هذه أربع مسائل ذكرها الماوردي في خيانة الوديعة وهي، إذاً 

 أو اإلجارة.، التصرف بالوديعة بالبيع: أوالً 

  جحدها.: ثانيا

   إنفاق الوديعة )وهذه تدخل يف املس لة األوىل(.: ثالثا

 نية خيانة الوديعة.: رابعا

 : ويكون احلديث عنها يف الفرو  اآلتية

 رف بالوديعة.التص: الفرع األول

مثل البيع واالجتار هبا ، ويكون حمله الوديعة، املقصود بالتصرف كل ارتباط عقدي ينشئه املستود 

 : والبد من اتستثناء نق تني من هذه املس لة، واإلجارة واإلعارة واإلقراض

 فعليه حفظ الثمن.، فباعها، بيع الوديعة إذا خشي عليها التلف: األولى

                                                                                                                                               
 .195، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 241
 .1/392، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 249
 .1/392، نفسه، املرجع السابق 247
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 عة بإذن المودع.بيع الودي: الثانية

وإن ىلعل كان ، اتفق الفقهاء على أنه ليس للمستود  أن يبيع الوديعة ويتجر هبا من دون إ ن املود 

" وأما وقو  اخليانة منه ىلإنه ينقلب بذلك غاصبا وخيرج به عن كونه : قال الشوكاين، ضامنا

 .241أمينا"

 : اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع على قولين، ومسألة بيعها -

وإن رده ، ىلإن أجازه نفذ، ىليتوقف بيعه على إجازة صاحبها، يكون البيع ىلضوليا: القول األول

" املود  إ ا با  الوديعة وتسلمها إىل : وقد جاء يف الفتاوى اهلندية، 245وهو قول احلنفية، ب ل

 ذكر.ومل أعثر هلم على أدلة ت، 215نفذ بيعه يف لاهر الرواية "، وضمن املالك املود ، املشرتي

ىلصاحبها خمري يف أخذ الثمن الذي باعها به أو ، وهي عرض، إ ا با  الوديع الوديعة: القول الثاني

أو ، ىلإنه خيري يف أخذها، أما إ ا كانت قائمة، هذا إ ا ىلاتت السلعة، يف أخذ القيمة يوم التعدي

عند الفوات  -أنه" واحلاصل : جاء يف حاشية العدوي، 211وهو قول املالكية ، الثمن الذي بيعت به

ما مل حيضر : وحمل ختيري صاحب الوديعة يف اإلجازة والرد، جيب له األكثر من الثمن أو القيمة-

وأخذ ما بيعت به قليال ، وإال لزمه البيع، حبيث يعد راضيا، ويسكت مدة، عقد البيع أو يبلغه البيع

 ومل أعثر هلم على أدلة تذكر.، 212أو كثريا "

                                                 
 .912، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين 241
 .2/291، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 245
 .7/277، مصدر تسابق، البحر الرائق، وانظر: ابن جنيم، 4/391، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام 215
مصدر ، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 2/212، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي 211

 .422-3/421، تسابق
 .9/435، مصدر تسابق، حاشية العدوي، العدوي 212
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إ ا تعدى الرجل يف وديعة كانت : ىلقال ابن املنذر يف اإلشراف، يع شيئا بالوديعةوأما إ ا اشرتى الود

قد اشرتيت هذه السلعة هبذه املائة : وقال للبائع، ىلاشرتى من عني املال تسلعة مبائة دينار، عنده

، مئة ىلإن با  تلك السلعة مبائيت دينار وربح ىليها، ىلالبيع باطل ألنه اشرتى شيئا مبال ال ميلكه، دينار

 .ألنه با  ما ال ميلكه، ىلإن بيعه باطل

، ىلالشراء ثابت، مث يزن من مال الوديعة، ب ن كان يشرتي السلع، وإن كان املشرتى ليس بعني املال

وما كان من ، وما كان من ربح ىليها ىلله، وهو مالك للسلع بعقد الشراء، واملال ت أي الثمن ت يف  مته

 .213 اليت أتلف لصاحبهاوعليه مثل الدنانري، نقصان ىلعليه

 : القول الراجح

 ألن هو صاحب احلق ىليها.، يتوقف على إجازة صاحبها، والقول الراجح لدي هو القول األول

( على أن اتستعمال 711، 717أما جملة األحكام العدلية ىلقد نصت يف هذه املسائل يف املواد )-

 .214الوديعة وجحدها يكون املستود  ضامنا هلا

("ال جيوز للمود  لديه أن يستعمل الوديعة أو 171املادة) ون املدين األردين ىلقد نصتوكذلك القان-

 .211يرتب عليها حقا للغري بغري أ ن املود  ىلإن ىلعل ىلتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا"

 وبينا أن الراجح هو التوقف على إجازته.، وهنا اتفقت اجمللة والقانون على تضمينه يف هذه املس لة

                                                 
 .217-219/ 1، مصدر تسابق، اإلشراف على مذاهب أهل العلم، ابن املنذر 213
 .211-2/212، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 214
املذكرات اإليضاحية للقانون املدين ، 1552، نقابة احملامني األردنيني، 191، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 211

 .2/954، نعما، املكتنب الفين، 3ط، األردين
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 .مسألة االتجار بالوديعةوأما 

ال خالف بني الفقهاء يف أن االجتار بالوديعة دون إ ن صاحبها تعٍد يُوِجُب على الوديع : أوال

 .219ضمااا

وذلك على خمسة ، باالجتار هبا، اخلالف بينهم ىليمن يستحق الربح الناتة عن خيانة الوديعة: ثانيا

 : أقـوال

إ  من املعروف يف األصول والقواعد أن ، ألنه مناء ملكه ،أن الربح لصاحب الوديعة: القول األول

وهو مروي عن ابن  .ىليكون ملكا ملن له املال الذي هو أصله، الربح تابع للمال الذي هو أصله

 وهو قول الشوكاين، 211وأمحد يف رواية عنه، وبه قال إتسحاق، 217وأيب قالبة، وناىلع مواله، عمر

 ومل أعثر هلم على أدلة تذكر.، 215

 .295وبه قال أمحد يف رواية عنه، وهو مروي عن ع اء، أنه لبيت املال: ول الثانيالق

                                                 
شرح ، الفاتسي، 213-2/212، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 1/217، مصدر تسابق، ابن املنذر اإلشراف 219

 .1/434، مصدر تسابق، ميارة
، م( عبد اهلل بن زيد بن عمرو اجلرمي: عامل بالقضاء واألحكام 722-555هت= 154 -555أبو قالبة اجلرمي ) 217

، الذهيب، وكان من رجال احلديث الثقات، ىلمات ىليها، ىلهرب إىل الشام، وه على القضاءأراد، من أهل البصرة، ناتسك
 .4/11، مصدر تسابق، األعالم، الزركلي، 4/491، مصدر تسابق، تسري أعالم النبالء

، 9/255، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي، 35/325، ومثلته، 35/17، مصدر تسابق، جممو  الفتاوى، ابن تيمية 211
، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، وابن رشد، 217/ 1، مصدر تسابق، اإلشراف على مذاهب أهل العلم، نذرابن امل

 .1/419، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 2/212-213
 ومل أعثر هلم على أدلة.، 919، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين 215
، دار الوىلاء، 35/325، ومثله، 35/17، 1ط، مر اجلزارعا، حتقيق:أنور الباز، جممو  الفتاوى، 2551، ابن تيمية 295

بداية ، وابن رشد، 217/ 1، مصدر تسابق، اإلشراف، ابن املنذر، 9/255، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي، الرياض
 ومل أعثر هلم على أدلة.، 1/419، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 2/213، مصدر تسابق، اجملتهد
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وأشهب من املالكية  291 وهو قول أيب حنيفة وحممد بن احلسن، أنه جيب التصدق به: القول الثالث

 .294وهو مروي أيضا عن جماهد، واألوزاعي 293والشعيب وأمحد يف رواية عنه  292

 ىلسبيله التصدق به.، بسبٍب خبيثٍ أن كل ربٍح حصل وحجتهم على ذلك 

صلى اهلل عليه -}ُكنَّا يف َعْهِد َرتُسوِل اللَِّه : قال 291-رضي اهلل عنه-ىلعن قيس بن أىب غرزة-1

 -صلى اهلل عليه وتسلم-َنْشرَتِى يف اأَلتْسَواِق َوُنَسمِّى أَنْتُفَسَنا السََّماتِسَرَة ىَل ََتى َرتُسوُل اللَِّه  -وتسلم

" يَا َمْعَشَر التُّجَّاِر ِإنَّ َهَذا اْلبَتْيَع حَيُْضرُُه اْلَكِذُب َواللَّْغُو ىَلُشوبُوُه : ُهَو َأْحَسُن ِمْنُه ىلَتَقالَ ىَلَسمَّانَا بِاتْسٍم 

 .299بِالصََّدَقِة"{

                                                 
البحر ، ابن جنيم، 9/474، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام، 3/75، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 291

حممد ، حتقيق:تسامل ع ا، االتستذكار، 2555، يوتسف بن عبداهلل النمري، ابن عبد الرب، 1/125، مصدر تسابق، الرائق
 .7/115، بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، معوض

 9/455، صدر تسابقم، الفواكه الدواين، النفرواي 292
، املوتسوعة الفقهية الكويتية، 1/217، مصدر تسابق، اإلشراف، ابن املنذر، 1/419، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 293

 مادة وديعة.   ، 43/12، مصدر تسابق
 .2/212، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 7/115، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 294
اجلرح ، 1512، عبدارمحن بن حممد التميمي، الرازي، زة الغفاري ويقال اجلهين كويف له صحبةقيس بن أىب غر  291

 بريوت.، دار إحياءالرتاث العريب، 7/152، 1ط، والتعديل
، 1/291، 15711حديث رقم ، باب كراهية اليمني يف البيع، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 299

هذا حديث صحيح اإلتسناد و مل  :وقال، 2/1، 2131حديث رقم ، كتاب البيو ،  در تسابقمص، املستدرك، احلاكم
باب يف ، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، مصدر تسابق، تسنن أبو داود، أبو داود، أبو داود، وقال الذهيب: صحيح، خيرجاه

، يف اجلامع الصغريصحيح وضع، صححه األلباين يف، 3/249، 3321حديث رقم ، التجارة خيال ها احللف واللغو
، 2141رقم ، 1/141، مصدر تسابق، صحيح وضعيف ابن ماجه، األلباين، 21/434، 13534رقم ، مصدر تسابق

، دار املكتب اإلتسالمي، 2/132، 3ط، حتقيق: األلباين، مشكاة املصابيح، 1511، حممد بن عبداهلل اخل يب، التربيزي
 .19175رقم ، 4/9، مصدرتسابق، د أمحدوصححه شعيب األرناؤط يف تعليقه على مسن، بريوت
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 .297عملنا باحلديث يف إجياب التصدق بالفضل-أصحاب القول الثالث–قالوا : وجه الداللة

واحلسن البصري وع اء بن أيب رباح ، وي عن القاضي شريحوهو مر ، أن الربح للوديع: القول الرابع

وبه قال مالك والثوري والليث وأبو يوتسف وأمحد يف ، وربيعة بن أيب عبد الرمحن 291وحيىي األنصاري 

 .295رواية عنه 

 : واستدلوا على ذلك بأدلة من المعقول

، الوديعة ىليكون الربح للوديع والربح يعترب خراج، أن الوديع وقت املتاجرة بالوديعة كان ضامنا هلا-1

 .275} اخْلََراُج بِالضََّماِن{: -عليه الصالة والسالم–ولقوله 
                                                 

، املرداوي، 9/474، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام، 11/251، مصدر تسابق، املبسوط، السرخسي 297
 .9/255، مصدر تسابق، اإلنصاف

من أكابر أهل ، أبو تسعيد: قاض، م( حيىي بن تسعيد بن قيس االنصاري النجاري 795 -هت =.. 143 -).. 291
وتسعيد بن املسيب.قال ، وأيب أمامة بن تسهل، والسائب بن يزيد، من أهل املدينة. َسع من أنس بن مالك، احلديث

ولوالمها لذهب كثري من السنن.ويل القضاء باملدينة يف زمن بين ، اجلمحي: ما رأيت أقرب شبها بالزهري من حيىي بن تسعيد
وكان من اختصا  الوالة تعيني القضاة )واتستمر  لك إىل ، لكأيام الوليد بن عبد امل، واله يوتسف بن حممد الثقفي، أمية

 مصدر ،النبالء أعالم تسري ،الذهيب، 1/99، الشريازي، ىلجعله لل لفاء(.طبقات الفقهاء، أن اتست لف أبو جعفر املنصور

 .1/147 ،تسابق مصدر ،األعالم ،الزركلي ،1/491 ،تسابق
 

اآليب ، 2/212، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي، 5/339، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 295
، منح اجلليل، عليش، 3/111، مصدر تسابق، الشرح الكبري، الدردير، 2/94، مصدر تسابق، الثمرالداين، األزهري

مصدر ، بداية اجملتهد، ابن رشد، 7/145، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب، 411-3/417، مصدر تسابق
 .1/453، مصدر تسابق، الفتاوى الكربى، ابن تيمية، 1/217، مصدر تسابق، اإلشراف، ابن املنذر، 1/212، تسابق

باب املشرتى جيد مبا اشرتاه ، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي -رضي اهلل عنها-مروي عن عائشة 275

حديث ، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، كاملستدر ، احلاكم.، 1/321، 11513حديث رقم، عيبا وقد اتستغله زمانا

كتاب ،  مصدر تسابق، مصدر تسابق، تسنن أبو داود، أبو داود، أبو داود، وعلق عليه الذهيب بصحيح، 2/11، 2179رقم

صحيح ابن ، ابن حبان، 3/354، 3115حديث رقم ، باب ىليمن اشرتى عبدا ىلاتستعمله مث وجد به عيبا، اإلجارة
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ىلإن هذا الربح يكون مثرة ، أن الوديع إ ا تاجر يف الوديعة دون إ ن املود  ىلربح من هذه التجارة-2

 جهده وعمله وبالتايل يكون له.

تبار أن الغاصب إ ا اجتر باملال املغصوب باع، وألن الوديع ال يكون أتسوأ حاال من الغاصب -3

 .271ىلإ ا كان الغاصب له الربح ىلالوديع أوىل، ىلربح ىلهو له

 .272أن املود  دىلع الوديعة بقصد احلفظ ومل يدىلعها بقصد الربح ىليكون الربح للوديع -4

إمنا : ىلقال، غري أن اإلمام أبا يوتسف قيد اتستحقاقه الربح برده الوديعة أو أدائه الضمان للمود 

 .273ودىلعها إىل مالكها،  اشرتاهامث، ب ن باعها، ي يب للوديع الربح إ ا أدى الضمان أو تسلم عينها

، حبسب معرىلة أهل اخلربة، أن الربح يكون بني الوديع واملود  على قدر النفعني: القول الخامس

وبه حكم ، أصحها " وهو: قال ابن تيمية، وهو رواية عن اإلمام أمحد، ىليقتسمانه بينهما كاملضاربة

إال أن يتجر به على غري وجه -وتسي يت النص ب كمله  -، -رضي اهلل عنه -عمر بن اخل اب 

 .274ىلهنا يقتسمان الربح بال ريب"، ىليتبني له أنه مال غريه، مثل أن يعتقد أنه مال نفسه، العدوان

 القول الراجح

                                                                                                                                               

خمتصر إرواء ، وصححه األلباين، 11/251، 4527حديث رقم، باب خيار العيب ،كتاب البيو ،  مصدر تسابق، حبان

 .1/21، 1449رقم، الغليل

املوتسوعة ، 227، مصر، دار اجلامعة، 1ط، التزام الوديع برد الوديعة، 2557، خالد حممد حسني، حممد حسني 271
 مادة وديعة.، 43/12، مصدر تسابق، الفقهية الكويتية

 نفسه. ،املرجعان السابقان 272
 .   5/339، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، 1/125، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 273
حتقيق:حممد حامد ، مدارج السالكني، 1573، ابن القيم، 1/453، مصدر تسابق، الفتاوى الكربى، ابن تيمية 274

 على أدلة.ومل أعثر هلم ، بريوت، دار الكتاب العريب، 1/352، 1ط، الفقي
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 : بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين لي ما يأتي

 : الناتة عن االجتار ت لبت أمرينالربح أن

 تصرف من الوديع من دون إ ن.، مال الوديعة: األول

 اجلهد والعمل.: الثاني

نكون قد ىلرطنا يف ، وإ ا أخذ الربح، ىلهو له رأس ماله وحقه-صاحب الوديعة-إ ا قلنا الربح للمود 

 من دون مقابل.-املستود -اجلهد والعمل للعامل

ىلإ ا أخذ الربح ب كمله ، و قدم العمل واجلهد واملال جاءه من غري تكلفةىله، وإ ا قلنا للمستود 

ىلكان من العدل واإلنصاف أن يكون الربح مقسما على ، ألنه حقه، أجحفنا حبق صاحب الوديعة

 : وما يؤيد ترجيحي هذا هو عدة أمور، وهو ما أشار إليه ابن تيمية يف القول اخلامس، ال رىلني

 ستدل بالقصة التالية.أنه ممكن أن ي: األول

}َخرََج َعْبُد اللَِّه َوُعبَتْيُد اللَِّه ابْتَنا ُعَمَر ْبِن : عن مالك بن أنس عن زيد بن أتسلم عن أبيه أنه قال

َو أَِمرُي هُ اخلَْ َّاِب يف َجْيٍش ِإىَل اْلِعَراِق ىلَتَلمَّا قَتَفاَل َمرَّا َعَلى َأىِب ُموتَسى اأَلْشَعرِِي ىلَتَرحََّب هِبَِما َوتَسهََّل وَ 

بَتَلى َها ُهَنا َماٌل ِمْن َماِل اللَِّه أُرِيُد : َلْو أَْقِدُر َلُكَما َعَلى أَْمٍر أَنْتَفُعُكَما ِبِه َلَفَعْلُت مُثَّ قَالَ : اْلَبْصَرِة ىلَتَقالَ 

ْن َمَتاِ  اْلِعَراِق ىلَتَتِبيَعانَُه بِاْلَمِديَنِة َأْن أَبْتَعَث ِبِه ِإىَل أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي ىَلُ تْسِلُفُكَماُه ىلَتَتْبَتاَعاِن ِبِه َمَتاًعا مِ 

-َوِدْدنَا ىلَتَفَعاَل ىَلَكَتَب ِإىَل ُعَمَر : ىلَتتُتَؤدِّيَاِن َرْأَس اْلَماِل ِإىَل أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َوَيُكوُن َلُكَما الرِّْبُح ىلَتَقاالَ 

ُهَما اْلَماَل ىلَتَلمَّ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ   َرِضيَ  -ىلَتَعا َ ِلَك إىل ُعَمرَ ا َقِدَما اْلَمِديَنَة بَاَعا َوَرحِبَا ىلَتَلمَّا رَ َأْن يَْ ُخُذ ِمنتْ

ابْتَنا أَِمرِي : -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ  -اَل. قَاَل ُعَمرُ : َأَكلُّ اجْلَْيِش َأتْسَلَفُه َكَما َأتْسَلَفُكَما؟ قَاالَ : قَالَ -اللَُّه َعْنهُ 

اَل يَتْنَبِغي َلَك يَا أَِمرَي : يَا اْلَماَل َورحِْبَُه ىَلَ مَّا َعْبُد اللَِّه ىَلَسلََّم َوأَمَّا ُعبَتْيُد اللَِّه ىلَتَقالَ اْلُمْؤِمِننِي ىَلَ تْسَلَفُكَما أَدِّ 
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اللَِّه  أَدِّيَاُه. ىَلَسَكَت َعْبُد اللَِّه َورَاَجَعُه ُعبَتْيدُ : اْلُمْؤِمِننَي َهَذا َلْو َهَلَك اْلَماُل أَْو نَتَقَص َلَضِمنَّاُه. قَالَ 

َقْد َجَعْلُتُه قُتَراًضا : يَا أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َلْو َجَعْلَتُه قُتَراًضا ىلَتَقالَ : ىلَتَقاَل َرُجٌل ِمْن ُجَلَساِء ُعَمَر ْبِن اخلَْ َّابِ 

 .271ِه ِنْصَف رِْبِح اْلَماِل {اْلَماَل َوِنْصَف رحبِِْه َوَأَخَذ َعْبُد اللَِّه َوُعبَتْيُد اللَّ  -َرِضي اللَُّه َعْنهُ -ىَلَ َخَذ ُعَمُر 

وال ، ىلقضاء عمر هذا بقسمة الربح ال شك أنه هو القضاء العدل الذي ال جيحف ب ي طرف

 يذهب حقه هدراً. 

إن مل يقصد النص -كما أورد ابن تيمية   -رضي اهلل عنه-أنه أُثَِر عن عمر بن اخل اب: الثاني

معرىلة أهل اخلربة وهو أصحها وبه حكم عمر  وقيل يكون على قدر النفعني حبسب ": ىلقال-السابق

 .279" -رضي اهلل عنه -بن اخل اب

كابن تيمية وابن ب ال ىلقد أورد العيين قوله بعد  كر ،  هو قول عدد من العلماء قدميا: الثالث

اخلالف يف املس لة" وقال ابن ب ال وأصح هذه األقوال قول من قال إن الربح للغاصب 

 .277واملتعدي"

 .271املعاصرين وبعض اهليئات املت صصة بالفتاوى-إىل قول بعضوباإلضاىلة  

                                                 
باب املضارب خيالف مبا ىليه زيادة لصاحبه ومن جتر ، كتاب القراض،  البيهقي، مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 271

، 2/917، باب ما جاء يف القراض، كتاب القراض،  املوط  روية حيىي، 9/115، 11535أثر رقم، يف مال غريه بغري أمره

، البدر املنري، إنه عبد الرمحن بن عوف " ابن امللقن :هذا الرجل قيل :يقال صاحب البدر:"قال الراىلع، 1372رقم 

 .7/23، كتاب القراض،  مصدر تسابق

 
ابن تيمية وابن رشد مها من جعال االتستدالل هبذا احلديث على ، 1/453، مصدر تسابق، الفتاوى الكربى، ابن تيمية 279

 .2/214، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، قسمة الربح
 . 11/121، دار الكتب العلمية، 1ط، عمدة القاري، 2559، بدر الدين احلنفي، العيين 277
 

 



 

 

171 

" لو اختذ املستود  نقود : أما جملة األحكام العدلية ىلقد نصت يف مسالة االجتار هبا ىلقد جاء ىليها-

الوديعة رأس مال وتاجر هبا وربح ىليكون الربح عائدا له وليس للمود  أن يتدخل به ويضمن 

 . 275يت كانت رأس مال ىلقط"املستود  للمود  الوديعة ال

 .215( على أن "املود  لديه رد مناىلع الوديعة ومثارها إىل املود "177ونصت املادة)

                                                                                                                                               
حيث "تسئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن رجل كان عنده وديعة ، من العلماء املعاصرين من قال هبذا القول ابن باز 271

إ ا أود  عندك أحد وديعة ىلليس لك ":ىل جاب.مث رد الوديعة إىل صاحبها دون الربح، )نقود( ىلاتستثمرها وربح ىليها
ىلإن ، ىلإ ا تصرىلت ىليها بغري إ نه ىلعليك أن تستسمحه، وعليك أن حتفظها ىليما حيفظ ىليه مثلها، التصرف ىليها إال بإ نه

والصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حرم حالال أو ، أو اص لح معه على النصف أو غريه، َسح وإال ىل ع ه ربح ماله
 أحل حراما " 

ويف كتاب ، هت1415\1\15( يف 15517ويف جريدة )الرياض( العدد )، 7/ 3)ىلتاوى إتسالمية( ، الشيخ حممد املسند
، 113/  1، ويف )كتاب الدعوة(، 95)ىلتاوى البيو  يف اإلتسالم( من نشر مجعية إحياء الرتاث  اإلتسالمي بالكويت   

هذه األرباح نش ت عن اتستثمار مال الغري دون إ نه يف "حيث  كرت إن :وممن قال به أيضاً: دار اإلىلتاء بالكويت
االتستثمار.. وللفقهاء آراء ىليمن يستحق هذا الربح وترى اللجنة األخذ مبا وصفه ابن تيمية ب نه أصح األقوال وهو أن 

بن اخل اب  قال ابن تيمية وبه حكم عمر، الربح يكون بني صاحب املال وبني من اتستثمره يقسم بينهما مبعرىلة أهل اخلربة
 .-رضي اهلل عنه-

ألنه من قبيل ضمان الوديعة حني التصرف هبا ، وال مناىلاة بني هذا احلكم وبني كون ضمان أصل هذه األموال مستثمرها
ال ، وال زكاة على هذه األموال، ممن هي مودعة لديه بال إ ن مالكها وليس من ضمان امللك الذي يستحق به الريع هذا

ا أمانة لديه وال على العمال ألام ال يقدرون على تنميتها ولكن إ ا قبض هؤالء العمال ت ميناهتم على رّب العمل ألا
واهلل أعلم." ىلتاوى ق ا  اإلىلتاء بالكويت والبحوث ، زكوها عن عام واحد إ ا كان لديهم مال آخر حبيث يتواىلر النصاب

اإلدارة العامة لإلىلتاء والبحوث ، وقاف والشئون اإلتسالميةوزارة األ، م1559 -هت 1417، ال بعة األوىل، 4/52، الشرعية
 هت(.1451ت  1357م( )1514ت  1577) ، اجلزء الثاين، الشرعية

بداية ، ابن رشد، ونسبه ابن رشد إىل قوم ومل يسمهم، نسب إىل املس لة قول وهو أنه خمري بني األصل والربح-مالحظة: -
 .214-2/213، مصدر تسابق، اجملتهد

 
وقد ورد ىليها:"واتستعمل املود  الدنانري املودعة عنده يف أمور ، 2/215، مصدر تسابق، درر احلكام، ي حيدرعل 275

 .3/11التجارة بال أمر املود  وربح ىليضمن املود  مقدار الوديعة ىلقط وال حيكم عليه بإع اء الربح"
 .2/215، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 215
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("ال جيوز للمود  لديه أن يستعمل الوديعة 171وكذلك القانون املدين األردين ىلقد نصت املادة) -

 .211ا كان ضامنا"أو يرتب عليها حقا للغري بغري أ ن املود  ىلان ىلعل ىلتلفت أو نقصت قيمته

 الذي ينص على أن الربح للوديع.، ىلقد أخذت اجمللة والقانون املدين األردين بالقول الرابع

 : جحد الوديعة حكم قطع يد جاحدها: الفرع الثاني

، وأن املودِ  إ ا طلب الوديعة من املستود ، يعد جحد الوديعة من قبل املستود  نوعا من اخليانة

العقد  وبالتايل يصبح، ىليصري الوديع جبحوده ضامنا، و أقام املود  البينة عليهامث أقر هبا أ، ىلجحدها

 .212ىلال تق ع واليذكر ىليه خالىلا، أما ق ع يد اجلاحد، عقد ضمان وليس عقد أمانة

 نية الخيانة في الوديعة.: الفرع الثالث

ه باجلحود أو االتستعمال اختلف الفقهاء ىليما إ ا نوى الوديع اخليانة والتعدي على الوديعة اليت عند

وذلك  ؟أم ال، ىلهل يصري ضامنا بالنية لو تلفت دون تعديه أو تفري ه، لكنه مل يفعل، أو غري  لك

 : على قولين

                                                 
 .2/954، مصدر تسابق، املذكرات اإليضاحية للقانون املدين األردين، 191، مصدر تسابق ،القانون املدين األردين 211
، اشرتط احلنفية تسبعة شروط لتضمني خائن الوديعة وجاحدها-.1/114، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 212

نقلها من مكااا زمن -4. اجلحود بعد طلب صاحبها-3اإلنكار حبضرة صاحبها. -2أن ينكر أصل اإليدا . -1وهي:
أن ال حيضرها املستود  -7ال يكون هناك من خياف عليها منه. -9أن تكون الوديعة منقول )أي ال عقار(.  -1اجلحود. 

، 4/312، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام، 7/277، مصدر تسابق، البحر الرائق، بعد جحدها. ابن جنيم
، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 444-3/443، الشرح الكبري، الدردير

شرح البهجة ، الوردي، 4/149، مصدر تسابق، أتسىن امل الب شرح روض ال الب، زكريا األنصاري، 3/342-343
، غينامل، ابن قدامة، 245/ 15، مصدر تسابق، الشرح الكبري، عبد الرمحن بن قدامة، 14/19، مصدر تسابق، الوردية

، مصدر تسابق، األوتسط، ابن املنذر، 2/317، مصدر تسابق، شرح منتهى اإلرادات، البهويت، 15/231، مصدر تسابق
11/231. 
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وهو قول احلنفية ،  هب إىل أنه ال ضمان على الوديع مبجرد نية التعدي يف الوديعة: القول األول

 : لوا بدليل من السنة المطهرة والمعقولواستد، 211 واحلنابلة 214والشاىلعية على الصحيح  213

صلى اهلل عليه -}قال رتسول اهلل: قال -رضي اهلل عنه-ىلعن أيب هريرة، أما السنة المطهرة -1

َما ملَْ  -أو أنفاتسها-َوتْسَوتَسْت ِبِه ُصُدوُرَها-حدثت–}" ِإنَّ اللََّه جَتَاَوَز يل َعْن أُمَّيِت َما : -وتسلم

 . 219{ تَتْعَمْل أَْو تَتَكلَّم"

ىلدل على أنه ال ضمان ، أن العبد غري مؤاخذ مبا حتدث به نفسه ما مل يتكلم أو يعمل: وجه الداللة

 .217عليه إال إ ا عمل ما يوجب الضمان

ومثله  ، كالذي مل ينو،  ىللم يضمنها، أن الوديع هنا مل خين ىليها بقول وال ىلعل، أما المعقول -9

 .ىلال ضمان عليه، ئاىللم يفعل شي، كمن نوى أن يغصب مال إنسان

و لك لنيته اخليانة وهو ، ولو مل يفعل،  هب إىل أنه يضمن بنية التعدي يف الوديعة: القول الثاني

واحلنابلة يف وجه حكاه القاضي أبو  982، 988قول الشاىلعية يف مقابل الصحيح)وتزعمه ابن تسرية(

 .251، 255يعلى

                                                 
 .214-9/213، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 213
 .3/75، مصدر تسابق، أتسىن امل الب شرح روض ال الب، زكريا األنصاري 214
 .1/245، مصدر تسابق، املبد ، ابن مفلح 211
باب اخل   والنسيان يف العتاقة وال الق ، كتاب العتق،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، الب اري، اإلمام، متفق عليه 219

باب جتاوز ، كتاب اإلميان،  مسلم، اإلمام، صحيح مسلم، 2/154، 2351حديث رقم، وحنوه وال عتاقة إال لوجه اهلل
 .1/119، 251حديث رقم ، تقراهلل عن حديث النفس واخلواطر بالقلب إ ا مل تس

ابن ب ال، ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك البكري ، 2/147، مصدر تسابق، شرح صحيح مسلم، النووي 217
 ، 9/155، الرياض، ، مكتبة الرشد2ط، أبو  يم ياتسر بن إبراهيم( :( ،شرح صحيح الب اري)حتقيق2553القرطيب)

الفقيه الشاىلعي؛ قال الشيخ أبو إتسحاق ، لعباس أمحد بن عمر بن تسريةم( أبو ا 511 - 193هت =  359 - 245) 211
ويل ، وكان يقال له: الباز األشهب، وأئمة املسلمني، الشريازي يف حقه يف كتاب ال بقات: كان من عظماء الشاىلعيني
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 دليال غري هذا الدليل.ومل أجد هلم ، ىليضمن، أنه كامللتقط بقصد التملك: وحجتهم

 القول الراجح

القائل ب نه ال ضمان على الوديع ما مل يفعل أو يعمل عمال ، والذي يرتجح يل هو القول األول

   إ  ال تكفي النية أن تكون تسببا للضمان.، يستوجب ضمااا

   

 ثم رجع هل يضمن الوديعة.؟، بعد نية الخيانة واألخذ: الفرع الرابع

 زاعتحرير محل الن-

واملراد  -حمل اخلالف يف التضمني أما الت ثيم ىلال خالف أنه ي مث بنية األخذ: مواطن االتفاق: أوال

 .252ىل ما ما خي ر بالبال ىلال حكم له -بالنية جتريد القصد ألخذها

                                                                                                                                               

انت تشتمل على وإن ىلهرتست كتبه ك، حىت على املزين، وكان يفضل على مجيع أصحاب اإلمام الشاىلعي، القضاء بشرياز
وىلر  على كتب حممد بن احلسن احلنفي. وتويف خلمس ، وقام بنصرة مذهب الشاىلعي ورد على امل الفني، أربعمائة مصنف

ودىلن يف ، وقيل: يوم االثنني اخلامس والعشرين من شهر ربيع األول ببغداد، بقني من مجادى األوىل تسنة تست وثلثمائة
وقربه لاهر يف ، وعمره تسبع ومخسون تسنة وتستة أشهر، بالقرب من حملة الكرخ حجرته بسويقة غالب باجلانب الغريب

وىليات ، 1ط، 1572، أمحد بن حممد، ابن خلكان، بل هو منفرد هناك، ومل يبق عنده عمارة وال قرب، موضعه يزار
-14/251، قمصدر تساب، تسري أعالم النبالء، الذهيب، 97-1/99، بريوت، دار صادر، حتقيق:إحسان عباس، األعيان
 .1/111، مصدر تسابق، األعالم، الزركلي، 252

 .14/154، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 215
 

حممد بن احلسني ابن ، القاضي أبو يعلى، شيخ احلنابلة، م( اإلمام العالمة 1599 - 555هت =  411 - 315) 255
ولد يف أول تسنة مثانني وثالث ، يف املذهب والتصانيف املفيدة، ابن الفراء، احلنبلي، حممد بن خلف بن أمحد البغدادي

وقد تال بالقراءات ، وانتهت إليه اإلمامة يف الفقه، وأبو اخل اب الكلو اين، أملى عدة جمالس.حدث عنه: اخل يب، مئة
 منها )اإلميان(و)األحكام السل انية ( وتويف تسنة مثان ومخسني وأربع، له تصانيف كثرية، وكان  ا عبادة وهتجد، العشر

 .155-9/55، مصدر تسابق، األعالم، الزركلي، 52-11/15، مصدر تسابق، تسري أعالم النبالء، مئة. الذهيب
  .7/314، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 4/393، ابن مفلح، الفرو   251
 .3/15، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 252
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ب ن ترك ، اختلف الفقهاء ىليما إ ا أزال تعديه على الوديعة بعد نيته اخليانة: مواضع االختالف: ثانيا

 ؟ىلهل يزول ضمانه أم ال، وعاود حفظها ملالكها، وردها ليده تسليمة، ع أو اجلحود وحنو  لكالبي

 : وذلك على قولين

واملالكية  253 احلنفية وهو قول، أنه يزول الضمان عنه لزوال ما يؤدي إليه  هب إىل: القول األول

 ....................254أخذ به ابن القاتسم

 .259ولاهر كالم ابن حزم 251وأشهب

                                                 
، مصدر تسابق، األشباه والنظائر، ابن جنيم، 734-3/471، مصدر تسابق، جممع شرح ملتقى األحبر، شي ي زاده 253

وعندهم تفصيل بقوهلم: وإن تعدى ىليها مث أزال ، 1/113، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، 279، 1/311

 .7/277، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، التعدي زال الضمان وأن نوى الرجو   يضمن

 
، 2/272، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي، 14/449، املدونة، 5/19مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق 254

 159 - 715هت =  151 - 132: ابن القاتسم )أما ترجمة، 213-2/212، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد

مجع بني الزهد والعلم وتفقه  ،الفقيه املالكي، م( أبو عبد اهلل عبد الرمحن بن القاتسم بن خالد بن جنادة العتقي بالوالء

وهو ، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، ونظرائه وصحب مالكًا عشرين تسنة -رضي اهلل عنه-باإلمام مالك 

وقيل ثالث ، وكانت والدته يف تسنة اثنتني، وعنه أخذها تسحنون، وهي من أجل كتبهم، صاحب " املدونة " يف مذهبهم

ودىلن ، ليلى اجلمعة لسبع ليال مضني من صفر مبصر، رين وتويف تسنة إحدى وتسعني ومائةوقيل مثان وعش، وثالثني ومائة

قال:  ؟ىلقلت: ما ىلعل اهلل بك، قال تسحنون: رأيته يف النوم خارج باب القراىلة الصغرى قبالة قرب أشهب الفقيه املالكي.

، تسري أعالم النبالء، ذهيبال، 131-3/125، مصدر تسابق، وىليات األعيان، ابن خلكان.وجدت عنده ما أحببت

 .3/323، مصدر تسابق، األعالم، الزركلي، 122-5/125، مصدر تسابق
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 واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس.

صلى اهلل عليه وتسلم  -ب ن النيب  -رضي اهلل عنه-ىلعن عبد اهلل بن مسعود، أما السنة المطهرة-1

 .257}النََّدُم تَتْوبٌَة{: قال -

 .251اقتضى أن يكون الندم إ ا رجع عن نيته التعدي راىلعا حلكم الضمان: وجه الداللة

                                                                                                                                               
، 2/272، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي، 14/449، املدونة، 5/19مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق 251

م(  115 - 792هت =  254 - 141أما ترمجة: أشهب )، 213-2/212، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد

، املصري الفقيه، العامري، أبو عمرو القيسي، مفيت مصر، اإلمام العالمة، بن إبراهيم، أشهب بن عبد العزيز ابن داود

وبكر ، وتسليمان بن بالل، وحيىي بن أيوب، والليث بن تسعد، َسع مالك بن أنس، وأشهب لقب له، يقال: اَسه مسكني

كانت املناىلسة ،  ويونس بن عبد األعلى، وعدة.حدث عنه: احلارث بن مسكني، ن الع اروداود بن عبد الرمح، بن مضر

، قال الشاىلعي ىليه: ما أخرجت مصر أىلقه من أشهب، وانتهت الرياتسة إليه مبصر بعد ابن القاتسم، بينه وبني ابن القاتسم

، مصدر تسابق، م النبالءتسري أعال، الذهيب، 1/231، مصدر تسابق، وىليات األعيان، لوال طيش ىليه.ابن خلكان

 .1/333، مصدر تسابق، األعالم، الزركلي، 5/155-151
 

 .1/277، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 259
، 25341حديث رقم ، 15/114، باب شهادة القا ف، كتاب الشهادات،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 257

قال ، تعليق الذهيب قي التل يص:صحيح، 7912 حديث رقم، 4/271، كتاب التوبة واإلنابة،  احلاكم، املستدرك

يف ، وصححه األلباين، 2/331، البوصريي، صاحب مصباح الزجاجة: هذا حديث صحيح اإلتسناد"مصباح الزجاجة

تعليق ، صحيح ابن حبان، 3149حديث رقم، 3/123، كتاب التوبة والزهد،  األلباين، صحيح الرتغيب والرتهيب

، وضعف إتسناده الس اوي يف املقاصد احلسنة، 912حديث رقم، 2/377، ب التوبةبا، كتاب الرقائق،  االرناؤوط

،  وورد احلديث مقلوبا يف مصنف بن أيب شيبة بلفظ"التوبة ندم "، 1/951وقال" ويف تسنده اختالف كثري " ، 1/245

 .27711حديث رقم ، 1/431، باب من قال للقاتل توبة، كتاب الديات
 

 .7/124، تسابقمصدر ، احلاوي، املاوردي 251
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 : أما القياس-9

وا ألنه قد يضمن الوديعة بالتعدي كما يضمن احملرم الصيد باإلمساك ىللما تسقط ضمان الصيد قال-أ

 . 255باإلرتسال لزوال موجبه وجب أن يسقط ضمان الوديعة برتك التعدي لزوال موجبه

مث يرتفع ، إن احلكم إ ا ثبت لعلة وجب أن يرتفع بزواهلا كاخلمر حيرم حبدوث الشدة امل ربة-ب

ا  الشدة امل ربة ىللما كان التعدي موجبا للضمان وجب أن يكون زواهلا بالتعدي موجبا حترميها بارتف

 .355ىلارتفع الضمان بالوىلاق، لسقوط الضمان

 : مناقشة أدلتهم

 الندم توبة ىلهو أن التوبة ختتص برىلع اآلثام يف اآلخرة دون األحكام.: أما اجلواب عن قوله-1

ال الصيد ىلهو أنه ملا مل يتعني بلزوم رده إليها صار إرتساله وأما اجلواب عما اتستدلوا به من إرتس -2

 جاريا جمرى رد الوديعة إىل مالكها.

وأما اجلواب عن اتستدالهلم ب ن ما وجب لعلة زال بزواهلا ىلهو أنه لو تسلم هلم يف الوديعة -3

أوجب  واملنع الزائلني مع بقاء ضمااما لكان مردودا من حيث إن ما، خصوصا أن ينتقص باجلحود

 .351الضمان من التعدي مل يزل وإمنا كف عن اتستدامته

وهو أنه ال  351 وزىلر 354ومذهب احلنابلة  353 ومذهب الشاىلعية 352لبعض املالكية: القول الثاني

 .يربأ من الضمان

                                                 
، ابن جنيم، 1/113، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، 129-7/124، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 255

 .7/277، مصدر تسابق، البحر الرائق
 نفسه.، املراجع السابقة 355

 .127-7/121، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 351
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 : استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من السنة المطهرة والمعقـــول

: قال –صلى اهلل عليه وتسلم  -رة عن النيب ىلعن قتادة عن احلسن عن َس، أما السنة المطهرة-1

 .359}"َعَلى اْلَيِد َما َأَخَذْت َحىتَّ تُتَؤدِّيَُه"{

 .357بنية التعدي أو بغريها، يقتضي أن يكون األداء على عمومه مستحقا: وجه الداللة

 : أما المعقول-9

يانة مل يربأ من إن املود  إن خان يف الوديعة بسبب من أتسباب التقصري مث رجع عن اخل: قالوا-أ

 .351كما لو رد السارق املسروق إىل مكانه إال باإليدا  ثانيا ىليربأ من  لك،  الضمان

                                                                                                                                               
 .3/411، مصدر تسابق، منح اجلليل، عليش، 19، 5/13مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق 352
مصدر  ، مغين احملتاج، الشربيين، 14/151، مصدرتسابق، اجملمو ، النووي، 7/124، مصدرتسابق، احلاوي، املاوردي 353

 .55-3/15، تسابق
، 351/ 2، مصدر تسابق، شرح الزركشي، الزركشي، 7/351، مصدر تسابق، الشرح الكبري، عبد الرمحن بن قدامة 354

 .4/195، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين4/179، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  يتالبهو 
 .3/473، مصدر تسابق، جممع األار شرح ملتقى األحبر، شي ي زاده، 3/25، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 351
 

ث صحيح اإلتسناد وقال:" هذا حدي 2/11، 2352حديث رقم ، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، املستدرك، احلاكم 359
تسنن أبو ، أبو داود، أبو داود، صحيح على شرط الب اري" :تعليق الذهيب يف التل يص، على شرط الب اري و مل خيرجاه

تسنن ، الرتمذي، 3/321، 3193حديث رقم ، باب تضمني العارية، كتاب اإلجارة،  مصدر تسابق، مصدر تسابق، داود
قال أبو عيسى هذا حديث ، 3/199، 1299حديث رقم ، العارية مؤداةباب ان ، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، الرتمذي

وغريهم إىل هذا وقالوا يضمن  -صلى اهلل عليه وتسلم-حسن صحيح وقد  هب بعض أهل العلم من أصحاب النيب 
خترية أحاديث »وقال ابن طاهر يف ، هذا حديث حسن :قال صاحب البدر:".قال الرتمذي، صاحب العارية"

والعلة يف عدم إخراجه يف الصحيح ما يذكر أن احلسن مل يسمع من َسرة إال  :قال .ده متصل صحيحإتسنا :«الشهاب
مصدر ، البدر املنري، هذا حديث صحيح على شرط الب اري". ابن امللقن :«مستدركه»حديث العقيقة وقال احلاكم يف 

، 1117-1119حديث رقم ، صدر تسابقم، يف خمتصر إرواء الغليل، وضعفه األلباين، كتاب العارية،  9/713، تسابق
1 /225. 
 .1/229، مصدر تسابق، شرح السنة، البغوي، 2/235، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب 357
 .3/15، مصدر تسابق، أتسىن امل الب شرح روض ال الب، زكريا األنصاري 351
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ىللما كان لو ضمنها باجلحود مث اعرتف مل ، وألن الوديعة تضمن بالتعدي تارة وباجلحود أخرى-ب

أن : ياتساوحتريره ق .يسقط عنه الضمان وجب إ ا ضمنها بالتعدي مث كف أن ال يسقط عنه الضمان

ما أوجب ضمان الوديعة مل يسقط بزواله كاجلحود وألنه لو ضمنها باملنع مل يسقط عنه الضمان 

 .355ألنه باملنع غري متصرف وبالتعدي متصرف ويتحرر من القياس األول من طريق األوىل ؛بالكف

بت من " وألن األموال قد تضمن بالتعدي مع اإليدا  كما تضمن بالتعدي من غري إيدا  مث ث-ج

أو تسرقة ىلضمن مل يسقط عنه الضمان برده إىل حرزه ىلوجب إ ا ، أخذ مال رجل من حرزه بغصب

أنه مال : وحتريره قياتسا .ضمن الوديعة بإخراجها من احلرز أن ال يسقط عنه الضمان بردها إىل احلرز

وألن  واملسروق، وجب ضمانه هبتك احلرز ىلوجب أن ال يسقط ضمانه بعوده إىل احلرز كاملغصوب

األصول مقررة على أن يد اإلنسان تربئه من ضمان تعلق بذمتها أال تراه لو كان عليه طعام من تسلم 

كذلك ضمان الوديعة قد   .ألنه يصري مربئا لنفسه بنفسه ؛ىل مره املالك ب ن يقبضه له من نفسه مل جيز

 .315وجب عليه لغريه ىللم يسقط عنه بكفه ملا ىليه من إبراء نفسه بنفسه 

 : شة أدلتهممناق

 ، ولكن إ ا اعتدى على الوديعة ىلإنه يضمنها، أما اجلواب على احلديث ىلاألداء على عمومه نعم-1

 أما إ ا ردها تسليمة ىلال يضمنها.

                                                 
 .7/121، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 355
أتسىن ، زكريا األنصاري، 9/331، مصدر تسابق، روضة ال البني، نوويال، 3/241، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي 315

 .4/159، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 15/ 3، مصدر تسابق، امل الب شرح روض ال الب
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ىلقياس مع ، أما رد السارق املال املسروق وأن األموال تضمن بالتعدي مع اإليدا  ومن غري إيدا  -2

ىليضمن ، ا السرقة ىلفيها حتك للحرز وقبض من غري إ نأم، الفارق ألن الوديعة قبضت باأل ن

 السارق املال املسروق ولو بعد الق ع.

 القول الراجح

باإلضاىلة ، و لك لقوة ما اتستدلوا به، والذي يرتجح يل هو القول األول القائل أنه يربأ من الضمان

التايل ال ضمان عليه يف وب، وهو ال يوجب ضمااا، إىل أنه أشبه مبا لو حرك الوديعة من مكان آلخر

 هذه احلالة.

 

و لك ألنه م مور باحلفظ يف كل األوقات ىلإ ا خالف يف البعض مث رجع أتى بامل مور به كما إ ا 

 .311اتست جره للحفظ شهرا ىلرتك احلفظ يف بعضه مث حفظ يف الباقي اتستحق األجرة بقدره

" إ ا تعدى املود  على الوديعة مث : ىلقد نصت على هذه املس لة بقوهلا، أما جملة األحكام العدلية-

أزال التعدي ينظر ىلإ ا كان املود  ينوي إعادة التعدي ىلهو ضامن لو تلفت الوديعة بال تعد وال 

 .312تقصري وأما إ ا كان ناويا عدم العودة إىل التعدي ىلال يضمن"

األردين يف هذه ومل أجد نصا للقانون املدين ، وهنا أخذت اجمللة بالتفصيل املذكور عند احلنفية

 املس لة.

 

                                                 
 .7/277، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 311
شرح القواعد ، أمحد حممد، الزرقا، يف شرح لقاعدة األمور مبقاصدها، 1/11، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 312

 ومل أجد نص للقانون يف هذه املس لة.، 3، دمشق، دار القلم، 2ط، 1515، الفقهية
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 : لفصل الثـــانيا
 الخيانة في فقه المعامالت. 

 : المبحث الخامس
 الخيانة في عقد الشركة والمضاربة.

 الشركة.: المطلب األول
 الشركة لغة واصطالحا.: الفرع األول

 وحكم يد الشريك.، المشروعية: الفرع الثاني
 : فيهو ، الخيانـة في الشـركة: الفـرع الثـالـث

 .الشريك كالوكيل ال يجوز له خيانة شريكه بالبيع بأكثر من ثمن المثل: المسألة األولى
 

 .لو ادعى احد الشركاء على شريكه خيانة: المسألة الثانية
 

 هل يقطـع.، خيانـة الشريـك: المسـألة الثالثـة
 
 في المضاربة.: المطلب الثاني

 
 المضاربة لغة واصطالحا.: الفـرع األول

 
 مشـروعية المضـاربة.: الفـرع الثـاني

 
 أركان المضاربة وطبيعة يد المضارب.: الفرع الثالث

 
 الخيـانـة فـي المضـاربـة.: الفـرع الـرابـع

 
 أثر خيانة المضارب في استحقاق الربح.: الفرع الخامس
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 : المبحث الخامس

 الخيانة في عقد الشركة والمضاربة.

 الشركة.: المطلب األول

 الشركة لغة واصطالحا.: ع األولالفر 

وجيوز مع الفتح أيضا إتسكان الراء  -ككلمة ،  كنعمة أو بفتح ىلكسر،  الشركة بكسر ىلسكون: لغة-أ

خلط ، شرك الرجل الرجل يف البيع واملرياث يشركه شركا وشركة: يقال: كعلم،  اتسم مصدر شرك -

 . 313أو اختلط نصيبامها، نصيبه بنصيبه

 -والعقد الذي يتم بسببه خلط املالني حقيقة أو حكما ، يبني واختالطهماخلط النص: ىلالشركة إ ن

من إطالق اتسم املسبب وإرادة ، يسمى شركة جتوزا -لصحة تصرف كل خليط يف مال صاحبه 

 .314السبب

 . 311"عبارة عن عقد خمال ة بني اثنني أو أكثر يف رأس املال والربح ": أما اصطالحا -ب

 .319دون األصل، التشارك ىليها بني العامل ورب املال إمنا هو يف الربح ألن ؛خيرج بذلك املضاربة-

 وحكم يد الشريك.، حكم الشركة في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني

 ثبتت مشروعية الشركة بالكتاب العزيز والسنة امل هرة واإلمجا  واملعقول.: أوال
                                                 

 3، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس، باب شرك، 15/441، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 313

 باب شرك.، 291/ 

املوتسوعة الفقهية ، 3/2، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر، 1/175، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 314
 مادة شركة.، 29/25، مصدر تسابق، الكويتية

 بعد اطالعي على تعريفات الفقهاء اخرتت تعريف احلنفية.، 3/155، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد 311
 سام الشركات.ملعرىلة أق، 491/ 9، مصدر تسابق، رد احملتار، راجع: ابن عابدين 319
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وقوله ، 12تسورة النساء/ ﴾ِفي الثُـُّلِث  فـَُهْم ُشرََكاءُ  ﴿: فقوله تعالى: أما الكتاب العزيز -1

َوِإنَّ َكِثيًرا ِمَن اْلُخَلطَاِء لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ﴿: سبحانه

 .24\تسورة   ﴾الصَّاِلَحاِت َوَقِليٌل َما ُهْم 

 .317الشركةىلدلت اآلية على جواز ، أن اخلل اء هم الشركاء: وجه الداللة

: قال-صّلى اهلل عليه وتسلم-عن النيب  -رضي اهلل عنه–عن أيب هريرة : وأما السنة المطهرة-9

 }"يَتُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ أَنَا ثَاِلُث الشَّرِيَكنْيِ َما ملَْ خَيُْن َأَحُدمُهَا َصاِحَبُه ىلَِإَ ا َخاَن َخَرْجُت ِمنْ 

 .311بَتْيِنِهَما"{

أنا ثالث الشريكني" أي معهما باحلفظ : يقول اهلل تعاىل" -ليه الصالة والسالمع-قوله: وجه الداللة

 .315وقد دل احلديث على جواز الشركة، والربكة وتيسري الرزق وحنو  لك

 .325ىلقد نقل العلماء اإلمجا  على جواز الشركة ومشروعيتها، أما اإلجماع-3

                                                 
 .1/211، مصدرتسابق، أحكام القران، اجلصا ، 11/171، مصدر تسابق، تفسري القرطيب، القرطيب 317
، تسنن أبو داود، أبو داود، أبو داود، 2/95، 2322حديث رقم ، مصدر تسابق، كتاب البيو ،  املستدرك، احلاكم 311

مصدر ، السنن الكربى، البيهقي، 3/294، 3311حديث رقم ، باب الشركة، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، مصدر تسابق
قال ابن امللقن:" هذا احلديث ، 9/71، 11719حديث رقم ، باب األمانة يف الشركة وترك اخليانة، كتاب الشركة،  تسابق

قال صاحب التل يص:" وأعله ابن ، 9/721، كتاب الشركة،  مصدر تسابق، البدر املنري، جيد اإلتسناد " ابن امللقن
حديث ، كتاب الشركة،  مصدر تسابق، التل يص احلبري، حبال تسعيد بن حيان والد أيب حيان "ابن حجرالق ان باجلهل 

 .1/211، 1491حديث رقم ، خمتصر إرواء الغليل، وضعفه األلباين، 121-3/125، 1214رقم 
عليه -هقول، 5/175، مصدر تسابق، عون املعبود، العظيم آبادي، 3/131، مصدر تسابق، تسبل السالم، الصنعاين 315

ىلإ ا حصلت اخليانة نزعت الربكة من ماهلما وىليه حث على التشارك مع عدم ، :مامل خين احدمها صاحبه-الصالة والسالم

 : خرجت من بينهما: أي أزلت الربكة والعناية هبما يف شراكتهما.-عليه الصالة والسالم-وقوله، اخليانة وحتذير منه معها

 
، اإلقنا ، ابن املنذر، 155-15/151، مصدر تسابق، األوتسط، ابن املنذر، 137، قمصدر تساب، اإلمجا ، ابن املنذر 325

 .1/291، مصدر تسابق
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 : أما المعقول-4

ليقع ، كن ب ريق التوكيل الضمين من كل شريك لشريكهوتصحيحهما مم، إن احلاجة داعية إليهما

 .321ىلال معىن للحكم بب الاما ، تصرف كل واحد والربح املرتتب عليه للجميع

 .أيا كان نوعها، اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة: ثانياً 

 .يستوثق به وال، ال ليستويف بدله، ألنه كالوديعة مال مقبوض بإ ن مالكه

، إ ن ىلما مل يتعد الشريك أو يقصر، والقاعدة يف األمانات أاا ال تضمن إال بالتعدي أو التقصري

ويصدق بيمينه يف مقدار الربح ، ولو ضا  مال الشركة أو تلف، ىلإنه ال يضمن حصة شريكه

 .322ودعوى دىلعه إىل شريكه ، وضيا  املال أو تلفه كال أو بعضا، واخلسارة

 .323(717( واملادة)1541لة ىلقد أخذت جبواز الشركة وأن يد الشريك يد أمانة يف املادة )أما اجمل -

 .324(1315( واملادة )151( واملادة)112وكذلك القانون املدين األردين يف املادة) -

 ظهور الخيانة في الشركة. : الفرع الثالث

 : تظهر اخليانة يف الشركة من خالل املسائل اآلتية
                                                 

 مادة شركة.، 29/31، مصدر تسابق، املوتسوعة الفقهية الكويتية 321
، مصدر تسابق، جممع األار شرح ملتقى األحبر، شي ي زاده، 9/111، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام 322
، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي، (1315املادة)، 3/314، مصدر تسابق، درر احلكام، لي حيدرع، 2/119
، السراج الوهاج، الغمزاوي، 3/314، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 2/155

، 2/219، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 3/111، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي، 249، مصدر تسابق
، 131/ 3، مصدر تسابق، شرح م الب أوىل النهى، الرحيباين، 2/229، مصدر تسابق، شرح منتهى اإلرادات، البهويت
 .955، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين، 2/241، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم

 
 .131\3، 311/ 3، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 323
 .115-151، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 324
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 .321الشريك كالوكيل ال جيوز له خيانة شريكه بالبيع ب كثر من مثن املثل: ولىالمسألة األ

والقانون املدين األردين يف 329 (1373وهذا ما أخذت به جملة األحكام يف املادة) -

 .327(151املادة)

  .لو ادعى أحد الشركاء على شريكه خيانة: المسألة الثانية

قال اهلل ألن هذه ليست صفة املؤمنني كما ، الواجب على كل من الشريكني عدم خيانة صاحبه

َوِإنَّ َكِثيرًا ِمَن اْلُخَلطَاِء لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِإال الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ﴿: تعالى

وال ، ليبغي أي يعتدي، أن اخلل اء هم الشركاء: وجه الداللة .24تسورة  /  ﴾َوَقِليٌل َما ُهْم 

 .321ك أن اخليانة يف الشراكة حمق لربكتها وتسبب النفضاضهاش

أنا : "إن اهلل يقول: قال -صلى اهلل عليه وتسلم-}عن رتسول اهلل  -رضي اهلل عنه-وعن أيب هريرة 

  .325ىلإن خانه خرجت من بينهما "{، ثالث الشريكني ما مل خين أحدمها صاحبه

                                                 
جملة األحكام ، 4/359، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  ومثله:البهويت، 15/412، مصدر تسابق، ىلتح العزيز، الراىلعي 321

 .3/417، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر، 1374العدلية يف املادة 
   . 3/419، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 329
 .  112، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 327
 .1/211، مصدر تسابق، احكام القران، اجلصا  321
مصدر ، تسنن أبو داود، أبو داود، 2/95، كتاب البيو ،  2322حديث رقم ، مصدر تسابق، املستدرك، احلاكم 325

، كتاب الشركة،  مصدر تسابق، ىالسنن الكرب ، البيهقي، 3/294، 3311حديث رقم ، باب الشركة، كتاب البيو ،  تسابق

قال يف البدر املنري:" هذا احلديث جيد اإلتسناد " ، 9/71، 11719حديث رقم ، باب األمانة يف الشركة وترك اخليانة

قال صاحب التل يص:" وأعله ابن الق ان باجلهل حبال ، 9/721، كتاب الشركة،  مصدر تسابق، البدر املنري، ابن امللقن

، 1214حديث رقم ، كتاب الشركة،  مصدر تسابق، التل يص احلبري، يب حيان "ابن حجرتسعيد بن حيان والد أ

 .1/211، 1491حديث رقم ، خمتصر إرواء الغليل، وضعفه األلباين، 3/125-121
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ل هدىلهما احملاىلظة على املال وتنميته وحصول ب، لكن احملاتسبة بني الشركاء ال تقدح يف أمانتهما

قد أدى إىل ، والتوثيق وتدوين الصادرات والواردات، وإن كان ت ور الشركات يف هذا العصر، الربح

 إال أنه مع  لك قد تقع اخليانة.، أو معرىلة مكان وزمان حصوهلا، تقليص شبهة اخليانة

 .335حتاتسبه  هب مبالك إن مل، " النفس كالشريك اخلائن: يقول ابن القيم-

أم أن األصل األمانة ويصدق قوله ، فهل يحلف، أما ادعاء الشريك على صاحبه بالخيانة -

 : بال يمين؟ اختلفت وجهات النظر عند الفقهاء

"إ ا ادعى أحد الشريكني على اآلخر أو رب املال على : جاء يف الفتاوى احلامدية: الحنفية-1

وأنه أداه األمانة هل ، وطلب من احلاكم ميينه أنه ما خانه يف شيء العامل يف مال املضاربة خيانة

وإن نكل ، برئ، ىلإن حلف، إ ا ادعى عليه خيانة يف قدر معلوم وأنكر حلف عليه: يلزم؟ ىل جاب

ىلكذا احلكم لكن إ ا نكل عن اليمني لزمه أن يعني مقدار ما ، وإن مل يعني مقدارا، ثبت ما ادعاه

والبيان يف مقداره إىل ، ألن نكوله كاإلقرار بشيء جمهول ؛يف مقداره مع ميينه والقول قوله، خان ىليه

 .331أن يقيم خصمه بينة على أكثر واهلل أعلم "، املقر مع ميينه إال

 : ىلقد أورد الدتسوقي ما يلي، اختلفت وجهة النظر عندهم: المالكية-2

                                                 
 .1/15، بريوت، دار املعرىلة، 2ط، إغاثة اللهفان، 1571، ابن القيم 335
 

 .1/149، مصدر تسابق، تنقيح الفتاوى احلامدية، حممد أمني 331
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ف يف حتليفه وعدمه جار على اخلالف واعلم أن اخلال، " والقول للعامل أي بيمني وقيل بغري ميني-أ

وقيل ، وقيل ال تتوجه م لقا، وهو املعتمد، قيل تتوجه م لقا: وىليها أقوال ثالثة، يف أميان التهمة

 .332تتوجه إن كان متهما عند الناس وإال ىلال "

 .333هذا هو الراجح " وهذا الذي رجحه الصاوي: ] بيمني [: " قوله-ب

 للعامل. القول: والحنابلة، الشافعية-3

 .334"وان ادعى عليه الشريك خيانة وأنكر ىلالقول قوله ألن األصل عدم اخليانة"-أ

 . 331" ويصدق عامل بيمينه يف نفي ما يدعى عليه من خيانة أو تفريط ألن األصل عدمها "-ب

 : القول الراجح

إ ا وجدت ىل، ما مل تكن معه بينة، بعد عرض أقوال الفقهاء يرتجح يل أن الشريك يُ الب باليمني

 ىلال ي الب باليمني.، البينة

 هل تقطع يده.؟، خيانة الشريك: المسألة الثالثة

ىلهل تصل خيانتهإىل العقوبة احلدية ، إ ا خان الشريك شريكه من مال الشركة وكان هذا املال نصابا

 وهي الق ع لليد.؟

                                                 
أميان التهمة: هي اليت  .139-3/131، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 332

 أو لرد اليمني عليه.، أو إلثبات حقه، حيلفها املدعي لدىلع التهمة عنه
 .1/435، مصدر تسابق، الصاوي، حاشية الصاوي 333
 .1/347، مصدر تسابق، املهذب، الشريازي، 14/15، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 334
 .ومل أعثر على أدلة للفريقني تذكر.2/227، مصدر تسابق، شرح منتهى اإلرادات، البهويت 331
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 : تحرير محل النزاع

يف يد –الق ع عن تسارق مال نفسه  ال خالف بني الفقهاء يف نفي: مواطن اإلتفاق: أوالً 

 .339إ ا كان متميزا-الشريك

 

اختلف الفقهاء يف هذه ، ىليما إ ا خان من املال نصابا مشرتكا بينهما، مواطن الخالف: ثانياً 

 : املس لة على قولني

 337من احلنفية، وهو قول مجهور الفقهاء،  هب إىل عدم الق ع يف هذه احلالة: القول األول

 . 345والزيدية 335حلنابلةوا 331والشاىلعية

ا تسواء كان حرزه مشرتكً  ؛ىلكان هذا احلق شبهة تدرأ عنه احلد، ا يف هذا املالألن للسارق حق  

 .341ا باملسروق منهأو خمتص  ، بينهما

                                                 
روضة ، النووي، 232\3، مصدر تسابق، تبيني احلقائق، الزيلعي، 75\7، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 339

مصدر ، القوانني الفقهية، ابن جزي، 171\4، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين235 \7، ال البني مصدر تسابق

 .9/243، مصدر تسابق، م الب أويل النهى، الرحيباين، 311، تسابق

 .4/114، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 337
 .9/493، مصدر تسابق، الوتسيط، الغزايل 331

 .5/134، مصدر تسابق، املبد ، ابن مفلح، 15/275، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 335
 .199، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين 345

 
 .4/192، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 315-13/345، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 341
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، 344والقول الثاين للشاىلعية 343والظاهرية 342وهو قول املالكية،  هب إىل ق ع اليد: القول الثاني

 : 341لق عواشرتط املالكية حتقق شرطان ل

ىلإن مل ، ك ن يكون الشريكان قد أودعاه عند غريمها،  أن يكون املال يف غري احلرز املشرتك: أحدهما 

 .يكن املال حمجوبا عنهما وتسرق أحدمها منه ىلال جيوز الق ع

 .أن يكون ىليما تسرق من حصة صاحبه ىلضل عن مجيع حصته ربع دينار ىلصاعدا: الثاني

 : على  لك واستدلــــوا

 .31تسورة املائدة /  ﴾َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوْا َأْيِديـَُهَما﴿: ه تعالىقول -

وال تسارقًا من ، مل خيص تسارقًا من بيت املال من غريه -تسبحانه وتعاىل  -أن اهلل : وجه الداللة

 .349وال تسارقاً من مال له ىليه نصيب من غريه كالشركة وغريها، املغنم

 : القول الراجح

، يرتجح يل القول األول القائل بعدم الق ع؛و لك لوجود الشبهة، عرض أقوال الفقهاء وأدلتهمبعد 

 : كما ورد يف السنة امل هرة،  واحلدود تدرأ بالشبهات

                                                 
 .12/151، مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق 342
 .11/321، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 343
 .4/192، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 153-13/345، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 344
 .12/151مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق 341

دار ، 3/112، 1ط، التشريع اجلنائي، . انظر: عبد القادر عودة315-13/345، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 349
مغين ، الشربيين، 4/135، در تسابقمص، أتسىن امل الب شرح روض ال الب، زكريا األنصاري، بريوت، الكتب العلمية

 .11/394، 325-11/321، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، 4/192، مصدر تسابق، احملتاج
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}" اْدَرُءوا احلُُْدوَد َعِن اْلُمْسِلِمنَي َما : -صلى اهلل عليه وتسلم-عن عائشة قالت قال رتسول اهلل  -أ

ٌر َلُه ِمْن َأْن خُيِْ ئَ  اتْسَتَ ْعُتْم ىلَِإنْ   َوَجْدمُتْ لِْلُمْسِلِم خَمَْرًجا ىَلَ لُّوا تَسِبيَلُه ىلَِإنَّ اإلمام َأْن خُيِْ َئ يف اْلَعْفِو َخيتْ

 . 347يف اْلُعُقوبَِة "{

" أَلْن أَُع ُِّل احلُُْدوَد : -رضي اهلل عنه-}قَاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْ َّابِ : عن احلارث عن إبراهيم قال -ب

 .341الشُّبُتَهاِت َأَحبَّ ِإيَلَّ ِمْن َأْن أُِقيَمَها يف الشُّبُتَهاِت"{بِ 

، وهناك شبهة يف ق ع يد الشريك، دل احلديث واألثر على أن احلدود تدرأ بالشبهات: وجه الداللة

 .345وهي أن له أحقية يف هذا املال

 وكذلك هذا مال م  ون ىليه ومشرتك بينهما.، وألنه مل يهتك احلرز -ج
                                                 

رقم ، 1/231، باب َما َجاَء يف َدْرِء احلُُْدوِد بِالشُّبُتَهاتِ ، كتاب احلدود،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 347

مصدر ، املستدرك، هذا حديث صحيح اإلتسناد و مل خيرجاه " احلاكمأخرجه احلاكم يف املستدرك وقال:" ، 17113

وهو ضعيف يف ، قال صاحب البدر املنري:" ىليه يزيد بن زياد الدمشقي، 1193رقم ، 4/429، كتاب احلدود،  تسابق

وقد ، ويزيد هذا غري حمتة به :قال .وإتسناده ضعيف، هذا حديث مشهور بني العلماء:ونقل عن البيهقي: )قوله، احلديث

، ابن امللقن، "البدر املنري -يعين أنه  موقوف-يعين رواية الوقف -ورواية وكيع أقرب إىل الصواب  :وقال، تفرد به

وهو ، ورواه وكيع عنه موقوىلا، وقال النسائي: مرتوك، قال يف التل يص:" قال ىليه الب اري: منكر احلديث، 1/912

، األلباين، وضعفه األلباين يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري، 4/191، مصدر تسابق، التل يص احلبري، أصح"ابن حجر

 .2311رقم ، 1/491، األلباين، خمتصر إرواء الغليل، 1272رقم ، 254/ 4

 
قال األلباين:" ، 21453رقم ، 1/111، درء احلدود بالشبهات، كتاب احلدود،  مصدر تسابق، املصنف، ابن أيب شيبة 341

) وكذا أخرجه ابن حزم يف ) اإليصال ( له  :لكن قال الس اوي .ني إبراهيم وعمرورجاله ثقات لكنه منق ع ب :قلت
 .2319رقم ، 7/341، مصدر تسابق، إرواء الغليل، بسند صحيح ( " األلباين

حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال، حتفة ، املباركفوري، 1/13، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 345

 .4/173، دار الكتب العلمية ،بريوت، 1ط، امع الرتمذياألحو ي بشرح ج
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"يعاقب باحلبس من شهرين إىل : ( على أنه422ىلقد نص يف املادة)، ما قانون العقوبات األردينأ -

 .315تسنتني وبالغرامة من عشر دنانري إىل مئة دينار"

 لكن الفقه اإلتسالمي جعل التعزير باب واتسع ملثل هذه األمور وغريها.

 المضاربة.: المطلب الثاني

 المضاربة لغة واصطالحا.: الفرع األول

َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي  ﴿: قوله تعالىومن هذا ، إ ا تسار ىليها: مفاعلة من ضرب يف األرض: لغة-أ

 . 311مث يستعار وحيمل عليه، والضاد والراء والباء أصل واحد، 25تسورة املزمل/﴾األْرِض 

معلوم أو يكون له تسهم ، أن تع ي إنسانا من مالك ما يتجر ىليه على أن يكون الربح بينكما: وهي

 .312من الربح

أما أهل احلجاز ىليسمون عقد املضاربة قراضا أو ، وتسمية املضاربة هبذا االتسم يف لغة أهل العراق

 .313أصلها من القرض يف األرض وهو ق عها بالسري ىليها : قال الزخمشري، مقارضة

 .314بالقراض واختار املالكية والشاىلعية التسمية ، واختار احلنفية واحلنابلة التسمية باملضاربة

"أن يوكل ش ص غريه للمتاجرة برأس مال من عنده له قيمة مالية على جزء شائع : اصطالحا-ب

 .311من رحبه معلوم للمتعاقدين"
                                                 

 .114، عمان، دار قنديل، 1ط، قانون العقوبات األردين، 2557، عزت غيث، غيث 315

 باب ضرب.، 3/357، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس 311
 باب ضرب.، 1/143، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 312
 

، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور، 1/355، باب قرض، مصدر تسابق، الفقهيالقاموس ، تسعد أبو جيب 313
 باب قرض، 7/219
 مادة مضاربة.                                     ، 31/14، مصدر تسابق، املوتسوعة الفقهية الكويتية 314
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 .حكم المضاربة في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني

 تواترت األدلة على مشروعية املضاربة من الكتاب العزيز والسنة امل هرة واإلمجا .

َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِفي األْرِض يـَْبتَـُغوَن ِمْن َفْضِل  ﴿: فقوله عز شأنه، العزيز الكتابأما من -1

 .25تسورة املزمل /  ﴾اللَّهِ 

" : قال الماوردي، 319إن املضارب يضرب يف األرض يبتغي من ىلضل اهلل عز وجل: وجه الداللة

َس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا لَيْ ﴿: قول اهلل عز وجلواألصل يف إحالل القراض وإباحته عموم 

 .317.ويف القراض ابتغاء ىلضل وطلب مناء"151تسورة البقرة/ ﴾َفْضال ِمْن رَبُِّكْم 

} َكاَن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُم َِّلِب : قال -رضي اهلل عنهما-ىلعن ابن عباس، أما السنة المطهرة -9

َعَلى َصاِحِبِه َأْن اَل َيْسُلَك ِبِه حَبًْرا َواَل يَتْنزَِل ِبِه َواِديًا َواَل َيْشرَتَِى ِبِه َ اَت   ِإَ ا َدىَلَع َمااًل ُمَضاَربًَة اْشتَتَرطَ 

 .311ىَلَ َجاَزُه{ -صلى اهلل عليه وتسلم-َكِبٍد َرْطَبٍة ىَلِإْن ىلَتَعَل ىلَتُهَو َضاِمٌن ىلَترىُِلَع َشْرطُُه ِإىَل َرتُسوِل اللَِّه 

                                                                                                                                               
عمان.وقد ، دار عمار، 1ط، عقد املضاربة دراتسة يف االقتصاد اإلتسالمي، م(1551إبراهيم ىلاضل الدبو)، الدبو 311

ومل تسلم بعض التعريفات من ، حىت داخل املذهب الواحد جند تعريفات عدة، ُعرىلت املضاربة بتعريفات عدة عند الفقهاء
 .32، النقد إال إنين وجدت أقرب التعريفات ما  كرته

، لبيان يف إيضاح القرآن بالقرآن(، أضواء ا1551الشنقي ي، حممد األمني بن حممد امل تار بن عبد القادر اجلكين) 319
 .3/237، ،دار الفكر لل باعة و النشر والتوزيع، بريوت

 .   7/351، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 317
باب املضارب خيالف مبا ىليه زيادة لصاحبه ومن جتر يف مال ، كتاب القراض،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 311

مصدر ، التل يص احلبري، ابن حجر، قال ابن حجر:تسنده ىليه ضعف، 11541م حديث رق، 9/111، غريه بغري أمره

، مصدرتسابق، جممع الزوائد، اهليثمي، .وقال اهليثمي:" وىليه أبو اجلارود األعمى وهو مرتوك كذاب3/145، تسابق

« تسننه»يف .قال صاحب البدر املنري:" رواه البيهقي 4/114، مصدر تسابق، نصب الراية، الزيلعي، .ومثله يف4/115
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                      .315وجواز الشروط للمضارب، لى مشروعية املضاربةدل حديث العباس ع: وجه الداللة

أن ال جتعل مايل يف كبد رطبة " أي ال تشرتي به احليوانات إمنا ااه عن  لك ألن ما كان له : وقوله

 .395روح عرضة للهالك ب روء املوت عليه

ام دىلعوا مال اليتيم أ-رضي اهلل عنهم -ىلإنه روي عن مجاعة من الصحابة : وأما اإلجماع -3

منهم عمر وعثمان وعلي وعبد اهلل بن مسعود وعبد اهلل بن عمر وعبيد اهلل بن عمر ، مضاربة

 .391ومثله يكون إمجاعا، ام أحدومل ينقل أنه أنكر عليهم من أقرا -رضي اهلل عنهم -وعائشة 

 أركان المضاربة وطبيعة يد المضارب.: الفرع الثالث

 مضاربـة.أركان وشروط ال: أوال

 وصيغة.، وربح، وعمل، ورأس مال، عاقدان: أركان املضاربة

إال يف بعض الشروط ىليما يتعلق ، وهناك تقارب شديد بني أركان الوكالة وشروطها وبني املضاربة

 بالصيغة وبرأس املال والربح.
                                                                                                                                               

إنه عدو اهلل ال يساوي  :وقال :أي -كذبه حيىي بن معني ،  وهو كويف ضعيف، تفرد به أبو اجلارود زياد بن املنذر :وقال

 .7/27، مصدر تسابق، البدر املنري، وضعفه الباقون " ابن امللقن -ىللسا 

 .7/359، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 315
 .347-1/349، قمصدر تساب، نيل األوطار، الشوكاين 395
، كتاب الزكاة،  تسنن الدراق ين، 11542أثر رقم ، 9/111، كتاب القراض،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 391

و لك على ، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية املضاربة وجوازها، 3رقم ، 2/111، باب اتستقراض الوصي من مال اليتيم
، بل ب جر معدوم ولعمل جمهول، ألاا اتستئجار ب جر جمهول، أاا ال جتوز ىلالقياس، وجه الرخصة أو االتستحسان واحلاجة

، الكاتساين، ولكن الفقهاء تركوا القياس وأجازوا املضاربة ترخصا أو اتستحسانا ألدلة قامت عندهم على مشروعية املضاربة
، مغين احملتاج، لشربيينا، 2/151، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 12-9/15، مصدر تسابق، بدائع الصنائع
 .   1/11، مصدر تسابق، املبد ، ابن مفلح، 311/ 2، مصدر تسابق
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 وب لفا  تدل على املضاربة.، متعلقة باإلجياب والقبول، فالصيغة -

وأن يكون ، كون من املال)على خالف بني الفقهاء يف املضاربة بالعروض(أن ي، المال رأس -

 معلوما ومعيناً)وأيضا على خالف بينهم يف بعض القضايا كاملضاربة بالدين والعني املغصوبة(

 وان يكون جزءا شائعا.، أن يكون معلوما: والربح -

 .392على حسب ما يتفق عليه العاقدان: والعمل -

 .هي يد أمانة ال تضمن إال بالتعدي أو التقصـير، يد المضارب: ثانيا

( 1454أخذت جملة األحكام العدلية يف املادة)، وجبواز املضاربة وشروطها وطبيعة يد املضارب -

 .393(1315( واملادة )1413( واملادة )1455إىل املادة)

 .394(923( واملادة )921وكذلك القانون املدين األردين يف املادة ) -

 الخيانة في المضاربة.: بعالفرع الرا

ىلإ ا ، ماورد يف الوكيل وخمالفته شروط املوكل بالبيع بالغنب الفاحش ين بق هنا على املضاربة: أوالً 

 ىلينيب على اخلالف املذكور يف الوكالة.، عدم البيع بسعر كذا ىلبا ، اشرتط رب املال على العامل

                                                 
، بدائع الصنائع، الكاتساين، 471-474/ 1، العناية على اهلداية، ومابعده3/25، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 392

وما  2/151، مصدر تسابق، تهدبداية اجمل، ابن رشد، وما بعده 1/435، رد احملتار، وما بعده 9/75، مصدر تسابق
، مواهب اجلليل، وما بعده 3/117، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، بعده
، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، وما بعده 7/351، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، وما بعده 1/311، عليش
 1/17، مصدر تسابق، املبد ، ابن مفلح، وما بعده 2/355، مصدر تسابق، جمغين احملتا ، الشربيين، وما بعده 14/317

، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 1/152و، وما بعده 1/139، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، وما بعده
 1/247، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، وما بعده 151، مصدر تسابق، السيل  اجلرار، الشوكاين، وما بعده 3/157

 .134، 55-37، وما بعده.كتاب عقد املضاربة
 .3/314، 3/492، 3/445، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 393
 .2/147، املذكرات اإليضاحية للقانون املدين األردين، 119، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 394
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ىلقد خان ، املال يف الشروط املتفق عليهاعلى أن املضارب لو خالف رب ، اتفق الفقهاء: ثانياً 

 .391وليس على رب املال، وبالتايل يكون الضمان على العامل، األمانة

("وإ ا خالف املضارب أمر 1413وبه أخذت جملة األحكام العدلية حيث جاء يف شرح املادة) -

ري بال إ ن وهي رب املال يكون غاصبا ويعود الربح عليه ؛ ألن هذه امل الفة هي تصرف يف مال الغ

 .399غصب حىت أنه لو أجاز رب املال هذا التصرف ىلال حكم لتلك اإلجازة"

" وإ ا قيد رب املال املضاربة : ( حيث جاء ىليها921وكذلك القانون املدين األردين يف املادة) -

ه ىلإ ا جتاوز يف تصرىله احلدود امل  ون هبا ىلله الربح وعلي، بشرط مفيد وجب على املضارب مراعاته

 .397وما أصاب رأس املال من تلف مع ضمان الضرر الذي ينجم عن مثل هذا التصرف"، اخلسارة

 وهنا اتفقت اجمللة والقانون مع ما جاء يف الفقه اإلتسالمي ب ن الضمان على العامل عند امل الفة.

 .جحود العامل المضاربة: ثالثاً 

وإ ا جحد ، وجحد األمني غصب،  كرنا تسابقا أن اجلحود نو  من اخليانة يف عقود األمانات

 : العامل املضاربة ىلقد قال احلنفية

ألن ، لو جحد املضارب املضاربة أصال ورب املال يدعي دىلع املال إليه مضاربة ىلالقول قول املضارب

 .391ىلكان القول قوله، رب املال يدعي عليه قبض ماله وهو ينكر

 .بتلف رأس املالالعامل ورب املال يف خيانة العامل اختالف : رابعاً 

                                                 
 .1/91، مصدر تسابق، مراتب اإلمجا ، ابن حزم 391
 .3/491، مصدر تسابق، امدرر احلك، علي حيدر 399
 .117، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 397
 .111 - 115/  9، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 391
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ب ن ادعاه العامل ، اتفق الفقهاء على أنه إ ا اختلف العامل ورب املال يف خيانة العامل بتلف املال

 .ىلالقول قول العامل ألنه أمني واألصل عدم اخليانة، وأنكره رب املال

ما إ ا أ، هذا إ ا مل يذكر تسبب التلف وال يكلف بيان تسببه، " يصدق العامل بيمينه: قال النووي-

وإن ادعاه بسبب لاهر كاحلريق والغارة ،  كر تسبب التلف وكان السبب خفيا كالسرقة صدق بيمينه

وإن عرف باملشاهدة أو ، ىلإن مل يعرف ما ادعاه بتلك البقعة مل يقبل قوله يف اهلالك به، والسيل

يصب مال مل وإن مل يعرف عمومه واحتمل أنه ، نظر إن عرف عمومه صدق بال ميني، االتستفاضة

 .395"املضاربة صدق باليمني

 .375يف مبحث الشركة، وقد  كرنا هذه املس لة أثناء احلديث عن خيانة الشريك لشريكه

 أثر خيانة المضارب في استحقاق الربح.: الفرع الخامس

لكن هل إ ا تعد عامل ، ال خالف بني الفقهاء أن عامل املضاربة ال يضمن إال بالتعدي أو التقصري

 يستحق الربح أم ال؟، باخليانةاملضاربة 

 : اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

إ  ،  هب إىل أن الضمان وإن كان ضمان تعٍد وخيانة؛إال أنه يؤثر يف اتستحقاق الربح: القول األول

لكنهم اختلفوا يف  371 وهو قول احلنفية، يستحق العامل الربح بضمانه ملال املضاربة يف هذه احلالة

 ربح املستحق للعامل بالضمان هل ي يب له أم ال.؟طيب ال

                                                 
 .1/357، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي 395
 من الرتسالة.، 11يراجع: 375
 .55-9/51، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 371

 



 

 

196 

 هب إىل أن الربح ال ي يب للعامل؛ألنه ربح حصل من تصرف غري م  ون ىليه : الرأي األول

ورواية  372وهو رأي أبو حنيفة وحممد بن احلسن ، ىلوجب التصدق به، ىلتمكنت ىليه شبهة اخلبث

 .373ومحاد ألمحد والشعيب والن عي

ي يب له؛ ألنه ضامن والربح حصل يف ضمانه وملكه وهو رأي  ىل أن الربح هب إ: الرأي الثاني

 .374 أبو يوتسف

 استدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس واألثر.

صلى اهلل  -}قال رتسول اهلل: قالت-رضي اهلل عنها-ىلعن عروة عن عائشة، أما السنة المطهرة-1

 .371" اخْلََراَج بِالضََّماِن"{: -عليه وتسلم

يكون مستحقا ملن كان عليه ضمانه ، دل احلديث على اخلراج وهو مناء الشيء وزيادته: داللةوجه ال

 .379ىلإ ا ضمن العامل مال القراض كان الربح له بسبب ضمانه إياه

 : أما القياس -9

ىلإنه يضمنها ، قياس املضارب امل الف على املود  إ ا تصرف يف الوديعة بغري إ ن املود  وربح

ىلكذلك العامل إ ا ضمن كان الربح مستحقا له ، ضمن كان الربح له لضمانه إياها وإ ا، لصاحبها

وال يستحق رب املال شيئا من الربح ألنه يكون ربح ما مل يضمن وهو ، بسبب ضمانه ملال املضاربة

 ال يستحقه.

                                                 
 نفسه.، املرجع السابق 372
 .1/111، مصدر تسابق، الشرح الكبري، عبدالرمحن بن قدامة 373
 .55-9/51، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 374
 .17، تسبق خترجيه 371
 .9/255، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبدالرب 379
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 .377"من ضمن ماال ىلله رحبه": ما روي عن شريح والشعيب إاما قاال، أما اآلثار -3

دل األثر على أن الربح يكون مستحقا بالضمان تسواء أكان ضمان ملك أم ضمان : لةوجه الدال

وما حيصل منه من ربح يكون ، ىلإنه ميلكه بعد أداء البدل، ىلإ ا كان املال مضمونا على ش ص، تعدٍ 

 مستحقا له بسبب ضمانِه إياه.

 : مناقشـة أدلتهم

ىلاحلديث وارد يف ، دالل يف غري حمل النزا ال يسلم االتستدالل حبديث اخلراج بالضمان ألنه اتست-أ

ىلإنه ال ميلك املغصوب مبجرد ، أما الغاصب ومن يف حكمه كالعامل امل الف، ضمان امللك

 الضمان.

مث ، اخلراج يف هذا احلديث غلة العبد يشرتيه الرجل ىليستغله زمانا: "قال أبو عبيد: قال السيوطي

،  خذ مجيع الثمن. ويفوز بغلته كلها ؛ ألنه كان يف ضمانهوي، ىلريده، يعثر منه على عيب دلسه البائع

ولو هلك هلك من ماله" واحلديث وارد ىليمن هو ليس متعٍد خبالف العامل هو متعٍد ىلال يستحق 

 .371الربح بالضمان"

ألنه يف ضمان التعدي ال ، وليس يف ضمان التعدي، ىلإنه وارد يف ضمان امللك، أما قول شريح-ب

ف ضمان امللك ىلان املال مملوك عليه ضمانه كما يف تسبب حديث اخلراج ينتقل امللك خبال

 .375بالضمان

                                                 
حممد ، وكيع، 4/313، 25572رقم ، باب املضارب إ ا خالف ىلربح، كتاب البيو  واألقضية،  املصنف، ابن أيب شيبة 377

 .2/315، القاهرة، املكتبة التجارية، 1ط، عبد العزيز املرادي:صححه، أخبار القضاة، 1574، بن خلف الضيب
 .    139، مصدر تسابق، األشباه والنظائر، السيوطي 371
 .3/19، احل اب، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي 375
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 هب إىل أنه إ ا ضمن العامل مال املضاربة مل الفته ىلإن ضمان التعدي ال يؤثر يف : القول الثاني

 311والشاىلعية يف قول 315وإمنا يكون الربح بينهما على ما شرطاه وهو قول املالكية، اتستحقاق الربح

 .312ابلة يف رواية وإياس بن معاويةواحلن

 واستدلوا بأدلٍة من اآلثار. 

 : أما اآلثار

كانا ضامنني للمال وقضى ب ن الربح ،  على ابنيه عبداهلل وعبيداهلل - رضي اهلل عنه -ىلقضاء عمر -أ

 بينهما وبني املسلمني مناصفة.

الضمان على من ، ا تعدىوما روى عن ابن عمر وأيب قالبة وطاووس أام قالوا يف املضارب إ -ب

 .313تعدى والربح على ما شرطاه"

 : مناقشة أدلتهم

قام بتحويل العقد من  -رضي اهلل عنه–ألنه ، اليصح االتستدالل هبا -رضي اهلل عنه-قصة عمر-1

وألن االجتار بالوديعة جيعلها مضمونة ، وديعة إىل مضاربة من أجل  لك ضمنهم ألاا أموال عامة

 ى من قال بذلك.والربح لصاحبها عل

                                                 
 .        1/391، مصدر تسابق ،مواهب اجلليل، احل اب 315
 .4/33، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي 311
 .1/191، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 312
باب ضمان ، كتاب البيو ،  1ط، حبيب األعظمي حتقيق:، املصنف ،1453، عبد الرزاق، عبد الرزاق بن مهام 313

 بريوت.، املكتب اإلتسالمي، 1/213، 11115رقم، املقارض إ ا تعدى وملن الربح
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ألنه ليس غاصبًا حقيقة ألنه قبض املال بإ ن وبعقد  ال يسلم أن العامل إ ا خالف كان غاصبا؛-2

ىلالقياس ، لكن ملا تعدى صار كالغاصب ىلهو متعٍد وليس غاصبا حقيقة بل حكما ىلقط، صحيح

 .314مع الفارق

وال ربح ، راء باطل مفسوخ هب إىل إن العامل إ ا خان واشرتى بعني املال ىلالش: القول الثالث

ألنه ضامن ملا اشرتاه يف  مته وال يستحق املالك  وإن اشرتى يف  مته ىلالربح للعامل؛، لواحد منهما

 .319والظاهرية 311إ  ماله مضمون على العامل وهو قول الشاىلعية يف قول، شيئاً لعدم ضمانه

 واستدلـــوا بالقياس.

ىلتصرىله باطل مفسوخ واجب الرد ، ف يف عني املالقياس العامل امل الف على الغاصب إ ا تصر -

 ىلال ميلك به شيئا من الربح.

 

، أن الغاصب أخذ املال من دون إ ن، إن هناك ىلرق بني الغاصب وعامل املضاربة: مناقشة دليلهم

وهذه امل الفة ال جتعل ، بينما املضارب املال الذي يف يده م  ون ىليه إال إنه خالف شرط رب املال

 .ة باطلةاملضارب

ىلإنه ال أثر يف ضمان التعدي يف ،  هب إىل إن العامل إ ا ضمن املال مل الفته: الرابع القول

وهل يستحق ، 317وإمنا يكون الربح كله لرب املال وهو قول احلنابلة يف رواية، اتستحقاق العامل للربح

 العامل شيئاً أم ال.؟
                                                 

 .341-7/345، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 314
 .15\4، 3/17، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي 311

 .1/245، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 319
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 : على رأييتتتن

 بغري إ ن. نه كالغاصب متصرفأنه ال يستحق شيئا؛ أل: الرأي األول

 قياتسا على املضاربة الفاتسدة.، أن له أجر مثله ما مل حيط بالربح: الرأي الثاني

 : واستدلوا بالمعقول

إن الضمان على العامل عقوبة بسبب امل الفة ولو اتستحق به الربح لكان  ريعة للمضاربني أن  

 ض قصده حىت ال يتعدى.ىليعامل املضارب بنقي، خيونوا املال ويستقلوا بالربح

 

 : مناقشة دليلهم

والعامل يستحق ألنه عمله وجهده وال يعد  لك  ريعة ، أما رب املال يستحق الربح ألنه مناء ملكه

 خليانة رب املال.

 واستدلوا بالسنة المطهرة والقياس.: أدلة القول الرابع

: قال -رضي اهلل عنه  -بارقي عن عروة ال، اتستدالال حبديث عروة البارقي، أما السنة المطهرة-1

قَاَل ىلَاْن ََلْقُت «. اْشرَتِ لََنا ِبِه َشاًة » : ِديَنارًا ىلَتَقالَ  -صلى اهلل عليه وتسلم-} َأْع َاِِن َرتُسوُل اللَِّه 

صلى اهلل -اٍر ىَل َتَتْيُت النَِّبَّ ىلَاْشتَتَرْيُت َشاتَتنْيِ ِبِديَناٍر ىلَتَلِقَيىِن َرُجٌل ِف ال َّرِيِق ىَلَساَوَمىِن ِبَشاٍة ىلَِبْعتُتَها ِبِدينَ 

» : -صلى اهلل عليه وتسلم-يَا َرتُسوَل اللَِّه َهَذا ِديَنارُُكْم َوَهِذِه َشاُتُكْم قَاَل لنَِّبُّ : ىلَتُقْلتُ  -عليه وتسلم

 .311« {اللَُّهمَّ بَارِْك َلُه ِف َصْفَقِة مَيِيِنِه » : قَاَل ىَلَ ْخبَتَر ىلَتَقالَ «. َوَصنَتْعَت َكْيَف؟ 

                                                                                                                                               
 .1/191، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 317
صلى اهلل عليه -باب تسؤال املشركني أن يريهم النيب ، كتاب املناقب،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري 311

،  مصدر تسابق، السنن الكربى، وهذه رواية:البيهقي، 3/1332، 3443حديث رقم ، ق القمرآية ىل راهم انشقا-وتسلم 
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والعامل ال ، دل احلديث على أن ربح العامل امل الف يكون لرب املال؛ألنه مناء ماله: وجه الداللة

أخذ الشاة وما ربح  -ألنه تصرف دون إ ن مالكه كما ىلعل الرتسول عليه الصالة والسالم، شيء له

 .315عروة

رف يف مال غريه ىلبقياس املضارب امل الف على الغاصب جبامع أن كاًل منهما تص، أما القياس-9

 .355ىلال يستحق رحبه ويكون الربح ملالكه، دون إ نه

 : مناقشة أدلتهم

ال يسلم صحة االتستدالل حبديث عروة البارقي ألن احلديث وارد يف الوكالة والوكيل ليس مضارب -أ

 أما الوكيل ىلال يستحق شيئا من الربح.، ألن العامل له حق يف الربح، حقيقة

، أن ربح املغصوب يكون للمغصوب منه؛ألنه خمتلف ىليه بني الفقهاء أما قياتسهم ىلال يسلم-ب

 .351وينبغي أن يكون املقيس عليه متفقا حىت يسلم للمقيس حكمه

 : حالقول الراج

وإمنا يكون ، والقول الراجح لدي قول املالكية أنه ال أثر لضمان التعدي يف اتستحقاق العامل الربح

ىلإن تلف ، ضارب وإن خالف ىلهو متصرف يف املال ألجل الربحألن امل، الربح على ما شرطاه بينهما

وقد عمل من ، وإن ربح ىلقد حصل املقصود من املضاربة، ىلهو متحمل لضمان املال بسبب امل الفة

 أجل الربح ىلينبغي أال حيرم منه. 

                                                                                                                                               

، 11511حديث رقم ، باب املضارب خيالف مبا ىليه زيادة لصاحبه ومن اجتر يف مال غريه بغري أمره، كتاب القراض
9/112. 
 .199-1/191، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 315
 نفسه.، املرجع السابق 355
 .251-155، مصر، دار ايرتاك، 1ط، أتسباب اتستحقاق الربح، 2551، السيد حامدحسن  351
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 "إ ا اى أحد الشريكني اآلخر: (على أنه1313ىلقد نصت املادة )، أما جملة األحكام العدلية-

ىللم يسمع و هب إىل ديار ، مبال الشركة إىل ديار أخرى أو ال تبع املال نسيئة ال تذهب: بقوله

 .352أخرى أو با  املال نسيئة يضمن حصة شريكه من اخلسار الواقع "

( على أنه "ال جيوز للشريك أن حيتجز 151ىلقد نصت املادة )، وكذلك القانون املدين األردين-

 ة ىلإن ىلعل كان ضامنا كل ضرر يلحق هبا من جراء هذا االحتجاز".لنفسه شيئا من مال الشرك

 : ( على923ونصت املادة) -

 ال جيوز للمضارب خلط مال املضاربة مباله وال إع اءه للغري. -أ

 .353وال جيوز هبة مال املضاربة وال اقرتاضه -ب

 

وهو ما يتسم ، فة والتعديوهنا تواىلقت اجمللة والقانون يف أنه ال يستحق العامل الربح بسبب امل ال

 مع القول الرابع.

 

 

 

 

 
                                                 

 .    3/432، ( املرجع السابق 1571وكذلك ) املادة ، 3/23، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 352
 .147-2/131، مصدر تسابق، املذكرات اإليضاحية للقانون املدين األردين 353
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 : لفصل الثـــانيا
 الخيانة في فقه المعامالت

 
 : المبحث السادس    

 : وفيه، الخيانة في أخذ اللقطة    
 

 اللقطة لغة واصطالحا.: المطلب األول
 

 حكم االلتقاط ومشروعيته.: الثانـيالمطلـب 
 

 ة وشبهة الخيانة.اإلشهاد على اللقط: الثالثالمطلب 
 

 نيـة الخيـانـة فــي اللقـطــة.: الرابــعالمطلب 
 

 : المبحث السادس

 : وفيه، الخيانة في اللقطة

 : اصطالحااللقطة لغة و : المطلب األول

وهذا قول : قال، "اللق ة" بفتح القاف اتسم الشيء الذي جتده ملقى ىلت خذه: قال األزهري: لغة-أ

  .354حوينيمجيع أهل اللغة وحذاق الن

اللَُّق ُة ، اللَّْقُط َأْخُذ الشيء من اأَلرض لَقَ ه يَتْلُق ه َلْق اً والتَقَ ه َأخذه من اأَلرض: وقال ابن منظور

 . 351بفتح القاف ىلهو الرجل الّلّقاُط يتبع اللُّْق ات يَتْلَتِق ُها

                                                 
 باب لقط.    ، 1/217، تسابق مصدر، املصباح املنري، الفيومي 354
 باب لقط.، 7/352، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 351
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 .359يُلتقط على تسبيل احلفظ"، حمرتم، "مال أو اختصا  لغري حريب: اصطالحا -ب

 : ترزات وقيود التعريفمح-

 وخيرج بذلك اللقيط.: أاا مال أو اختصا  -1

 .-خرج بذلك املسلم والذمي واملعاهد-أي من غري األموال الواقعة من احلريب: لغري حريب-2

 والذي ال تتبعه مهم الناس لسقاطته.، وخرج بذلك الشيء التاىله: أاا حمرتمة-3

 صاحبها أو من يدل عليه.  خبالف إ ا كان يعرف: ال يعرف مالكها-4

 أو غصبها.، خبالف إ ا التق ها بنية التملك واخليانة: يلتق ها على تسبيل احلفظ-1

 وحكمه عند الفقهاء.، مشروعية االلتقاط: الثانيالمطلب 

 مشروعية االلتقاط.: أوال

 تواترت األدلة على مشروعية اإللتقاط من الكتاب العزيز والسنة امل هرة.

َوتَتَعاَونُوا َعَلى  ﴿: كقوله تعاىل،  ىلاتستدلوا باآليات اآلمرة بالرب واإلحسان، اب العزيزأما الكت -1

 .2تسورة املائدة/ ﴾اْلربِّ َوالتتَّْقَوى 

 .357يف أخذها حلفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان: وجه الداللة
                                                 

، ابن جنيم، 3/31، مصدر تسابق، االختيار، انظر:املوصلي-بعد مراجعيت لكتبهم-هذا مقتبس من تعريفات الفقهاء 359
، بدائع الصنائع، الكاتساين، 9/111، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، 1/191، مصدر تسابق، البحر  الرائق
، 11/1، مصدر تسابق، املدونة، اإلمام مالك، 15/443، مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق، 9/255، مصدر تسابق
، 192، مصدر تسابق، شرح حدود ابن عرىلة، الرصا ، 241- 2/247، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن  رشد
، مصدر تسابق، الوتسيط، الغزايل، 11/245، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 1/3، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي

مصدر ، اإلنصاف، املرداوي، 9/349، ابن قدامة، املغين، 2/459، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 4/275
، الصنعاين، 1/355، مصدر تسابق، شرح السنة، البغوي، 1/217، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، 9/355، تسابق

مصدر ، املال امل خو   للما وما جيب ىليه يف الفقه والنظام، طارق اخلوي ر، 257-3/259، مصدر تسابق، تسبل السالم
 .9/914، مصدر تسابق، الفقه اإلتسالمي وأدلته، الزحيلي، 1/112، تسابق
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صلى اهلل -ن النيب } أ: -رضي اهلل عنه-عن زيد بن خالد اجلهين-أ: أما من السنة المطهرة-9

" اْعِرْف ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها مُثَّ َعرِّىلْتَها تَسَنًة ىلَِإْن َجاَء : تس له رجل عن اللق ة ىلقال -عليه وتسلم

ْئِب َقاَل ىَلَضالَّ  ِبِل َقاَل ُة اإْلِ َصاِحبُتَها َوِإالَّ ىَلَشْ َنَك هِبَا َقاَل ىَلَضالَُّة اْلَغَنِم قَاَل ِهَي َلَك َأْو أِلَِخيَك أَْو لِلذِّ

 .351َما َلَك َوهَلَا َمَعَها تِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها َترُِد اْلَماَء َوتَْ ُكُل الشََّجَر َحىتَّ يَتْلَقاَها َربتَُّها"{

اعرف عفاصها" : بل قال، مل ينكر على أخذه اللق ة -عليه الصالة والسالم-أن النيب: وجه الداللة

 .355وهو يدل على مشروعية االلتقاط

}"َواللَُّه يف َعْوِن : -صلى اهلل عليه وتسلم-قال رتسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه-أىب هريرة وعن -ب

 . 455اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يف َعْوِن َأِخيِه"{

أي يف أخذها حلفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان أي واهلل معني للعبد : وجه الداللة

 . 451نا ألخيه يف حفظهاإعانة كاملة ما دام العبد معي

                                                                                                                                               
 .1/9، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 11/245، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 357
باب الغضب يف املوعظة والتعليم إ ا رأى ، كتاب العلم،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، مام الب ارياإل، متفق عليه 351

. 3/1349، 1722رقم ، كتاب اللق ة،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 1/49، 51حديث رقم، ما يكره
ضوعة ىليه)عفاصها(الوعاء الذي :)وكاءها(هو اخليط الذي يربط به الوعاء) وعاءها (الظرف املو شرح ألفاظ الحديث] 

) ىلضالة اإلبل (أي ما حكم التقاط ، يكون ىليه النفقة وقيل اليت يسد ىليها ىلم الوعاء)عرىلها(ناد عليها مبينا بعض صفاهتا
اإلبل الضالة)تسقاءها(جوىلها الذي تشرب ىليه املاء ىليكفيها أياما)حذاؤها(خفها الذي  شي عليه وتضرب به من يفرتتسها) 

 يك أو للذئب(أي إما أن ت خذها أو يلتق ها غريك أو ي كلها الذئب [.لك أو ألخ
 .319-1/314، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب، 7/211، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبدالرب 355
باب ىلضل االجتما  على تالوة ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالتستغفار،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم 455
 .4/2574، 2955حديث رقم، لقرآن وعلى الذكرا

 .               3/241، مصدر تسابق، إعانة ال البني، الدمياطي 451
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 حكم االلتقاط عند الفقهاء.: ثانيا

 تحرير محل النزاع-

 مواطن االتفاق.: أوال

 .452أمجعوا على ضمان اللق ة لصاحبها إن جاء طالبها-1

 . 453ىلإاا تعرف حوال كامال، وأمجعوا أن اللق ة ما مل تكن تاىلها يسريا أو شيئا ال بقاء له-2

ىلهو أحق هبا من ملتق ها وأنه ُيِضمن امللتقط قيمتها إن اتستهلكها  وأمجعوا أن صاحبها إن جاء-3

 .454قبل احلول

 ؟أو تركها-اللق ة  -اختلفوا يف غري  لك هل األىلضل أخذها، مواطن الخالف: ثانياً 

 : اختلف الفقهاء يف هذه املس لة على تسبعة أقوال

وي من ، نفسه من اخليانة  هب إىل أن األىلضل رىلعها وأخذها إن كان ي من على: القول األول

 457وقول للشاىلعية 459وقول للمالكية 451وهو لاهر املذهب، وهو رواية أليب حنيفة، القيام بتعريفها

                                                 
، اإلقنا ، ابن املنذر، 11/373، مصدر تسابق، األوتسط، ابن املنذر، 141، مصدر تسابق، اإلمجا ، ابن املنذر 452

 .3/129، مصدر تسابق، التمهيد، ابن عبد الرب، 2/415، مصدر تسابق
 

ىلقد أمجعوا على أخذها ورىلعها من ، وما أشبه  لك، قال ابن ب ال:"وأما التمرة واللبابة من اخلبز أو التينة أو الزبيبة 453
 .9/151، مصدر تسابق، شرح صحيح الب اري، وإكرامها باألكل دون تعريفها " ابن ب ال، األرض

وإمنا يف بعض مسائل ، لة على أحكام خاصة باللق ةمل تنص اجمل، 7/244، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 454
 .2/259، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر، تتعلق هبا

، العناية على اهلداية، البابريت، 2/71، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 3/31، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 451
، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام، 1/192، بقمصدر تسا، البحر الرائق، ابن جنيم، 9/112، مصدر تسابق

جواهر ، األتسيوطي، 11/373، مصدر تسابق، األوتسط، ابن املنذر، 141، مصدر تسابق، االمجا ، ابن املنذر، 9/115
 .1/321، مصدر تسابق، االعقود

 .     7/151، مصدر تسابق، أنوار الربوق، القرايف 459
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ونسب إىل  -رضي اهلل عنه-وهو قول أيب بن كعب 455، 451وقول للحنابلة أخذ به أبو اخل اب

 .411وتسعيد بن املسيب واحلسن بن صاحل 415تسويد بن غفلة

 تاب العزيز والسنة المطهرة والمعقول.واستدلوا بأدلة من الك

َوتـََعاَونُوا َعَلى  ﴿: كقوله تعالىاتستدلوا باآليات اآلمرة بالرب واإلحسان ، من الكتاب العزيز-1

 .2تسورة املائدة/ ﴾اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى

 .412يف أخذها حلفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان: وجه الداللة

  :أما من السنة المطهرة -9

}" َواللَُّه يف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد : -صلى اهلل عليه وتسلم-قال رتسول اهلل : عن أىب هريرة قال -أ

 . 413يف َعْوِن َأِخيِه"{

                                                                                                                                               
 .    313، مصدر تسابق، كفاية األخيار،  احلصيين، 11/211، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 457
 .9/349، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 451
أبو اخل اب حمفو  ابن أمحد ، شيخ احلنابلة، العالمة الور ، م( الشيخ اإلمام 1119 - 1541هت =  115 - 432) 455

مولده يف تسنة اثنتني ، اضي أيب يعلى بن الفراءتلميذ الق، االزجي، مث البغدادي، الكلوا اين، بن حسن بن حسن العراقي
وثالثني وأربع مئة.أصله من كلوا ي )من ضواحي بغداد( ومولده ووىلاته ببغداد.قال أبو بكر بن النقور: كان إلكيا اهلراتسي 

م تسري أعال، الذهيب، 1/251، مصدر تسابق،  يل طبقات احلنابلة، إ ا رأى أبا اخل اب قال: قد جاء الفقه" ابن رجب
 .1/251، مصدر تسابق، األعالم، الزركلي، 315-15/341، مصدر تسابق، النبالء

م( بن عوتسجة بن عامر بن ود  بن معاوية بن احلارث بن مالك بن  755 -هت =... 11 -تسويد بن غفلة )... 415
ره وأدى صدقته إىل ومل ي-صلى اهلل عليه وتسلم-أدرك اجلاهلية كبريا وأتسلم يف حياة رتسول اهلل ، عوف  العشرية اجلعفي

وكان مولده عام الفيل -صلى اهلل عليه وتسلم-مث قدم املدينة ىلوصل يوم دىلن النيب -صلى اهلل عليه وتسلم-مصدق النيب 
تويف بالكوىلة زمن احلجاج تسنة مثانني وكان عمره مائة ، يف السن -صلى اهلل عليه وتسلم-وقيل: إنه من أقران رتسول اهلل 

، الذهيب، بريوت، دار إحياء الرتاث الغريب، 1/451، 1ط، أتسد الغابة، علي حممد، ابن األثري ،تسنة ومثانيا وعشرين تسنة
 .3/141، مصدر تسابق، األعالم، الزركلي، 73-4/95، مصدرتسابق، تسري أعالم النبالء

 .9/349، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 11/211، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 411
 .319-1/314، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب، 7/211، مصدر تسابق، كاراالتستذ ، ابن عبدالرب 412
 .99، تسبق خترجيه 413
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أي يف أخذها حلفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان أي واهلل معني للعبد : وجه الداللة

 .414يه يف حفظهاإعانة كاملة ما دام العبد معينا ألخ

تس له رجل عن  -صلى اهلل عليه وتسلم-} أن النيب : -رضي اهلل عنه-عن زيد بن خالد اجلهين-ب

" اْعِرْف ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها مُثَّ َعرِّىلْتَها تَسَنًة ىلَِإْن َجاَء َصاِحبُتَها َوِإالَّ ىَلَشْ َنَك هِبَا قَاَل ىَلَضالَُّة : اللق ة ىلقال

ِبِل َقاَل َما َلَك َوهَلَا َمَعَها تِسَقاُؤَها َوِحَذاُؤَها اْلَغَنِم قَاَل ِهَي  ْئِب قَاَل ىَلَضالَُّة اإْلِ َلَك أَْو أِلَِخيَك َأْو لِلذِّ

 .411َترُِد اْلَماَء َوتَْ ُكُل الشََّجَر َحىتَّ يَتْلَقاَها َربتَُّها"{

، قال اعرف عفاصها بل، مل ينكر على أخذه اللق ة -عليه الصالة والسالم-أن النيب: وجه الداللة

 .419وهو يشعر أن األخذ أىلضل

 : أما من المعقول-9

 .417أنه لو تركها ال يؤمن أن تصل إليها يد خائنة ىلتمنعها عن مالكها -

 . 411أنه من باب حماىلظة املسلم على املسلم ماله -

 من غري-وقول للمالكية 415وهي الرواية الثانية أليب حنيفة، تركها أوىل وأىلضل: القول الثاني

وهو رأي ابن عمر وابن عباس  421وراية ألمحد 425-وقول هلم إن كانت حقرية تركها أوىل -تفصيل

 .422 -رضي اهلل عنهم-وجابر والربيع بن خيثم وع اء

                                                 
 .3/241، مصدر تسابق، إعانة ال البني، الدمياطي 414
 .91، تسبق خترجيه 411
 .319-1/314، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب، 7/211، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبدالرب 419
 .9/112، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، 3/391، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 417
 .7/247، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 411
ابن ، 193-1/192، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 9/112، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 415
 .1/325، مصدر تسابق، احمليط الربهاين، مازة
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 واستدلوا بأدلة من اآلثار والمعقول.

 وال، ميرون باللق ة وال ي خذواا -رضي اهلل عنهم-ىلبقول ابن عمر وابن عباس، أما اآلثار -1

 . 423هلما خمالفا يف الصحابةيعرف 

 : أما من المعقول -9

ىلكان تركه أوىل ، ألنه تعريض لنفسه ألكل احلرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء األمانة ىليها -أ 

 .424وأتسلم كوالية مال اليتيم وختليل اخلمر

   .421ألن صاحبها إمنا ي لبها يف املوضع الذي تسق ت منه -ب

، األخذ مندوب إن خاف عليه من الضيا . ألنه إحياء ملال املسلم أن  هب إىل: القول الثالث

  421وقول للشاىلعية 427 -ىليما إ ا كان م موناً -وقول للمالكية 429وهو قول للحنفية يف قول

 بنفس أدلة القول القائل بالوجوب إال أام محلوها على الندب. استدلوا -

                                                                                                                                               
 .7/151، مصدر تسابق، أنوار الربوق، عزاه القرايف من غري تفصيل 425
 .            9/349، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 421
، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام، 9/349، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 11/211، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 422

 .2/125، مصدر تسابق، شرح ملتقى األحبرجممع األار ، شي ي زاده، 9/111، مصدر تسابق
، 9/152، 1441حديث رقم، باب االختيار يف أخذ اللق ة، كتاب اللق ة،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 423

، 21993حديث رقم، باب من كره أخذ اللق ة، كتاب البيو  واألقضية،  مصدر تسابق، املصنف، ابن أيب شيبة
4\417. 
-بنفسها، ختليل اخلمر:ب ن تغريت من املرارة إىل احلموضة وزالت أوصاىلها، 9/349، صدر تسابقم، املغين، ابن قدامة 424

 وهي مدار اخلالف.-كاخلل والبصل وامللح وحنوه،  أو بإلقاء شيء ىليها، ىلهي طاهرة باالتفاق
 .9/112، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 421
 .9/255، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، 1/192، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 429
 .  1/321، مصدر تسابق، جامع األمهات، ابن احلاجب 427
 .1/11، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 421
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وهو قول للحنفية يف ، ف عليها الضيا أن األخذ للق ة مباح إ ا مل خي  هب إىل: القول الرابع

  .431وقول للحنابلة إ ا قوي على تعريفها 435وقول للشاىلعية 425قول

مل ينه عن  لك وال أنكر على من ىلعله بل أمره  -صلى اهلل عليه وتسلم-ب نه ، واستدلوا

 .432بتعريفها

م خيانة إن عل-وقول للمالكية 433وهو قول للحنفية،  هب إىل أن أخذها حمرم: القول الخامس

  .431-إ ا كان ال ي من على نفسه أو العجز عن تعريفها–وقول للحنابلة  434-نفسه

 : واستدلوا بالمعقول

 إن أخذها لنفسه حمرم ويعد كالغاصب والغصب حمرم.-1

 ألن تضييع أموال الناس والتضييع كإتالف.، حيرم عليه أخذها إن مل ي من على نفسه-2

 .439ليه بغري إ نهألنه مال الغري ىلال يضع يده ع -3

: وقول للمالكية بشرطني 437وهو قول للحنفية، أن األخذ للق ة واجب  هب إىل: القول السادس

إ ا كانت بني قوم غري م مونني أو -أيضاً -وقول له، خوف اخلائن: الثانيعلم أمانة نفسه.: األول

                                                 
 9/255، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، 193-1/192، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 425
 .11/215، مصدر تسابق، اجملمو ، عزاه النووي يف النووي 435
 .4/213، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 431
 .ومل أجد غري هذا الدليل، 9/111، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام 432
 .1/192، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 433
ابن عرىلة ، 72-9/71، قمصدر تساب، مواهب اجلليل، احل اب، 2/219، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي 434

 .111-4/117، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، الدتسوقي
 .4/223، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين4/213، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 431
 .9/111، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام 439
 .9/115، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام، 9/112، تسابق مصدر، العناية على اهلداية، البابريت 437
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ال ي من عليه وقول للشاىلعية إ ا كانت يف موضع  431خيشى عليها من السل ان أخذها وعدم ردها

 .445بل أوصله ابن حزم إىل الفرضية ب خذها، وهو قول ابن حزم، 435من اخلائنني

 واستدلوا بأدلة من الكتاب العزيز واآلثار والمعقول.

 .71تسورة التوبة/ ﴿ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض ﴾: قول تعالى، من الكتاب-1

 .441كان املؤمن وليه وجب عليه حفظ ماله  إ ا: وجه الداللة

منهم أيب بن كعب وتسويد بن غفلة : وأخذها عدد من الصحابة: قال ابن قدامة، أما اآلثار-9

وقال مالك إن كان شيئا له بال ي خذه أحب إيل ويعرىله ألن ىليه حفظ مال املسلم عليه ىلكان أوىل 

 .442من تضييعه كت ليصه من الغرق

ىلإ ا خاف على ماله الضيا  وجب ، حرمة مال املسلم كحرمة دمه نبأ، أما من المعقول-3

 .443ىلكذلك إ ا خاف على مال غريه ، حفظه

-إ ا كان ىلاتسقا-وقول للشاىلعية  444وهو قول للمالكية،  هب إىل كراهية االلتقاط: القول السابع

و مروي وه، إليهم -أيضا-وعزاه املاوردي  449وعزاه ابن رشد إىل ابن عمر وابن عباس وأمحد 441

  .447عن شريح

                                                 
، مصدر تسابق، الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 2/214، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي 431
 .7/151، مصدر تسابق، أنوار الربوق، القرايف، 4/111
                .          1/11، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 435
 .1/217، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 445
 .11/211، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 441
 .9/152، 12445حديث، باب االختيار يف أخذ اللق ة، كتاب اللق ة،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 442
 .1/11، صدر تسابقم، احلاوي، املاوردي، 9/112، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 443
 .241-2/247، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد 444
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 واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة واآلثار والمعقول.

صلى اهلل عليه -} َأنَّ النيب : قال-رضي اهلل عنه-ىلعن اجلارود العبدي، أما من السنة المطهرة-1

 حرق النار بالتحريك هلبها. 441" َضالَُّة اْلُمْؤِمِن َحَرُق النَّاِر "{: قَالَ  -وتسلم

ىلدل على كراهية ، عىن ضالة املسلم إ ا أخذها إنسان ليمتلكها أدت به إىل النارامل: وجه الداللة

 .445االلتقاط

كراهية   -رضي اهلل عنهم-ىلقد وروي عن ابن عمر وابن عباس وجابر وغريهم، أما اآلثار -9

  .415االلتقاط

                                                                                                                                               
 .3/241، مصدر تسابق، إعانة ال البني، الدمياطي 441
 .                 2/247، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد 449
 .1/11، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 447
حديث رقم ، باب ما جيوز له أخذه وما ال جيوز مما جيده ،كتاب اللق ة،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 441

باب ضالة اإلبل ، بلفظ"ضالة املسلم"كتاب اللق ة، مصدر تسابق، تسنن ابن ماجه، ابن ماجه، 9/155، 12435
بلفظ" ضالة املسلم حرق ، مصدر تسابق، تسنن النسائي الكربى، النسائي، 2/139، 2152حديث رقم ، والبقر والغنم
حديث رقم ، باب  كر اختالف الناقلني لل رب يف  لك االختالف على م رف، قربنها ثالثا " كتاب الضوالالنار ىلال ت
، 11/245، 15774حديث رقم ، كتاب اللق ة،  مصدر تسابق، صحيح ابن حبان، ابن حبان، 3/414، 1752

يح على شرط مسلم إتسناده صح :"قال شعيب األرناؤط :، 1/15، 19517حديث رقم ، اإلمام أمحد، مسند أمحد
مصدر ، السلسلة الصحيحة امل تصرة، رجاله ثقات رجال الشي ني غري صحابيه ىلمن رجال مسلم" وصححه األلباين

 .2/111، 925حدث رقم ، تسابق
 .319-1/314، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب، 7/211، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبدالرب 445
 

-21993حديث رقم، باب من كره أخذ اللق ة، كتاب البيو  واألقضية،  تسابقمصدر ، املصنف، ابن أيب شيبة 415
قال املاوردي:" وجيوز أن يكون احملكي عن ابن ، 2/247، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 4/417، 21994

 .1/11، مصدر تسابق، احلاوي، عباس وابن عمر ىليمن كان غري م مون عليها أو ضعيفا عن القيام هبا" املاوردي
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 : أما من المعقول -9

ملا يف االلتقاط من تعريض نفسه  الكراهة -رضي اهلل عنه-" وعند أمحد بن حنبل : قال القرايف -أ

وقد  م ، وختليل اخلمر، ألكل احلرام وتضييع الواجب من التعريف ىلكان تركه أوىل كتويل مال اليتيم

ِإنَّا َعَرْضَنا اأْلََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأْلَْرِض  ﴿: لقوله تعالىاهلل تعاىل الدخول يف التكاليف 

ْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهواًل  َواْلِجَباِل فَأَبـَْيَن َأنْ  َها َوَحَمَلَها اإْلِ تسورة  ﴾َيْحِمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

 .72األحزاب/

واألمانة قال العلماء ، وجهوال بالعواقب واحلزم ىليها، للوما لنفسه بتوري ها وتعريضها للعقاب أي-

 .411هي ها هنا التكاليف

 .412ن التعريف وترك التعدي عليهاالقيام مبا جيب هلا م وملا خياف أيضا من التقصري يف -ب

 : القول الراجح

أنه حيرم أخذها بنية  لكها وخيانتها وتكره يف حق من لن أن ال يقوى على ، والذي يترجح عندي

 وإال ىلاألىلضل رىلعها.، تعريفها ويفضل تركها إن علم أن صاحبها تسريجع إليها

إال أن الشراح  -إال يف مسائل تتعلق مبوضوعاهتا-م اللق ةأما جملة األحكام ىللم تتعرض ألحكا-

ىلقد ، مبا يتناتسب باقي املوضوعات يف اجمللة، للمجلة هم الذين تعرضوا ألحكامها يف ىلصول خاصة

 : جاء ىليها بالنسبة ملا يتعلق حبكم أخذ اللق ة

 .ده إىل صاحبه جائزإن أخذ املال املفقود بقصد ر : تفصيل ؟"هل األوىل أخذ اللق ة أو عدم أخذها

ىلإن كان امللتقط أمينا من نفسه ىل خذه ألجل رده وإعادته أىلضل ؛ ألنه حيث إن ضيا  اللق ة 

                                                 
 .7/111، مصدر تسابق، أنوار الربوق، القرايف 411
 .2/247، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد 412

 



 

 

214 

مع أن عدم التقاط اللق ة ، متوهم هناك جيب أخذها وإعالاا ألجل صيانة وحفظ أموال الناس

وأما إ ا مل يكن ، هألن صاحبها يفتش عليها يف احملل الذي ىلقدها وجيدها ويظفر مبال، جائز أيضا

 .413أمينا من نفسه وحلظ أنه يستهلكها بسبب حرصه وطمعه ىلاألوىل أن ال يلتق ها"

 ومل يتعرض القانون املدين األردين أيضاً ألحكام اللق ة.

 : اإلشهاد على اللقطة وشبهة الخيانة: الثالثالمطلب 

ب وترتب الضمان وبين إن اإلشهاد على اللقطة أمر مختلف فيه بين الفقهاء من حيث الوجو 

وهناك صور هي موضع اتفاق وصور هي موضع خالف وهتي كما ، االستحباب وعدم الضمان

 : ي يت

أن يشهد عند أخذ اللق ة ىلإ ا تلفت دون تعدي منه ىلال ضمان عليه باتفاق : الصورة األولى

 .414الفقهاء

ىلإ ا تلفت ، ال جيد من يشهد لعدم إمكانه ك ن، أن يرتك اإلشهاد عند أخذ اللق ة: الصورة الثانية

 .411كما يف الصورة األوىل،  ىلال يضمن باالتفاق، عنده دون تعدي منه

فأما ترك اإلشهاد مع إمكانه فقد اختلف الفقهاء ، أن يرتك اإلشهاد مع إمكانه: الصورة الثالثة

 : في هذه الصورة على قولين

                                                 
 .2/251، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 413
بدائع ، الكاتساين، 2/71، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/193، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 414

مصدر ، الفواكه الدواين، النفرواي، 2/215، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 9/251، مصدر تسابق، الصنائع
، 1/7، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي2/417، مصدرتسابق، أتسىن امل الب، زكريا األنصاري، 211-2/217، تسابق

 .9/392، بقمصدر تسا، املغين، ابن قدامة، 9/375، مصدرتسابق، الشرح الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة
 نفسه.، املراجع السابقة 411
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 وهبذا قال، واإلشهاد مستحب، خليانةوليس موجباً لتهمة ا، ال يضمن لرتك اإلشهاد: القول األول

 والشاىلعية يف 411واحلنابلة يف قول 417واملالكية 419الصاحبني من احلنفية، مجهور الفقهاء

 .415قول 

 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس

صلى  -تسئل رتسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه  -ىلبحديث زيد بن خالد ، أما السنة المطهرة -1

)اعرف وكاءها وعفاصها مث عرىلها تسنة ىلإن مل : عن اللق ة الذهب أو الورق ىلقال -لم اهلل عليه وتس

 .495تعرف ىلاتستنفقها...(

ولو  ، أمر بالتعريف تسنة دون اإلشهاد على أخذ اللق ة -صلى اهلل عليه وتسلم  -أنه : وجه الداللة

 خري البيان عن وقت ألنه ال جيوز ت، للسائل -صلى اهلل عليه وتسلم  -كان اإلشهاد واجبا لبينه 

 .491احلاجة

                                                 
بدائع ، الكاتساين، 2/71، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/193، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 419

قال صاحب جممع األار:" ومل يشرتط أبو يوتسف اإلشهاد كما يف أكثر الكتب ويف ، 9/251، مصدر تسابق، الصنائع
، واألصح أنه مع أيب يوتسف"جممع األار يف شرح ملتقى األحبر، الكتب قول حممد مع اإلمامالينابيع  كر يف بعض 

 .9/191، مصدر تسابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال، 2/124-121
شرح ، ابن ب ال، 7/211، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب، 2/215، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد 417

 .9/191، در تسابقمص، صحيح الب اري
،  البهويت، 9/392، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 9/375، مصدر تسابق، الشرح الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة 411

 .9/191، مصدر تسابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال، 4/225، مصدر تسابق، كشاف القنا 
وقال:" حمل اتستحباب اإلشهاد إ ا مل ، 2/714، مصدر تسابق، أتسىن امل الب شرح روض ال الب، زكريا األنصاري 415

، النووي، 1/12، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، يكن السل ان لاملا حبيث إنه إ ا علم هبا أخذها وإال ىليمتنع"
، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال، 3/141، مصدر تسابق، تسبل السالم، الصنعاين، 11/211، مصدر تسابق، اجملمو 

 .9/191، مصدر تسابق
 .91، تسبق خترجيه 495
 .9/191، مصدر تسابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال، 7/211، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 491
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 .492ال جيب ىليها اإلشهاد، قياتساً على الوديعة، أما القياس-9

وهبذا ، واإلشهاد واجب، وعدم اإلشهاد دليل على خيانتها، أنه يضمن لرتك اإلشهاد: القول الثاني

 .494والقول الثاين عند الشاىلعية 493قال أبو حنيفة

 : واستدلوا بدليل من السنة المطهرة

"  –صلى اهلل عليه وتسلم  -} قال رتسول اهلل : قال 491-رضي اهلل عنه  -عياض بن محار حبديث

َو َأَحقُّ هِبَا َمِن اْلتَتَقَط لَُقَ ًة ىلَتْلُيْشِهْد َ َوْى َعْدٍل أَْو َ ا َعْدٍل َواَل َيْكُتْم َواَل يُتَغيِّْب ىَلِإْن َجاَء َصاِحبُتَها ىلَتهُ 

 .499يِه َمْن َيَشاُء "{َوِإالَّ ىلَتُهَو َماُل اللَِّه يُتْؤتِ 

                                                 
 .11/211، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي  492
بدائع ، الكاتساين، 2/71، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/193، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم  493

 .    9/251، مصدر تسابق ،الصنائع
 .11/211، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 1/12، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 494
وله أحاديث  –صلى اهلل عليه وتسلم  -هو عياض بن محار بن أيب محار التميمي اجملاشعي له صحبة ورواية عن النيب  491

قبل أن يسلم ومعه جنيبة يهديها إليه ىلقال: -وتسلم صلى اهلل عليه -تسكن البصرة. وىلد إىل النيب ، يف كتب السنن
يا نيب اهلل الرجل من قومي أتسفل مين ، ىلاتسلم ىلقبلها منه ىلقال، أتسلمت؟ قال:ال. قال: ىلإن اهلل اانا أن نقبل زبد املشركني

، عسقالينأمحد بن علي ال، صلى اهلل عليه وتسلم املستبان شي انان يتكا بان.ابن حجر-يشتمين أىل نتصر منه؟ ىلقال 
، أتسد الغابة، ابن األثري، بريوت، دار اجليل، 1ط، 4/712، حتقيق:علي البجاوي، اإلصابة يف  ييز الصحابة، 1412

 .1/111، مصدر تسابق
السنن ، البيهقي، 2/99، 1711حديث رقم ، كتاب اللق ة،  أبو داود، مصدر تسابق، تسنن أبو داود، أبو داود 499

حديث رقم ، باب اللق ة ي كلها الغىن والفقري إ ا مل تعرتف بعد تعريف تسنة، ةكتاب اللق ،  مصدر تسابق، الكربى
قال ، 11/219، 4154حديث رقم ، كتاب اللق ة،  مصدر تسابق، صحيح ابن حبان، ابن حبان، 9/117، 12419

سائي أخرجه أبو داود والن، إتسناده صحيح على شرط مسلم.قال ابن امللقن:" هذا احلديث صحيح :شعيب األرناؤوط
مث ال يكتم وال )يغيب( ىلإن جاء صاحبها » :باللفظ املذكور وزيادة« صحيحه»وابن حبان يف « تسننهم»وابن ماجه يف 
وأخرجه أمحد يف « وليعرىله» :«مث ال يكتم»وزاد البيهقي بعد قوله « وإال ىلهو مال اهلل يؤتيه من يشاء، ىلهو أحق هبا

وإن مل ، وهو أحق هبا، صها ووكاءها ؛ ىلإن جاء صاحبها ىلال يكتموليحفظ عفا، ىلليشهد  وي عدل» :بلفظ« مسنده»
صحيح ، األلباين، وصححه األلباين، 114-7/113، مصدر تسابق، البدر املنري، جيئ صاحبها ىلإنه مال" ابن امللقن

 .1/353وصححه ابن اجلارود وابن حبان"، وقال:" )قلت:إتسناده صحيح على شرط الشي ني، مصدر تسابق، أبوداود
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ىلدل على وجوب ، أمر باإلشهاد واى عن الكتمان -صلى اهلل عليه وتسلم  -أنه : وجه الداللة

 .497وهذا الظاهر من احلديث، اإلشهاد عند أخذ اللق ة

صلى اهلل  -ألن النيب ، ب ن األمر ىليه حممول على الندب واالتستحباب: ونوقش هذا االستدالل

ىللو كان اإلشهاد واجبا ، زيد بن خالد السابق أمر بالتعريف دون اإلشهاد يف حديث -عليه وتسلم 

تسيما وقد تس ل عن حكم اللق ة ىللم يكن لي ل بذكر ، للسائل -صلى اهلل عليه وتسلم  -لبينه 

 ىلتعني محل األمر يف حديث عياض على الندب واالتستحباب.، الواجب ىليها

 القول الراجح

، وال يضمن إن تركه، أنه ال جيب اإلشهاد على أخذ اللق ة، وروالذي يرتجح عندي هو قول اجلمه

ولكن يستحب اإلشهاد ليصون نفسه عن ال مع ىليها وعن شبهة ، ألن التعريف يقوم مقام اإلشهاد

 اخليانة ونية التملك.

أو ، إ ا ىلقدت مثال يف اجلامعات أو يف احلرمني، توجد أماكن حلفظ اللق ة، ويف هذا الزمن املعاصر

وعليهم ، وهؤالء يصبحوا هم األمناء عليها، تسلم إىل املكتب، أو إ ا ىلقدت يف تسيارة أجرة، نوكالب

 ىلإ ا حتققت األوصاف كان هو صاحبها.، أن يس لوا من يس ل عنها مجيع أوصاىلها

" اإلشهاد واإلعالن : أما جملة األحكام العدلية ىلقد جاء مبا يتعلق مبوضو  اإلشهاد على اللق ة-

عند اإلشهاد  وتكون اللق ة أمانة يف يد امللتقط، يف اللق ة واالتستغناء ب حدمها عن اآلخرالزمان 

 .491واإلشهاد الزم تسواء أكانت اللق ة  ات قيمة أو كانت ال أمهية هلا "، على اللق ة

 وهنا واىلقت اجمللة قول احلنفية يف األخذ باألشهاد يف اللق ة.
                                                 

 .9/194، مصدر تسابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال 497
 .2/255، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 491
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 وأثره في تملكها وضماناها.، وردها إلى موضعها، طةنية الخيانة في اللق: الرابعالمطلب 

 تحرير محل النزاع

 : مواطن االتفاق: أوال

الفقهاء متفقون على أن من التقط على قصد أن حيفظ اللق ة ملالكها أبدا ىلهي أمانة يف  -أ

 .495يده

ال كما أن الفقهاء متفقون على أن من ي خذ اللق ة بنية اخليانة ك ن نوى  لكها يف احل-ب

 .475وكتمااا ىليكون ضامنا غاصبا

}"من آوى : -عليه الصالة والسالم–لقوله ، وكذلك إ ا أخذها ومل يعرىلها يضمن عند الفقهاء -ج

ا إ ا كانت ممَّا تُعرَّف ىللم يعرىلها كان  لك دليالً : ؛ يعين471ما مل يُعرِّىلها"{، ضالَّة ىلهو ضال   : أاَّ

ا أخذها آلة لنفسهوأنَّه إ، على أنَّه قصد اخليانة ىليها أن من : ال ليحفظها على صاحبها. وقد قلنا، منَّ

وإال ىلهو ضال  عن ، وأداء األمانة ىليها، أخذها وجب عليه أن ي خذها بنيَّة حفظها على مالكها

 .472آمثٌ "، خائن، طريق احلق ىليها

 : مواطن الخالف: ثانيا

                                                 
بدائع ، الكاتساين، 2/71، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/193، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 495

مصدر ، الفواكه الدواين، النفرواي، 2/215، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 9/251، مصدر تسابق، الصنائع
، 1/7، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي2/417، مصدر تسابق، أتسىن امل الب، زكريا األنصاري، 211-217/ 2، تسابق

 .9/392، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 9/375، مصدر تسابق، الشرح الكبري، عبد الرمحن ابن قدامة
 نفسه.، املراجع السابقة 475
 .3/1311، 1721حديث رقم ، باب يف لق ة احلاج، كتاب اللق ة،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، م مسلماإلما 471
 .4/212، مصدر تسابق، التيسري بشرح اجلامع الصغري، املناوي 472
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 : اختلف الفقهاء في صورتين

أو ، ط برد اللق ة إىل املوضع الذي أَخَذَها منه بعد َأخِذَها بنية اخليانةبراءة امللتق: الصورة األولى

 : اختلف الفقهاء يف هذه الصورة على قولني، بغري نية اخليانة

وعند أبو يوتسف إ ا ردها بعد أن  473وهو قول احلنفية،  هب إىل أن الضمان عليه: القول األول

، 477واحلنابلة 479والشاىلعية، 471و املشهور عندهموه، أخذ به ابن القاتسم، واملالكية، 474 هب هبا

 ومل أجد هلم أدلة.

  471وقول زىلر-إ ا ردها من تساعتها -وهو قول أبو يوتسف، ليس عليه ضمان: القول الثاني

ومل أعثر على  415-يف حالة كان الرد بإ ن اإلمام أو نائبه-واحلنابلة 475-أخذ به أشهب-واملالكية

 أدلة للقولني تذكر.

 : القول الراجح

و لك لعناية اإلتسالم باألموال ، أن من أخذها بنية اخليانة مث ردها يضمنهاوالذي يترجح لي 

 واهلل أعلم.، وحث اإلتسالم على التعاون على اخلري، وحفظها وعنايته حبرمة مال املسلم وحفاله عليه

                                                 
 .1/341، مصدر تسابق، احمليط الربهاين، ابن مازة 473
 نفسه.، املرجع السابق 474
 .15/741، مصدر السابق، التاج واإلكليل، املواق 471
 .1/11، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 4/71، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي 479
 .4/213، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 9/391، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 477
 اجلوهرة، احلداد، 9/251، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، 1/341، مصدر تسابق، احمليط الربهاين، ابن مازة 471

 .      2/71، مصدر تسابق، النرية
 .     21-2/215، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد 475
ومل أجد أدلة تذكر ، 4/213، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 9/391، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 415

 ألقواهلم.
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وجدها ىليه بعد " إ ا أعاد امللتقط اللق ة إىل احملل الذي : وبه أخذت جملة األحكام ىلقد جاء ىليها

أن التق ها كي تكون ماال لنفسه وليس ألجل إع ائها لصاحبها ال يربأ من الضمان وتبقى حتت 

 .411ضمان امللتقط ومسئوليته"

 ثم طرأ قصد الخيانة.، أخذها بنية األمانة: الصورة الثانية

 : اختلف الفقهاء في هذه الصورة على قولين

، لتقط اللق ة بنية األمانة مث طرأ له قصد اخليانة ال يضمن هب إىل أنه إ ا أخذ امل: القول األول

و لك ألنه   414واحلنابلة يف قول 413والشاىلعية يف األصح 412وهو قول ابن عبد السالم من املالكية

 كاملود  ال يضمن بنية اخليانة بعد أن أخذ بنية األمانة.

 -وأخذ به احل اب-الكية وهو قول ابن عرىلة من امل،  هب إىل أن امللتقط يضمن: القول الثاني

و لك ألن نية االغتيال قد صاحبها  417وقول للحنابلة 419والشاىلعية يف القول املقابل لألصح 411

 ومل أجد أدلة تذكر ألقوال الفقهاء. 411ىلعل وهو الكف عن التعريف

                                                 
 .2/215، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 411
مصدر ، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 124-3/123، ر تسابقمصد، منح اجلليل، عليش 412

 ومل أجد أدلة للقولني.، 9/79، مصدر تسابق، مواهب اجلليل، ومثله يف احل اب، 4/121، تسابق
، ركفاية األخيا،  احلصيين، 4/252، مصدر تسابق، الوتسيط، الغزايل، 4/475، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي 413

 .317، مصدر تسابق
 .4/223، مصدر تسابق، م الب أويل النهى، الرحيباين 414
مصدر ، مواهب اجلليل، احل اب، 4/121، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 411

 .79-9/71، تسابق
 .4/252، مصدر تسابق، الوتسيط، الغزايل، 4/475، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي 419
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 : القول الراجح

انة مث طرأت ىلإ ا أخذها بنية األم، و لك قياتسا على الوديعة، والذي يرتجح يل هو القول الثاين

 و لك أيضا حماىلظة املسلم ملال أخيه املسلم.، يضمن وك نه غاصب هلا، اخليانة

 

أي بعد أخذها –"إ ا أعاد امللتقط اللق ة إىل حملها وتركها هناك : أما جملة األحكام ىلقد جاء ىليها-

يه أم قبل تسواء أعادها بعد أن جتاوز احملل الذي وجدها ىل، يربأ من الضمان -لريدها على صاحبها

 .415التجاوز"

                                                                                                                                               
ومل أجد أدلة تذكر ، 4/213، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 9/254، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 417

 ألقوال الفقهاء.
املس لة ال تت تى عند احلنفية ألام يشرتطون لرباءة امللتقط من الضمان اإلشهاد ب نه أخذ اللق ة حلفظها وردها على  411

وقال  -ىليما إ ا أمكنه اإلشهاد  -حىت من أخذ اللق ة ومل يشهد ، ال يرتتب عليه أثر صاحبها ىلتبدل نية امللتقط عندئذ
 كما بينا تسابقا يف مس لة اإلشهاد.،  وكذبه املالك يضمن عند أيب حنيفة وحممد، أخذهتا للرد على املالك

 دين األردين هلذه املسائل.ومل يتعرض القانون امل، ومل أجد هلم أدلة، 2/215، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 415
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 :الفصل الثـــاني

 الخــيانة فـي فقه المعامـالت 
 

 : المبحث السابع   
 الخيانة في المسـاقاة والمزارعــة. 

 : المساقاة. وفيها الفروع اآلتية: المطلب األولً 
 

 المساقاة في اللغة واالصطالح.: الفرع األول    
 

 .مشروعـية المسـاقاة: الثــانيالفــرع 
 

 أركان المســـاقاة.: الفـرع الثالـــث
 

 الخيانة في عقد المســاقاة.: الفرع الرابع   
 

 : وفيها الفروع اآلتية، المزارعة: المطلب الثاني   
 

 المزارعة في اللغة واالصطالح.: الفرع األول  
 

 .في مشروعية المزارعة: الفرع الثاني
 

 .أركان عقد المزارعة: الثالث الفرع
 

 .الضمان في المزارعة: رع الرابعالف
 

 الخيانة في المزارعة.: الفرع الخامس
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 :المبحث السابع

 الخيانة في المسـاقاة والمزارعة. 

 : المساقاة. وفيها الفروع اآلتية: المطلب األول

 المساقاة في اللغة واالصطالح.: الفرع األول

وهي دىلع الن يل  -كون القاف بفتح السني وتس -مفاعلة من السقي : المساقاة في اللغة -أ

على أن يكون للعامل تسهم ) نصيب ( والباقي ، والكروم إىل من يعمره ويسقيه ويقوم مبصلحته

 .455وأهل العراق يسمواا املعاملة، ملالك الن يل

 ونذكر تعريفات بعضهم.، تباينت آراء الفقهاء يف حتديد املعىن الدقيق للمساقاة: اصطالحا-ب

وهي أن يقوم مبا حيتاج إليه الشجر من تلقيح وعسف وتنظيف السواقي وتسقي " : عند احلنفية-

 .451وحراتسة وغري  لك"

 .452" وهي عقد على خدمة شجر وما أحلق به جبزء من غلته أو جبميعها بصيغة": عند املالكية -

" هي عقد شركة على اتستغالل األشجار بني صاحبها وآخر يقوم على : وميكن أن أقول أن املساقاة

 .453تسقيها وإصالحها حبصة معلومة من مثرها"

  حكم المساقاة في الشريعة اإلسالمية.: الفرع الثاني

 : اختلف الفقهاء يف حكم مشروعية املساقاة على ثالثة أقوال

                                                 
 باب تسقي.، 14/355، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 455
، 4/141، مصدر تسابق، جممع األار شرح ملتقى األحبر، شي ي زاده، 3/51، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 451

 .271، مصدر تسابق، التعريفات، اجلرجاين
، االتستذكار، ابن عبد الرب، 145-3/135، مصدر تسابق، الكبري حاشية الدتسوقى على الشرح، ابن عرىلة الدتسوقي 452

 .1/212، مصدر تسابق، شرح السنة، البغوي، 7/42، مصدر تسابق
 .( 739وهو قريب من تعريف القانون املدين األردين يف املادة )  453
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وعليه ، وهو قول حممد وأيب يوتسف من احلنفية،  هب إىل القول ب اا جائزة شرعا: القول األول

وبه أخذ ابن  451والظاهرية 457واحلنابلة 459والشاىلعية 451الكيةوهو قول امل 454الفتوى عندهم

 . 455املنذر

 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس

صلى اهلل عليه -} أن النيب -رضي اهلل عنهما-ىلاتستدلوا حبديث ابن عمر، أما السنة المطهرة-1

-َلى َأْن يَتْعَتِمُلوَها ِمْن أَْمَواهلِِْم َوَأنَّ اِلَرتُسوِل اللَِّه " َدىَلَع ِإىَل يَتُهوَد َخْيبَتَر خَنَْل َخْيبَتَر َوأَْرَضَها عَ -وتسلم

 .155َشْ َر مَثََرهِتَا"{ -صلى اهلل عليه وتسلم

 .151بدليل إقرارها ألهل خيرب، دل هذا احلديث على مشروعية املساقاة: وجه الداللة

 .152ن األصلىلبالقياس على املضاربة من حيث الشركة يف النماء ىلقط دو ، أما القياس -ب

                                                 
، اجلوهرة النرية، اداحلد، 1/119، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 3/51، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 454

 .2/153، مصدر تسابق
، النفرواي، 3/135، مصدر تسابق، الشرح الكبري، الدردير، 2/313، مصدر تسابق، البهجة يف شرح التحفة، التسويل 451

 .2/253، مصدر تسابق، الفواكه الدواين
 .2/332، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 7/317، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 459
كشاف ،  والبهويت، 2/343، مصدر تسابق، شرح منتهى اإلرادات، البهويت، 1/114، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 457

 .132/ 3، مصدر تسابق، القنا 
 .1/225، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 451
مصدر ، قنا اإل، ابن املنذر، 11/77، مصدر تسابق، األوتسط، ابن املنذر، 144، مصدر تسابق، اإلمجا ، ابن املنذر 455

 .2/142، تسابق
باب إ ا اشرتط يف املزارعة إ ا شئت ، كتاب الشروط،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري، متفق عليه 155

باب املساقاة ، كتاب املساقاة،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 573/ 2، 2115حديث رقم ، أخرجتك
السنن ، ،ورواية البيهقي" تساقى يهود خيرب"البيهقي3/1119، 1111رقم حديث ، واملعاملة جبزء من الثمر والزر 

 .9/114، 11591حديث رقم ، باب املعاملة على الن ل بش ر ما خيرج منها، كتاب املساقاة،  مصدر تسابق، الكربى
شرح ، البغوي، 15-7/39، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب، 9/473، مصدر تسابق، التمهيد، ابن عبد الرب 151

 .2/172، السنةمنصدر تسابق
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 .153وحكي هذا القول عن إبراهيم الن عي واحلسن، أاا مكروهة: القول الثاني

 . 154وهو قول أيب حنيفة وزىلر، أاا غري مشروعة: القول الثالث

 : واستدلوا بعدة أدلة من السنة المطهرة والمعقول

 : أما السنة المطهرة-1

َعْن بَتْيِع  -صلى اهلل عليه وتسلم-للَّهِ } نَتَهى َرتُسوَل ا: قال -رضي اهلل عنه-عن أيب هريرة-أ

 .151اْلَغَرِر{

ىلكان الغرر ، وبني قلتها وكثرهتا، إن غرر املساقاة مرتدد بني لهور الثمرة وعدمها: وجه الداللة

 .159ىلاقتضى أن يكون القول بإب اهلا أحق، أعظم

صلى اهلل عليه -وِل اللَِّه }ُكنَّا خُنَاِبُر َعَلى َعْهِد َرتسُ : قال -رضي اهلل عنه-عن راىلع بن خدية -ب

َعْن أَْمٍر َكاَن لََنا  -صلى اهلل عليه وتسلم-ىَلذََكَر َأنَّ بَتْعَض ُعُموَمِتِه أَتَاُه ىلَتَقاَل نَتَهى َرتُسوُل اللَِّه  -وتسلم

صلى اهلل عليه -اَل َرتُسوُل اللَِّه قَ : نَاىِلًعا َوَطَواِعَيُة اللَِّه َوَرتُسوِلِه أَنْتَفُع لََنا َوأَنْتَفُع. قَاَل قُتْلَنا َوَما َ اَك قَالَ 

اٍم " َمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض ىلَتْليَتْزَرْعَها أَْو ىلَتْليُتْزرِْعَها َأَخاُه َواَل ُيَكارِيَها بِثُتُلٍث َواَل ِبرُبٍُع َواَل ِبَ عَ : -وتسلم

  .157ُمَسم ى "{

                                                                                                                                               
، 111، 171/ 9، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، 14/115، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 152

 .7/317، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي
 مساقاة.مادة ، 37/113، مصدر تسابق، املوتسوعة الفقهية الكويتية، 7/317، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 153
 .5/473، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 154
حديث رقم ، باب ب الن بيع احلصاة والبيع الذي ىليه غرر، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم 151

1113 ،3/1113. 
 .5/251، مصدر تسابق، عون املعبود، العظيم آبادي، 7/41، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 159
 .3/1172، 1139حديث رقم ، باب كراء األرض، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم 157
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وهو الكراء جبزء من  -هذا احلديث وإن كان واردا يف املزارعة غري أن معىن النهي : وجه الداللة

 .151وارد يف املساقاة أيضا -اخلارج من األرض 

 : أما المعقول -9

أو ، واألجرة ال تصح إال أن تكون معينة، ألن املساقاة إجارة على عمل جعلت الثمر ىليه أجرة -أ

، 155ىلوجب أن تكون ىلاتسدة، وال ثابتة يف الذمة، وما تثمره خنل املساقاة غري معينة، ثابتة يف الذمة

115. 

 .111ألنه اتستئجار جبزء من املعمول ىليه كقفيز ال حان -ب

 : القول الراجح

والنتفاء ، والذي يرتجح يل هو القول األول القائل مبشروعية املساقاة نظرا لصحة األدلة والقياس

، ونظراً حلاجة الناس إليها، أهل خيرب -صّلى اهلل عليه وتسلم-وقد عامل النيب -إ ا مت التحديد-الغرر

، ومن حيسن ويتفرغ قد ال ميلك األشجار، أو ال يتفرغ له، ن مالك األشجار قد ال حيسن تعهدهاأل

                                                 
 .  9/171، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين  151
 نفسه.، املرجع السابق 155
 وقد وردت باحلاوي.، ومل أجد أدلة احلنفية من كتبهم، 7/311، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 115
السنن ، عن أيب تسعيد اخلدري قال:" اَُِي عن  قفيز ال حان"البيهقي، 3/472، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد 111

قال ابن ، 1/335، 11171حديث رقم ، باب النهى عن عسب الفحل، كتاب البيو ،  البيهقي، مصدر تسابق، الكربى
، هذا خرب منكر :«ميزانه»ال جرم قال الذهيب يف ، ال نعرىلهامللقن:" احلديث معلول ؛ ىلإن شيخ تسفيان وهو هشام املذكور 

 -صلى اهلل عليه وتسلم-يقول ابن تيمية:"وما يروى عن النيب ، 7/41، مصدر تسابق، البدر املنري، ورجاله ال تعرف" امللقن
عدم حاجتهم " } أنه اى عن قفيز ال حان { " ىلحديث ضعيف بل باطل ىلإن املدينة مل يكن ىليها طحان وال خباز ؛ ل
، ابن تيمية، إىل  لك كما أن املسلمني ملا ىلتحوا البالد كان الفالحون كلهم كفارا ؛ ألن املسلمني كانوا مشتغلني باجلهاد

 .21/11، مصدر تسابق، جممو  الفتاوى

 



 

 

227 

وهذا عمل به اخللفاء الراشدون يف ": جاء يف املغين، وحيتاج العامل للعمل، ىليحتاج األول للعامل

 .112مدة خالىلتهم واشتهر  لك ىللم ينكره منكر ىلكان إمجاعا"

 .113(1441دلية يف املادة)وبه أخذت جملة األحكام الع-

 .114(739وكذلك القانون املدين األردين يف املادة )-

 أركان المساقاة.: الفرع الثالث

ألن  ؛ىليصح من جائز التصرف لنفسه )عاقل بالغ(، ويراد هبما العامل واملالك.العاقدان: األول

كالبيع. وميارس الويل عن ىلي لب ىليها األهلية  ، كاملضاربة،  املساقاة عقد معاوضة أو معاملة على مال

 لالحتياج إليه.، عند املصلحة، بالوالية عليهم، الصيب واجملنون والسفيه هذا العقد

أو اعمل ، أو تسلمته إليك لتتعهده، الصيغة. مثل تساقيتك على هذا الن ل بثلث أو ربع مثره: الثاني

 يف خنيلي أو تعهد خنيلي بكذا من مثره.

 : ويشرتط الفقهاء يف حمل املساقاة شروطا هي .( متعلق العمل ) الشجر: الثالث

 .أن يكون مما تصح املساقاة عليه: أوال

والشجر ، العنب: اتفق الفقهاء القائلون جبواز املساقاة على جوازها يف الن ل واختلفوا يف جوازها يف

 .وكذا البقول والرطاب وحنوها، املثمر وغري املثمر

                                                 
 .1/114، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 112
 .      3/154، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 113
 .           131، مصدر تسابق، ملدين األردينالقانون ا 114
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ىلكما تشرتط ، ألن املساقاة إجارة ابتداء وشركة انتهاء.وما معيناأن يكون حمل املساقاة معل: ثانيا

أو ، ويكون  لك باإلشارة أو الوصف أو التحديد، معلومية حمل اإلجارة تشرتط معلومية حمل املساقاة

 .111الرؤية

 .119أن يكون الشجر حبيث يزيد مثره بالسقي والتعهد: ثالثا

و لك ليتمكن ، مل وانفراد العامل بوضع اليد يف احلديقةمبعىن تسليم الشجر إىل العا، الت لية: رابعا

 .من العمل مىت شاء

ىلال جيوز شرط بعضه لغريمها. ، يشرتط ىليه ختصيص الثمر بالعاقدين )املالك والعامل( .الثمار: الرابع

 ويشرتط العلم بالنصيبني ، ىلال جيوز شرط كل الثمرة ألحدمها، ويشرتط اشرتاكهما ىليه

                                                 
اجلوهرة ، احلداد، 1/119، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 9/171، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 111

مصدر ، الشرح الكبري، الدردير، 2/313، مصدر تسابق، البهجة، التسويل، وما بعده153/ 2، مصدر تسابق، النرية
 2، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 2/253، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي، 3/135، تسابق

، البهويت، 1/114، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 3/137، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، ومابعده157/
، احمللى، ابن حزم، 3/132، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  والبهويت، 2/343، مصدر تسابق، شرح منتهى اإلرادات

مع مالحظة وجود ، مادة  مساقاة، ،37/111، مصدر تسابق، املوتسوعة الفقهية الكويتية، 225/ 1، مصدر تسابق
 اخلالف بينهم.

، كما يف الروضة،  وعن الشاىلعية ىليه قوالن ألهرمها اجلواز، أورد هذا الشرط ىلقهاء احلنفية واحلنابلة واملالكية إال تسحنون 119
، احلداد، 1/119، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 9/171، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، تساينانظر: الكا

الشرح ، عبد الرمحن بن قدامة، 313/ 2، مصدر تسابق، البهجة، التسويل، وما بعده2/153، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية
، بداية اجملتهد، ابن رشد، 254-2/253، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي، 3/135، مصدر تسابق، الكبري

 1/3، مصدر تسابق، املهذب، الشريازي، 317/ 7، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، ومابعده2/157، مصدر تسابق
، ابن قدامة، 3/137، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 2/322، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 55
، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، 2/343، مصدر تسابق، شرح منتهى اإلرادات، لبهويتا، 1/114، مصدر تسابق، املغين
1/225. 
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يشرتط ىليه أن ، العمل: الخامس أي كون احلصة مشاعة كاملضاربة.، وإن قل، ي)احلصص( باجلزئ 

ىللو ، ليتمكن العامل من العمل مىت شاء، وباليد أي الت لية والتسليم للعامل، ينفرد العامل بالعمل

، مل يصح العقد، أو كون البستان يف يد املالك أو يف يدمها معاً ، شرط عمل املالك مع العامل

ساقاة. ويشرتط أال يشرط على العامل ما ليس من جنس أعمال املساقاة اليت اعتادها وىلسدت امل

واشرتاط عقد يف ، مل يصح العقد؛ ألنه اتستئجار بعوض جمهول، ىلإن شرطه، كحفر بئر مثالً ،  الناس

 .117المدة فهي ستة: وزاد ابن رشد، عقد

 : الخيانة في عقد المساقاة: الفرع الرابع

 يجب أن نحرر موضع النزاع.، ة العامل في المساقاةقبل الشروع في خيان

 مواضع االتفاق عند الفقهاء.: أوالً 

 : اتفقوا على عند مراجعة نقاط االتفاق بينهم وجدت أام

 .111إن العلماء باجلملة أمجعوا على أن الذي جيب على العامل هو الِسقي واإلبار -1

 ي أو القصري.وال يضمن إال بالتعد، العامل أمني يف املساقاة-2

                                                 
، 1/355، مصدر تسابق، املهذب، الشريازي، وما بعده، 7/317، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي:انظر، كالشاىلعية 117

 157/ 2، مصدر تسابق، ة اجملتهدبداي، ابن رشد، وما بعده، 2/322، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، وما بعده
 ومابعدها.

، ابن قدامة، 14/415، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 151-2/157، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد 111

، على وزن اإلزار، ت بري الن ل: تلقيحه. يقال: خنلة مؤبرة مثل م بورة. واالتسم منه اإلبار، 1/174، مصدر تسابق، املغين

 باب أبر.، 4/3، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور
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 الخالف بين الفقهاء في خيانة العامل في المساقاة.، مواطن الخالف: ثانيا

تباينت آراء الفقهاء يف خيانة عامل املساقاة وأثره يف ىلسخ العقد أو بقاء العقد مع ضم مشرف أمني 

 : تي يوضح ذلكوالتفصيل اآل، أو ميني مردودة، لعامل املساقاة إ ا ثبتت خيانة العامل بإقرار أو بينة

من ، يعتربون كون العامل تسارقا خياف عليه من تسرقة السعف والثمر قبل اإلدراك: الحنفية -1

 .115ألنه يلزم صاحب األرض ضررا مل يلتزمه ىلتنفسخ به، املعاين اليت هي عذر يف ىلسخ املساقاة

عقد دون اآلخر ما إن املساقاة من العقود الالزمة ىلليس ألحد العاقدين ىلس ها بعد ال: المالكية-9

وال يقام غريه ، مل ينفسخ العقد بذلك، وبناء عليه إ ا كان العامل لصا أو لاملا، مل يرتاضيا عليه

ىل شبه ما لو ىلسق بغري ، ألن ىلسقه ال مينع اتستيفاء املناىلع املقصودة منه، مقامه بل حيفظ منه

 . 125اخليانة

انة للعامل ضم إليه من يشرف عليه إىل أن إ ا ثبتت اخلي: ىلقالوا 122والحنابلة 591أما الشافعية -3

وعلى العامل أجرة املشرف ىلإن مل ميكن حفظه باملشرف اتستؤجر من مال العامل عامل ، يتم العمل

ألن العمل حق عليه وميكن اتستيفاؤه منه هبذا ال ريق ، وعلى العامل أجرة املشرف أيضا، يتم العمل

    ىلتعني تسلوكه مجعا بني احلقني.

                                                 
، 4/111، مصدر تسابق، جممع األار شرح ملتقى األحبر، شي ي زاده، 3/52، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 115

 (. 1441املادة ) ، 3/114، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر
 .3/455، مصدر تسابق، املنتقى شرح املوط ، الباجي، 3/723، مصدر تسابق، منح اجلليل ،عليش 125
، الوتسيط، ومثله:الغزايل، 14/415، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 2/331، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين 121

، أتسىن امل الب، ومثله: زكريا االنصاري، 4/245، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي، 4/141، مصدر تسابق
 .7/313، در تسابقمص، احلاوي، املاوردي، 2/455، مصدرتسابق

شرح منتهى ، البهويت، 1/314، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي، 1/174، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 122
 .2/237، مصدر تسابق، اإلرادات
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 : اجحالقول الر 

ىلإ ا ، يرتجح يل أنه ال تقبل دعوى اخليانة على العامل حىت يبني قدر ما خان ىليه وحيرر الدعوى

أو بيمني ، أو بإقراره، ىلإن ثبتت خيانته ببينة، ىلالقول قول العامل مع ميينه، حررها وأنكر العامل

 ر ف عليه.أو يضم إليه أمني يش، ىلإما أن يست جر عليه من يعمل عنه، املالك بعد نكوله

 .123( 1441ىلقالت بالفسخ إ ا لهرت خيانة العامل يف املادة)، أما جملة األحكام العدلية -

( على ىلسخ املساقاة يف هذه 743ىلقد نصت املادة)، ىلاتفق مع اجمللة، أما القانون املدين األردين -

 .124احلالة

 بب خيانته.يف ىلسخ عقد املساقاة بس، وهنا تتفق اجمللة والقانون مع قول احلنفية

 : وفيها الفروع اآلتية، المزارعة: المطلب الثاني

 المزارعة في اللغة واالصطالح.: الفرع األول

وزر  اهلل ، حرثها للزراعة: واألرض، بذره: من زر  احلب زرعا وزراعة: المزارعة في اللغة -أ 

 .121عامله باملزارعة: وزارعه مزارعة، أنبته وأمناه: احلرث

 .129على الزر  ببعض ما خيرج منها حسب االتفاقعقد : اصطالحا-ب

                                                 
 .3/114، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 123
 .137، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 124

باب ، 1/132، مصدر تسابق، املصباح املنري، الفيومي، باب زر ، 1/141، قمصدر تساب، لسان العرب، ابن منظور 121
 زر .

 
، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 3/11، مصدر تسابق، االختيار، انظر:املوصلي، وهذا تعريف احلنفية 129
مصدر ، احلاوي، املاوردي، وهو قريب من تعريف الشاىلعية، 51/  2، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/111

 .445/ 7، تسابق
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 .127الَقراح: ويسميها أهل العراق، واحملاقلة، وهي األرض اللينة(: وتسمى أيضاً امل ابرة )من اخلَبار

 : والصلة بين المزارعة والمساقاة-

ساقاة وامل، إال أن املزارعة تقع على الزر  كاحلبوب، أن للعامل يف كل منهما حصة شائعة من اإلنتاج

 .تقع على الشجر كالن يل

 .حكم المزارعة في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني

 : اختلف الفقهاء يف مشروعية املزارعة على قولني

وهو قول أبو يوتسف وحممد وعليه الفتوى ،  هب إىل جواز عقد املزارعة ومشروعيتها: القول األول

وتسعيد بن  -رضي اهلل عنهما-وابن عباس ، وابن حزم 135واحلنابلة 125واملالكية 121عند احلنفية

 .131واألوزاعي وابن املنذر وإتسحاق، املسيب وتسفيان الثوري

 .والقياس، واإلجماعالمطهرة واستدلوا على ذلك بأدلة من السنة 

صلى اهلل -أن رتسول اهلل  -رضي اهلل عنهما -ما روي عن ابن عمر، المطهرة أما من السنة-1

 . 132ش ر ما خيرج منها من مثر أو زر عامل أهل خيرب ب -عليه وتسلم

                                                 
 باب قرح.، 1/219و، وباب حقل، باب خرب، 1/717، مصدر تسابق، املصباح املنري، الفيومي 127
، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/111، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 3/11، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 121

 .5/415، مصدر تسابق، دايةالعناية على اهل، البابريت، 2/51، مصدر تسابق
، جامع األمهات، ابن احلاجب، 3/372، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 125

 .1/353، مصدر تسابق
 .3/143، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 1/111، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 135
، اإلمجا ، ابن املنذر، 2/191، مصدر تسابق، اإلقنا ، ابن املنذر ،11/91، مصدر تسابق، األوتسط، ابن املنذر 131

، 1/111، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 225-1/215، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، 144، مصدر تسابق
 .1/213، مصدر تسابق، شرح  السنة، البغوي

 .     71، تسبق خترجيه 132
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 .133ىلدل  لك على جوازها، أجازها هلل خيرب -عليه الصالة والسالم–أن النيب : وجه الداللة

ومل خيالف يف  لك أحد ، ىلقد أمجع الصحابة قوال وعمال على مشروعية املزارعة، أما اإلجماع -9

 .134منهم

وعمل من ، مبال من أحد الشريكني وهو األرضإن املزارعة عقد شركة : ىلقالوا، وأما القياس-3

 . 131واجلامع بينهما دىلع احلاجة يف كل منهما، ىليجوز بالقياس على املضاربة، اآلخر وهو الزراعة

 : مناقشة أدلتهم

 : منها، ىلقد وردت عدة أحاديث تنهى عن املزارعة، أما احلديث-1

نَتَهى َعِن -ة والسالةعليه الصال-} أن الرتسول -رضي اهلل عنه–منها حديث جابر -أ

 .139اْلُمَ ابَتَرِة{

اى  -صلى اهلل عليه وتسلم-} أن رتسول اهلل : -رضي اهلل عنه–جابر راىلع بن خدية حديث -ب

 .137{عن امل ابرة 

ىللم يصح ، النهي عن املزارعة -رضي اهلل عنهم-ىلقد ورد عن جابر وراىلع وغريهم ، أما اإلمجا -2

 إمجاعهم.

                                                 
 .5/177، مصدر تسابق، عون املعبود، العظيم آبادي، 9/333، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 133
 وال تقبل دعوى اإلمجا  ما دام أن هناك خالف يف املس لة.                  ، 1/111، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 134
 .3/131، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 131
 .3/1172، 1139حديث رقم، ضباب كراء األر ، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، مسلم صحيح مسلم 139
، 1135حديث رقم، باب كراء األرض بالذهب والفضة، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم 137
3/1111. 
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وقد ، واملزارعة تكون األجرة من ناتة األرض، ىلاملضاربة باملال والعمل، بةأما قياتسهم على املضار -3

 أن تكرى األرض جبزء خارج منها. -عليه الصالة والسالم-اى الرتسول

 

 135والشاىلعية 131وهو قول أبو حنيفة وزىلر ،  هب إىل عدم جواز املزارعة م لقا: القول الثاني

 .145 ز ىلقط تبعاً للمساقاة للحاجةوالشاىلعية عندهم إمنا جتو ، والن عي وجماهد

 .واستدلوا على ذلك بأدلة من بالسنة المطهرة والمعقول

}ُكنَّا خُنَاِبُر َعَلى َعْهِد : قال -رضي اهلل عنه-يث راىلع بن خديةىلبحد، أما السنة المطهرة-1

صلى اهلل -" نَتَهى َرتُسوُل اللَِّه : الَ ىَلذََكَر َأنَّ بَتْعَض ُعُموَمِتِه أَتَاُه ىلَتقَ  -صلى اهلل عليه وتسلم-َرتُسوِل اللَِّه 

قَاَل : َعْن أَْمٍر َكاَن لََنا نَاىِلًعا َوَطَواِعَيُة اللَِّه َوَرتُسوِلِه أَنْتَفُع لََنا َوأَنْتَفُع". قَاَل قُتْلَنا َوَما َ اَك قَالَ  -عليه وتسلم

 -َرْعَها أَْو ىلَتْليُتْزرِْعَها َأَخاُه َواَل ُيَكارِيَها" َمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض ىلَتْليَتزْ : -صلى اهلل عليه وتسلم-َرتُسوُل اللَِّه 

 .141{بِثُتُلٍث َواَل ِبرُبٍُع َواَل ِبَ َعاٍم ُمَسم ى - احلراث

ىلدل على عدم ، اى عن املزارعة ال بثلث وال بربع -عليه الصالة والسالم–أن النيب : وجه الداللة

 .142جوازها

                                                 
، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/111، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 3/11، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 131

 .5/415، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، ريتالباب، 55-2/51، مصدر تسابق
. ومع هذا قال كثري من 4/242، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي، 7/415، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 135

 ىلقهائهم مبشروعيتها.
، 2/514، مصدر تسابق، أتسىن امل الب شرح روض ال الب، زكريا األنصاري، 4/12، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي 145

 .1/111، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 417-419، 14، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي
 .99، تسبق خترجيه 141
 

 .5/177، مصدر تسابق، عون املعبود، العظيم آبادي، 9/333، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 142
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أو ، األرض إما معدوم لعدم وجوده عند العقد، خترجه ألن أجر املزار ؛ وهو مما، أما المعقول-9

وكل من اجلهالة وانعدام حمل العقد مفسد ، وقد ال خترج شيئاً ، جمهول جلهالة مقدار ما خترجه األرض

 عقد اإلجارة.

 : مناقشةأدلتهم

صلى اهلل -أما األحاديث اليت ورد ىليها النهي عن املزارعة كحديث راىلع بن خدية ) أن النيب -1

 .اى عن كراء املزار  ( -عليه وتسلم

اى عن كراء األرض ( وغريها من األحاديث  -صلى اهلل عليه وتسلم-وحديث جابر ) أن الرتسول 

 : اليت ورد ىليها النهي عن املزارعة ىلاجلواب عنها من وجوه كثرية أ كر أمهها

الفاتسدة اليت كانت معروىلة أن النهي الوارد يف حديث الراىلع بن خدية وغريه إمنا هو يف املزارعة -أ

عندهم وقتئٍذ واليت ىليها اشرتاط صاحب األرض لنفسه نتاج بقعة معينة من األرض أو التنب ىلهذه 

 : منهي عنها ويؤكد  لك أن راىلعاً قد روى تفسري  لك النهي

"كنا أكثر األنصار حقاًل ىلكنا نكري األرض على أن لنا هذه وهلم : ىلعن راىلع بن خدية قال -

 .143رمبا أخرجت هذه ومل خترج هذه ىلنهانا عن  لك أما الورق ىللم ينهنا "هذه ىل

مبا على -صلى اهلل عليه وتسلم -ويف روايٍة أخرى " إمنا كان الناس يؤاجرون على عهد رتسول اهلل -

 وأشياء من الزر  ىليهلك هذا ويسلم هذا ومل يكن للناس 144املا يانات وإقبال اجلداول

 .141" ما شيٌء معلوم مضمون ىلال ب س بهىل، نهكرًى إال هذا ىللذلك زجر ع

                                                 
-صلى اهلل عليه وتسلم-كان أصحاب النيب باب ما  ، كتاب املزارعة،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري 143

 .2/121، 2211حديث رقم ، يواتسي بعضهم بعضا يف الزراعة والثمرة
 .أوائل السواقي :إقبال اجلداول، ما ينبت من الزر  على مسايل املياه :املا يانات 144
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-) حدَّثين عمايَّ أاما كانا يكريان األرض على عهد رتسول اهلل : ويف رواية أخرى عن راىلع قال-

وبشيٍء يستثنيه صاحب األرض قال ىلنهى الرتسول  149مبا ينبت على اإلربعاء -صلى اهلل عليه وتسلم

 .147عن  لك ( -صلى اهلل عليه وتسلم -

يذكر أنه مل  -الذي عليه مدار احلديث -" ىلهذا راىلع بن خدية : اإلتسالم ابن تيميةقال شيخ -

كراء إال بزر  مكاٍن معني من احلقل وهذا -صلى اهلل عليه وتسلم -يكن هلم على عهد رتسول اهلل 

 . 141النو  حرام بال ريب عند الفقهاء قاطبة "

قال زيد بن ثابت وقد حكي له ، أنكروا على راىلع روايته -رضي اهلل عنهم-أن الصحابة  -ب

-حديث راىلع ) يغفر اهلل لراىلع بن خدية أنا واهلل أعلم باحلديث منه إمنا أتى رجالن قد اقتتال ىلقال 

 .145إن كان هذا ش نكم ىلال تكروا املزار  ىلسمع راىلع قوله ال تكروا املزار -عليه الصالة والسالم 

ىلإام  -أي املزرعة  - اووس لو تركت امل ابرة} قلت ل: وكذلك ما رواه عمرو بن دينار قال -ج

" إن أعملهم يعين ابن عباس أخربين أن : ىلقال .اى عنها -صلى اهلل عليه وتسلم-يزعمون أن النيب 

                                                                                                                                               
رقم ، 3/1111، باب كراء األرض بالذهب والورق، كتاب البيو ،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم 141

1147. 
 .مجع ربيع وهو النهر الصغري :اإلربعاء 149
-صلى اهلل عليه وتسلم-باب ما كان أصحاب النيب ، كتاب املزارعة،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري 147

،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 2/121، 2211حديث رقم ، يواتسي بعضهم بعضا يف الزراعة والثمرة
 .3/1111، 1147حديث رقم ، باب كراء األرض بالذهب والورق، لبيو كتاب ا

 .25/157، مصدر تسابق، جممو  الفتاوى، ابن تيمية 141
باب من أباح املزارعة جبزء معلوم مشا  ومحل النهى عنها على ، كتاب املزارعة،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 145

مصدر ، تسنن أبو داود، أبو داود، 9/134، 12579حديث رقم ، االتنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطا ىلاتسد
 .4/241، مصدر تسابق، الزيلعي نصب الراية، 3/297، 3352حديث رقم، باب املزارعة، كتاب البيو ،  تسابق
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ٌر َلُه ِمْن َأْن يَْ ُخذَ  -صلى اهلل عليه وتسلم-النيب  َعَلْيِه  ملَْ يَتْنَه َعْنُه َوَلِكْن قَاَل َأْن مَيَْنَح َأَحدُُكْم َأَخاُه َخيتْ

 .115َخْرًجا َمْعُلوًما{

صلى اهلل عليه وتسلم " ملَْ حُيَرِِّم اْلُمَزاَرَعَة َوَلِكْن أََمَر َأْن -}أن النيب  -رضي اهلل عنهما-وعن ابن عباس

 .111يُتْرىَلَق النَّاُس بَتْعُضُهْم ِمْن بَتْعٍض{

ومحل جمملها على  " إن من ت مل حديث راىلع ومجع طرقه واعترب بعضها ببعض: قال ابن القيم -د

من  لك أمر بَتنيِّ -صلى اهلل عليه وتسلم -مفسرها وم لقها على مقيدها علم أن الذي اى عنه النيب

كنا نكري األرض على أن لنا هذه وهلم هذه ىلرمبا : الفساد وهو املزارعة الظاملة اجلائرة ىلإنه قال

صلى اهلل  -ي اى عنه رتسول اهللالذ: قال الليث بن تسعد: . إىل أن قال.أخرجت هذه ومل خترج هذه

وأما ، أمر إ ا نظر إليه  و البصرية باحلالل واحلرام علم أنه ال جيوز ملا ىليه من امل اطرة -عليه وتسلم

وقال ابن ، ما ىلعله هو وىلعله خلفاؤه الراشدون والصحابة ىلهو العدل احملض الذي ال ريب يف جوازه

 .112على أن النهي كان لتلك العلل" قد جاءت األخبار عن راىلع بعلل تدل: املنذر

                                                 
حديث رقم ، باب إ ا مل يشرتط السنني يف املزارعة، كتاب املزارعة،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري 115

2251، 2/121. 
 :قال شعيب األرناؤط ، 11/952، 1151حديث رقم ، كتاب املزارعة،  مصدر تسابق، صحيح ابن حبان، ابن حبان 111

قال الشيخ ، 3/991، 1311حديث رقم ، باب من املزارعة، مصدر تسابق، تسنن الرتمذي، الرتمذي، حديث صحيح
 .صحيح :األلباين

ابن ، بريوت، دار الكتب العلمية، 119-5/111، 2ط، أبو داود حاشية ابن القيم على تسنن، 1411، ابن القيم  112
، ىلتح الباري، ابن حجر، 1/211، مصدر تسابق، شرح السنة، البغوي، 35/117، مصدر تسابق، جممو  الفتاوى، تيمية

 .1/21، مصدر تسابق
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" وألن املعىن اجملوز للمساقاة موجود يف املزارعة قياتسًا على القراض ىلإنه جائز : هت. قال اإلمام النووي

وهو كاملزارعة يف كل شيء وألن املسلمني يف مجيع األمصار واألعصار مستمرون على ، باإلمجا 

 .113العمل باملزارعة "

 : القول الراجح

وأدلة من قال باجلواز واضحة ودالة على ، املزارعة يرتجح يل هو القول األول القائل جواز والذي

 وال تنهض أدلة امل الفني ملنع املزارعة.، املعىن

 .114(1431وجبواز املزارعة أخذت جملة اإلحكام العدلية يف املادة)

رعة عقد اتستثمار ارض زراعية "املزا: ( حيث جاء ىليها723وكذلك القانون املدين األردين يف املادة )

بني صاحب األرض وآخر يعمل يف اتستثمارها على ان يكون احملصول مشرتكا بينهما باحلصص اليت 

 .111يتفقان عليها"

 وهنا اتفقت اجمللة والقانون مع قول اجلمهور القائل باجلواز.

 .أركان عقد المزارعة وشروطها: الفرع الثالث

عند القائلني مبشروعيتها من مجهور الفقهاء  -وهي .لعقد بصفة عامةأركان عقد املزارعة هي أركان ا

وركنها عند احلنفية .أي اإلجياب والقبول الداالن على الرتاضي، والصيغة، وحمل العقد، العاقدان -

 .119الصيغة ىلقط

                                                 
 .15/215، مصدر تسابق، شرح صحيح مسلم، النووي 113
 .3/451، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 114
 .132، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 111
، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/111، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 3/11، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 119

، ابن احلاجب، 3/372، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 2/55، مصدر تسابق
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 .117اليت أشارت إىل األركان (1437( إىل)1433ويف جملة األحكام املواد من )-

 : يشرتط لصحة عقد املزارعة(724األردين ىلقد نص يف املادة)أما القانون املدين -

 أن تكون األرض معلومة وصاحلة للزراعة.-أ

 أن يعني نو  الزر  وجنس البذر أو يتالك اخليار للمزار  يف زراعة ما يشاء.-ب

 .111أن تكون حصة كل من ال رىلني يف احملصول مقدرة بنسبة شائعة-ج

 : عةالضمان في المزار : الفرع الرابع

أنه ال يضمن ، ويرتتب على كونه أمينا، املزار  أمني على ما حتت يده من حمصول لصاحب األرض 

كما يف تسائر عقود ،  ما حتت يده من حمصول لصاحب األرض إ ا هلك دون تعد أو تقصري منه

 .115أما إ ا تعدى أو قصر ىلإنه يكون ضامنا له، األمانات

 الخيانة في المزارعة.: الفرع الخامس

تباينت مواقف الفقهاء يف خيانة عامل املزارعة وأثره يف ىلسخ العقد أو بقاء العقد مع ضم مشرف 

ومجيع أحكام هذه املس لة ، أو ميني مردودة، أمني لعامل املزارعة إ ا ثبتت خيانة العامل بإقرار أو بينة

 ني الفقهاء يف خيانة عامل املساقاة.ترجع أيضاً إىل اخلالف ب

                                                                                                                                               

مصدر ، املغين، ابن قدامة، 3/143، مصدر تسابق، كشاف  القنا ،  البهويت، 353، مصدر تسابق، تجامع األمها
 .1/111، تسابق

 .455-3/457، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 117
 .132، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 111
، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/111، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 3/11، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 115

حاشية الدتسوقى على ، ابن عرىلة الدتسوقي، 355/ 5، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين، 2/55، مصدر تسابق
مصدر ، املغين، ابن قدامة، 353، مصدر تسابق، جامع األمهات، ابن احلاجب، 723\3، مصدر تسابق، الشرح الكبري

 .3/143، مصدر تسابق، قنا كشاف ال،  البهويت، 1/111، تسابق
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 : المزارعة منها هاء صوراً من الخيانة في عقدوقد ذكر الفق

 فال يجوز مخالفته.، إذا عين المالك نوع معين من البذور أو الزروع-1

 .195ووصفه ، ونوعه، ب ن يبني جنسه، نص الفقهاء على أنه يشرتط ىليه أن يكون معلوما -

وأن ، يان جنس البذروال يصري  لك معلوما إال بب، وعللوا  لك ب ن إعالم جنس األجرة ال بد منه

ورب آخر ، ىلرب زر  يزيد يف األرض، حال املزرو  خيتلف باختالف الزر  بالزيادة والنقصان

حىت يكون لزوم الضرر مضاىلا إىل ، وقد يكثر النقصان وقد يقل ىلوجب البيان والتحديد، ينقصها

رز مثال وجب على وإ ا عني صاحب األرض نوعا خاصا من الزر  كالق ن أو القمح أو األ، التزامه

لعدم ، ىلإ ا خالف وقام بزراعة نو  آخر خري املالك بني ىلسخ العقد وإمضائه، املزار  أن يلتزم بزراعته

 .التزام املزار  بالشرط الصحيح

وكذلك قد خيون املزار  صاحب األرض بزراعة نو  معني من البذور يسبب لألرض تلفا وىلقدا يف -

 ىلال جتوز خمالفته.، على اإلنتاج يف املواتسم القادمةمما يضعف قدرهتا ، عناصر الرتبة

، ىل الف عامل املزارعة، صاحب األرض إ ا حدد النو  واجلنس والصفة والذي يترجح لي أن

 ويتحمل نتيجة اخلسارة.، نتيجة خيانته، ىلالعامل هو الذي يتحمل الضرر الواقع على األرض

" تعيني نو  املزرو  : ( اليت نصت1434ادة )وهذا ما أخذت به جملة األحكام العدلية يف امل -

 .192(724وكذلك القانون املدين األردين يف املادة ) 191وجنسه وبيان املقدار"

                                                 
، كشاف القنا ،  البهويت، 1/111، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 355/ 5، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين 195

 .3/143، مصدر تسابق
 .3/153، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 191
 .125، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 192
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 هروب عامل المزارعة.-9

لذلك  كر الفقهاء هذه الصورة على أاا من ، وهروبه خيانة لألمانة املوكل هبا،  كرنا أن العامل أمني

 ىليما تسيرتتب على هروبه.وهذه جزء من نصوصهم ، اخليانة

 .193" وإن هرب العامل ىللرب املال الفسخ ألنه عقد جائز": جاء يف املغين-

نتيجة تفري ه باألمانة ، وبعد الفسخ يعود صاحب األرض باخلسارة الناجتة عن هربه على العامل

 املوكول هبا.

ملزارعة إ ا كان املزار  "تب ل ا: ( حيث جاء ىليها1445وهذا ما أخذت به جملة األحكام العدلية ) -

 .194خائنا وخيف من تسرقة احلاصالت ىللل رف اآلخر ىلس ها وتنفسخ بالفسخ"

( اليت تنص على أن هروبه أو تقصريه يعترب ضامنا 731وكذلك القانون املدين األردين يف املادة ) -
191. 

                                                 
 .1/174، تسابق مصدر، املغين، ابن قدامة  193
 .       3/451، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 194
 .127، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 191
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 :الفصل الثـــاني

 الخيانة في فقه المعامالت 
 

 : المبحث الثامن    
 : وفيه، في اإلجارة واألجراء )الصّناع( الخيانة 

 
 تعريف اإلجارة لغة واصطالحًا.: األولالمطلب 

 
 : حكم اإلجارة في الشريعة اإلسالمية: الثانيالمطلب : الثانيالمطلب 

 
 أركان عقد اإلجارة.: الثالثالمطلب 

 
 .اإلجارةأنواع : الرابعالمطلب 

 
 .أحكام اليد في اإلجارة: الخامسالمطلب 

 
 : السادسلمطلب ا

 الخيانة فـي عقد اإلجارة وما ينطبق عليه من الصور المعاصرة. 
 

 

 



 

 

243 

 : المبحث الثامن

 الخيانة في اإلجارة واألجراء.

 تعريف اإلجارة لغة واصطالحا.: األولالمطلب 

 .199أجر وآجر إجارا وإجارة: يقال، وهي كراء األجري، اتسم لألجرة: اإلجارة في اللغة -أ

 .197عقد معاوضة على  ليك منفعة بعوض ملدة معلومة: اصطالحا –ب 

، وما يقبل االنتقال غري السفن واحليوان، وخيص املالكية غالبا لفظ اإلجارة بالعقد على مناىلع اآلدمي

واإلجارة والكراء ، وي لقون على العقد على مناىلع األراضي والدور والسفن واحليوانات لفظ كراء

 .191شيء واحد يف املعىن

 : حكم اإلجارة في الشريعة اإلسالمية: الثاني المطلب

 : تواترت األدلة على مشروعية اإلجارة من الكتاب العزيز والسنة امل هرة واإلمجا  واملعقول

تسورة  ﴾فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  ﴿: فمنه قوله تعالى، العزيز أما الكتاب العزيز-1

 .9ال الق/ 

 : يقول اإلمام الشاىلعي، ىلتجوز عموما، أجازت الشريعة اإلجارة على الرضا : وجه الداللة

ولكن ملا مل ، والرضا  خيتلف لكثرة رضا  املولود وقلته وكثرة اللنب وقلته، ىل جاز اإلجارة على الرضا )
                                                 

 باب آجر.، 1/92، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس 199
 .5/3، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين 197
درر ، علي حيدر، 4/251، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، 7/257، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 191

، 3-4/2، مصدر تسابق، الشرح الكبري، عبد الرمحن بن قدامة، 1/371، مصدر تسابق، احلكام شرح جملة األحكام
روضة ، النووي، 2/24مصدر تسابق، الثمر الداين، اآليب األزهري، 3/292، مصدر تسابق، البهجة شرح التحفة، التسويل
، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 2/332، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 4/2241، مصدر تسابق، ال البني

 .3/149، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 9/ 9

 



 

 

244 

، وما هو يف مثل معناه، وإ ا جازت عليه جازت على مثله، يوجد ىليه إاّل هذا جازت اإلجارة عليه

 .195... (.وأحرى أن يكون أبني منه

 -صلى اهلل عليه و تسلم-} عن النيب –رضي اهلل عنه -ىلعن أيب هريرة، أما من السنة المطهرة -9

يَط " َما بَتَعَث اللَُّه نَِبي ا ِإال َرَعى اْلَغَنَم ىلَتَقاَل َأْصَحابُُه َوأَْنَت ىلَتَقاَل نَتَعْم ُكْنُت َأْرَعاَها َعَلى قَتَرارِ : قال

 .175ِل َمكََّة"{ألهْ 

، كان يرعى الغنم مقابل أجرة  -عليه الصالة والسالم–دل احلديث على أن النيب : وجه الداللة

 .171وخص القرياط بالذكر؛ ألنه كان أقل ما تقع به اإلجارة يف  لك الوقت

مع خالف -ىلإن األمة أمجعت على العمل هبا منذ عصر الصحابة وإىل اآلن ، وأما اإلجماع -3

 .173، 172يسري 

ىلألن اإلجارة وتسيلة للتيسري على الناس يف احلصول على ما يبتغونه من  وأما دليلها من المعقول-4

ىلالفقري حمتاج إىل مال ، ىلاحلاجة إىل املناىلع كاحلاجة إىل األعيان، املناىلع اليت ال ملك هلم يف أعيااا

ىليشر  على وجه ،   العقودومراعاة حاجة الناس أصل يف شر ، والغين حمتاج إىل عمل الفقري، الغين

 .174ويكون مواىلقا ألصل الشر ، ترتفع به احلاجة

                                                 
 .7/311، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 4/29، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي 195
 

، 2143حديث رقم ، باب رعي الغنم على قراريط، ب اإلجارةكتا،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري 175
 مبكة [.-أجياد–مجع قرياط وهو جزء من النقد وقيل قراريط اتسم موضع قرب جياد :قراريطشرح األلفاظ: ]، 2/715
 .3/151، مصدر تسابق، ىلتح الباري، ابن حجر 171
 .172-4/171، مصدر تسابق، نائعبدائع الص، الكاتساين، 7/257، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 172
، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، وابن علية، احلسن البصري، من العلماء الذين مل ي خذوا مبشروعية اإلجارة 173
2/171-175. 
 .172-4/171، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 174
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 .171( على جواز اإلجارة451أما جملة األحكام العدلية ىلقد نصت يف املادة) -

 .179( على جواز اإلجارة911وكذلك القانون املدين األردين يف املادة)

 : أركان عقد اإلجارة: الثالثالمطلب 

 : الصيغة-1

و لك بإجياب ، جارة ما يتم هبا إلهار إرادة املتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامهصيغة عقد اإل

 .177وقبول يصدره املتملك، يصدره اململك

 : العاقدان وما يشترط فيهما-9

ىلال تنعقد اإلجارة من ، ويشرتط ىليهما لالنعقاد العقل 171من أركان عقد اإلجارة املؤجر واملست جر

 ىلال خالف يف أاا ال تنعقد إال من جائز التصرف يف املال.، ال مييز اجملنون وال من الصيب الذي

 محل اإلجارة.-3

 .واألجرة، الكالم هنا يتناول منفعة العني املؤجرة

                                                 
      .                    1/311، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 171
 .122، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 179
وما  4/251، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، وما بعدها7/257، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 177

وما  4/2، مصدر تسابق، الشرح الكبري، الدردير، وما بعدها 1/371، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر، بعدها
وما  2/347، مصدر تسابق، اإلقنا ، الشربيين، وما بعدها 241/ 4، مصدر تسابق، روضة ال البني، وويالن، بعدها
، وما بعدها 9/9، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، وما بعدها 2/332، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، بعدها
كثري من املسائل يف هذه األركان خمتلف ىليها مع مالحظة أن  ، وما بعدها 3/149، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت

يف حني يرى احلنفية أن اإلجياب ما صدر أوال من أحد ، واإلجياب والقبول هذا على ما يرى اجلمهور، بني الفقهاء
وأما ، املتعاقدين والقبول ما صدر بعد  لك من اآلخر. و هب احلنفية أيضا إىل أن ركن عقد اإلجارة هي الصيغة ىلقط

 .ىلاخلالف لفظي ال مثرة له .ىلال قيام للعقد إال باجتما   لك كله، ان واملعقود عليه ىل طراف للعقد ومن مقوماتهالعاقد
 .واحلنفية يعتربواا من أطراف العقد ال من أركانه 171
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 : منفعة العين المؤجرة: أوال

 : ويشترط النعقاد اإلجارة على المنفعة شروط هي

 .175أن تقع اإلجارة على املنفعة ال على اتستهالك العني: أوال

 .وال معصية ممنوعة، وليست طاعة م لوبة، ويشرتط أن تكون املنفعة مباحة االتستيفاء: ثانيا

ىلال تنعقد اتفاقا على ما هو مباح دون ، أن تكون املنفعة متقومة مقصودة االتستيفاء بالعقد: ثالثا

 . مثن؛ ألن إنفاق املال يف  لك تسفه

ىلال تصح إجارة ، على اتستيفائها حقيقة وشرعا القدرة: ويشرتط يف املنفعة لصحة اإلجارة: رابعا

وال األق ع واألشل ، لكونه معجوزًا عن تسليمه، وال إجارة املغصوب من غري الغاصب، الدابة الفارة

 . 115ىلهي مناىلع ال حتدث إال عند تسالمة األتسباب، لل ياطة بنفسه

  .ة املفضية للنزا جلهالأن تكون معلومة علما ينفي ا: ويشرتط ىليها أيضا لصحة اإلجارة: اخامسً 

وهذا موضع ، ألن اجلهالة يف كل منهما تفضي إىل النزا  ؛وهذا الشرط جيب حتققه يف األجرة أيضا

 .111اتفاق
                                                 

مع مالحظة أن هناك خالف بني الفقهاء يف املعقود عليه هل هو املنفعة أم العني اليت تتولد عنها املنفعة؟  175
وابن عرىلة ، 5/11، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، 4/171، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، يراجع:الكاتساينو 

-7/317، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 4/19، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، الدتسوقي
، وما بعدها 3/149، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، وما بعدها 9/9، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 311

دار النهضة ، 1ط، الوتسيط يف عقد اإلجارة، 1551، عبدالرمحن حممد عبدالقادر، ومن الكتب املعاصرة اليت ىلصلت
 .55-75، القاهرة، العربية

وما  4/251 ،مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، وما بعدها7/257، مصدر تسابق، البحرالرائق، ابن جنيم 115
وما  4/2، مصدر تسابق، الشرح الكبري، الدردير، وما بعدها 1/371، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر، بعدها
وما  2/347، مصدر تسابق، اإلقنا ، الشربيين، وما بعدها 241/ 4، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي، بعدها
، وما بعدها 9/9، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، وما بعدها 2/332، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، بعدها
 .3/149، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت
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 وقد أخذت اجمللة والقانون ب ركان وشروط اإلجارة كما هي يف الفقه اإلتسالمي.

وكل ما يصلح أن ، يت يتملكهااألجرة هي ما يلتزم به املست جر عوضا عن املنفعة ال، األجرة: ثانيا

 .112وينبغي كذلك العلم باألجرة، يكون مثنا يف البيع يصلح أن يكون أجرة يف اإلجارة

 .113(431، 434، 433وبذلك أخذت جملة األحكام العدلية ب ركان اإلجارة يف املواد ) -

 .114(993، 992، 991وكذلك القانون املدين األردين يف املواد) -

  .اإلجارةواع أن: الرابعالمطلب 

والسيارات واحملالت ، كاحليوان والدور واألراضي،  إجارة واردة على منفعة غري اإلنسان: النوع األول

 التجارية وغريها.

 : تسواء كانت، إجارة واردة على منفعة اإلنسان: النوع الثاني
                                                                                                                                               

و لك لبيان ، أو املوصوىلة يف الذمة أو األش ا ، األعيان املعينة :ورد عن بعض ىلقهاء الشاىلعية أن حمل اإلجارة 111
ولكن مبا أن هذه املنفعة ، ىلهذه هدىلها األتساتسي ومقصدها األصلي، مرجع املنفعة وإاّل ىلإن اإلجارة ال تقع إالّ على املنفعة

قال يف ابن ، أو الش ص ىلقد يعرب عنها مبحلها ومتعلقها، أو موصوىلة يف الذمة، ال بّد هلا من حمل يتعلق به من عني معينة
، مالك أبو حنيفة :منهم وهذا قول أكثر أهل العلم، : ) إن املعقود عليه املناىلع1/434، مصدر تسابق، املغين، قدامة

أجرتك داري   :ألاا املوجودة والعقد يضاف إليها ىليقول، و كر بعضهم أن املعقود عليه العني، وأكثر أصحاب الشاىلعي
 4، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، 4/411، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام.كما يقول بعتكها (

 .1/359، مصدر تسابق، املهذب، الشريازي، 117/
 

وما 4/251، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، وما بعدها7/257، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم -  112
وما  4/2، مصدر تسابق، الشرح الكبري، الدردير، وما بعدها 1/371، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر، بعدها
وما  2/347، مصدر تسابق، اإلقنا ، الشربيين، وما بعدها 241/ 4، بقمصدر تسا، روضة ال البني، النووي، بعدها
، وما بعدها 9/9، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، وما بعدها 2/332، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، بعدها
 .3/149، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت

 
 .452-1/455، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر  113
 .122، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 114
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 .أجير خاص -أ

، عقود عليها يف تلك املدةوهو الذي يقع العقد عليه يف مدة معلومة يستحق املست جر منفعته امل

 .111كمن اتستؤجر شهرا لل دمة،  ألنه ال يعمل لغري مست جره ؛ويسمى باألجري الوحد

 أجير مشترك )الصناع(. -ب

 . 119وهو من يعمل لعامة الناس كالنجار وال بيب والصباغ واحلداد والكواء وحنوهم

ولفظ األجري على األجري ، كعلى األجري املشرت –يف الغالب –وبعض الفقهاء ي لقون لفظ الصانع 

 .117اخلا 

 .أحكام اليد في اإلجارة: الخامسالمطلب 

 تحرير محل الزاع بين الفقهاء.

ىللو هلكت دون تعد أو تفريط أو خمالفة للم  ون ىليه ىلال ضمان ، العني يف يد املست جر أمانة -1

 .أو امل الفة ىلال يضمن إال بالتعدي أو التفريط، واألجري اخلا  أمني، عليه وإال ضمن

                                                 
درر ، علي حيدر1/113، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/35، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم  111

، 2/114، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، (777، 791، 715، 759املواد)، 1/157، مصدر تسابق، احلكام
، 9/117، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 11/155، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 7/429، املاوردي، احلاوي
مصدر ، احمللى، ابن حزم، 117، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين، 4/11، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت
الوتسيط يف عقد ، عبدالقادر عبدالرمحن، مادة إجارة، 1/211، مصدر تسابق، املوتسوعة الفقهية الكويتية، 1/251، تسابق

 وأجري الوحد هي تسمية عند احلنفية ىلقط.، 317-311، اإلجارة
 

 باإلضاىلة إىل املراجع السابقة.، 1/351، مصدر تسابق، املهذب، الشريازي 119
مصدر ، اجملمو ، النووي، 4/31، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي، 5/77، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 117
 .        9/117، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 11/55، ابقتس
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إال بالتعدي أو ، أو ما هلك بعمله، ىلال يضمن ما هلك يف يده من مال، األجري اخلا  أمني-2

 . 111وله األجرة كاملة، التقصري

 .تضمين األجير المشترك -3

ملا ، ىلقد اختلف الفقهاء يف كون األجري املشرتك ضامنا من غري تعٍد أو تفريط، أما األجري املشرتك

من أعيان املست جر بعد اتفاقهم على أنه يضمن يف حاالت التعدي والتقصري  يكون حتت يده

 : على قولني، وخمالفة الشروط

تعٍد أو تفريط أو -أن ما يف يده أمني عليه وبالتايل ال يضمن إال يف احلاالت السابقة: القول األول

يلى وبه قال ع اء وهذا هو قول أيب حنيفة وزىلر واحلسن بن زياد وابن أيب ل-خمالفة الشروط

وابن حزم وأيب  151وقول للشاىلعية يف الصحيح 155واحلنابلة على الصحيح يف املذهب 115وطاووس

 .152ثور وإتسحاق

                                                 
 نفس الصفحة.، املراجع السابقة 111
، السرخسي، 1/124، مصدر تسابق، تبيني احلقائق، الزيلعي، 4/215، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 115

اختالف األئمة ، 2552، شيباينالوزير أبو املظفر حيىي بن حممد ال، ابن هبرية، 11/147، مصدر تسابق، املبسوط
 بريوت.        ، دار الكتب العلمية، 2/34، 1ط، السيد يوتسف أمحد:حتقيق، العلماء

 .9/14، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي، 34-4/33، 121، 9/117، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 155

 
، األتسيوطي، 2/311، مصدر تسابق، اجمغين احملت، الشربيين، 427-7/429، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 151

 .1/219، مصدر تسابق، جواهر العقود
 .252-1/251، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 152
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 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس

 }" اَل حيَِلُّ َماُل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم ِإالَّ : -صلى اهلل عليه وتسلم-ىلقول الرتسول اهلل ، أما السنة المطهرة-1

 .153ِبِ يِب نَتْفٍس ِمْنُه{

إ ا جعلناه ضامنا أخذنا ماله بغري رضاه دون تسبب شرعي؛ وألن األصل أال جيب : وجه الداللة

. ومل 153تسورة البقرة /  ﴾َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَّاِلِميَن  ﴿: لقوله تعالىالضمان إال باالعتداء 

وإ ا مل يوجد ، واهلالك ليس هو تسببا ىليه يوجد التعدي من هذا األجري ألنه م  ون يف القبض

 .154التعدي ال ضمان

 : أما القياس-9

ىلتكون يده يد أمانة ، قاتسوا األجري املشرتك على األجري اخلا  وكذلك على مست جر العني-أ

 مثلهما.

 .151واملضارب والعامل يف املساقاة واملزارعة، قياتسه على الوكيل -ب

                                                 
باب أهل البغي إ ا ىلاءوا مل يتبع مدبرهم ومل يقتل ، كتاب قتال أهل البغي،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 153

، اإلمام أمحد، مسند أمحد، 1/112، 17253حديث رقم ، أمواهلمأتسريهم ومل جيهز على جرحيهم ومل يستمتع بشيء من 
قال يف البدر املنري: هذا احلديث مروي من ، من طريق عن أيب حرة الرقاشي عن عمه، 1/72، 25714حديث رقم 

أال وإن  :قال يف خ بته -صلى اهلل عليه وتسلم  -أن رتسول اهلل » -رضي اهلل عنه-من طريق ابن عباس  :أحدها:طرق
ابن «"اللهم اشهد :قال .نعم :قالوا ؟أال هل بلغت، ملسلم أخو املسلم ال حيل له دمه وال شيء من ماله إال ب يب نفسها

، صححه األلباين، 4/223، مصدر تسابق، نصب الراية، الزيلعي، 959-9/953، مصدر تسابق، البدر املنري، امللقن
 .1/219، 1415حديث رقم ، خمتصر إرواء الغليل، األلباين

 .13/412، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 154
مغين ، الشربيين، 427-7/429، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 4/215، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 151

 .1/219، مصدر تسابق، جواهر العقود، األتسيوطي، 2/311، مصدر تسابق، احملتاج

 



 

 

251 

وأنه يضمن الشيء التالف ولو بغري تعٍد ، ري املشرتك يد ضمان هب إىل أن يد األج: القول الثاني

رضي اهلل  -وهو قول اإلمامعلي وعمر، أو تقصري منه صيانة ألموال الناس وحفالا على مصاحلهم

 .155واحلنابلة يف رواية أخرى 151واملالكية 157وأبو يوتسف وحممد 159وشريح القاضي -عنهما

 : واستدلوا بأدلة من اآلثار والمعقول

أنه كان يضمن -رضي اهلل عنه -ىلما جاء عن جعفر بن حممد عن أبيه عن علي ، ما اآلثارأ-1

 .955ال يصلح الناس إال  لك: ويقول، الصباغ والصواغ

ملا ىلسد الناس ولهرت خيانة األجراء ضمن الصنا  قضى بذلك اخللفاء الراشدين ، أما المعقول-9

عليهم التصرف ىليما حتت أيديهم ويدعون بتضمني الصنا  وإن مل يتعدوا؛ ألن الصنا  يسهل 

 .951ىلفي تضمينهم حفظ ألموال الناس وصيانته، هالكه

                                                 
 .     252-1/251، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 159
، السرخسي، 1/124، مصدر تسابق، تبيني احلقائق، الزيلعي، 4/215، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 157

وقال الصاحبان أبو ، 2/34، مصدر تسابق، اختالف األئمة العلماء، ابن هبرية، 11/147، مصدر تسابق، املبسوط
أو غرق غالب ، االحرتاز عنه كاحلريق العامال يضمن األجري املشرتك إ ا وقع التلف بسبب ال ميكنه ، يوتسف وحممد

 .4/155، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام، وبقوهلما يفىت عند احلنفية، وحنومها
وقد  هب املالكية إىل أنه ، 21، 4/23، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي 151

يان بصنع ، ما تلف بيده ولو بغري تعد أو تقصري ، إ ا كان الشيء مما يغاب عليه يضمن األجري املشرتك الذي يؤثره األع
، الفواكه الدواين، النفرواي، 125، 121، 111/  15، مصدر تسابق، التاج واإلكليل، ) أي ميكن إخفاؤه (. املواق

 .111-2/114، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 2/152، مصدر تسابق
 .9/14، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي، 34-4/33، 121، 9/117، مصدر تسابق، غينامل، ابن قدامة 155
باب ما جاء يف تضمني ، كتاب اإلجارة،  البيهقي، مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي، وروي مثله عن عمر 955

باب يف ، قضيةكتاب كتاب البيو  واأل،  مصدر تسابق، املصنف، ابن أيب شيبة، 9/122، 12555أثر رقم ، األجراء
باب يف القصار ، كتاب البيو  واألقضية،  وورد يف مصنف أيب شيبة، 4/395، 21511رقم ، القصار والصباغ وغريه

رقم ، كانا يضمنان القصار شرؤاه يوم أخذه  :قال، عن مسروق وشريح، عن الشعيب، 9/211، والصباغ وغريه
 .7/41، مصدر تسابق، البدر املنري، ابن امللقن، بضعف-يعمر وعل-.قال يف البدر املنري: وهذا يروى عنهما 21412

 .2/152، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي  951
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 القول الراجح

إال إ ا وقع التلف بسبب ال ، و لك لقوة ما اتستدلوا به، والقول الراجح عندي هو القول الثاني

 .953 ،952وهذا أوتسط األقوال، أو غرق غالب وحنومها، ميكنه االحرتاز عنه كاحلريق العام

 .954( على أن األجري اخلا  أمني957أما جملة األحكام العدلية ىلقد نصت يف املادة )-

( "األجري املشرتك يضمن الضرر واخلسائر اليت تولدت 911أما األجري املشرتك ىلقد نصت املادة) 

يضمن األجري املشرتك اخلسائر املتولدة  -أي-عن ىلعله ووصفه إن كان بتعديه وتقصريه أو مل يكن

ن ىلعله إن مل يكن جتاوز املعتاد يعين أن األجري املشرتك ضامن لل سارة اليت تتولد عن ىلعله تسواء م

أكان متعديا أو مل يكن وتسواء جتاوز املعتاد أو مل يتجاوز ؛ ألن ما يدخل حتت عقد اإلجارة هو 

 .951العمل السليم وأما العمل الفاتسد ىلال يدخل حتت اإلجارة"

قول الراجح أن االجري املشرتك يضمن ىليما حتت يده من أموال الناس وهنا تتفق اجمللة مع ال

 ومتاعهم.

( على أن األجري أمني ال يضمن إال بالتعدي أو 252أما القانون املدين األردين ىلقد نصت املادة)-

 .959التقصري

 ظ.هنا تواىلق القانون مع قول العلماء يف عدم ضمان األجري اخلا  إال إ ا تعدى أو قصر يف احلف
                                                 

ىلإن هلكت عنده وهو منفرد ، وهو أن العني تدخل يف ضمان األجري املشرتك بالقبض، وهناك قول لبعض الشاىلعية 952
أما إ ا مل يكن األجري منفردا باليد ىلال ، خيانة األجراءو لك لفساد الناس و ، ضمن هالكها ولو مل يتعد أو يفرط، باليد

، روضة ال البني، النووي، 11/59، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، ألن املال غري مسلم إليه حقيقة، ضمان عليه عندئذ
 .4/255، مصدر تسابق

 .7/435مان عنهم "لوال خويف من خيانة األجراء لق عت القول بسقوط الض :جاء يف احلاوي:"قال الشاىلعي 953
 .   1/157، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 954
 .1/959، املرجع السابق 951
 .127، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 959
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 الخيانة في عقد اإلجارة وما ينطبق عليه من الصور المعاصرة.: السادسالمطلب 

 : -وما يقاس عليه من السيارات اليوم-إجارة الحيوان  -(1

وما ورد من خالف بني األئمة يف بعض ، يشرتط يف املنفعة أن تكون مقصودة لذاهتا حبسب العرف

اتستئجار احليوانات والسيارات يكون بضرر على  واخليانة يف، الصور ىلمرجعه إىل اختالف العرف

 .تسواء من جهة اخلفة والثقل أو بسبب اختالف اجلنس -يف غري ما اتفقوا عليه-الدابة أو السيارة

مثل ما يكون يف تسيارات الشحن -ىلإن كان الضرر على السيارة من حيث قدر اخلفة والثقل -أ 

احملمول مثل املتفق عليه من املؤجر أو أخف ىلال ىلإن كان الشيء : والنقل يف هذا الوقت املعاصر

وليس هناك خمالفة يف املعىن يف حتميل ، ألن التعيني بشيء حممول ال ىلائدة ىليه، شيء على املست جر

 .957مثل الشيء أو دونه

ب ن مّحل مكان اخلشب ، ىلإن كان خبالف جنسه: وإن كان الشيء احملمول أثقل من املتفق عليه

ألاا هلكت بفعل غري مسموح به من ، وال أجر عليه، ىلهو ضامن للهالك، رةىلع بت السيا، حديد

وال أجرة على ، املؤجر؛ ألن األجر مع الضمان ال جيتمعان؛ إ  وجوب الضمان لصريورته غاصباً 

 الغاصب.

من جنس املتفق عليه ب ن محل اثنني طن مثاًل مكان طن : وإن كان الشيء احملمول الذي هو أثقل

ضمن اجلزء من قيمة اهلالك وعليه األجر الذي َسي؛ ألن السيارة هلكت ، ت السيارةوع ب، واحد

 ويضمن بقدر الزيادة.، ىليقسم التلف على قدر  لك، بفعل م  ون ىليه وغري م  ون ىليه

                                                 
، علي حمىي الدين، 1/137، مصدر تسابق، تبيني احلقائق، الزيلعي، 11/15، مصدر تسابق، املبسوط، السرخسي 957

هت/  1425مجادى الثانية/ رجب ، باريس –قدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس حبث م، اإلجارة على مناىلع األش ا 
 م. 2551يوليو 
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ك ن يست جر إنسان تسيارة ليحمل : وإن كان الضرر على السيارة بسبب اختالف اجلنس -ب 

ىليضمن قيمتها ألن ثقل ، ىلتلفت السيارة، قن اراً من حديد أو أقلعليها طن من ق ن ىلحمل عليها 

 .951وال أجرة، ىليضمن، ىللم يكن م  وناً ىليه ىلصار غاصباً ، من ثقل احلديد الق ن أقل

اليت حتدد باأليام بغض النظر عن ، كاتستئجار السيارات السياحية،  ويدخل ىليه بعض الصور املعاصرة

 املساىلة.

 .955" اجلواز الشرعي ينايف الضمان": بقوهلا، ألحكام العدليةوهذا ما أكدته جملة ا -

أما إ ا جتاوز وخالف شرط ، ىلالضمان على املست جر، ىلما دام االتستئجار يف حدود املتفق عليه

 : وهذه القاعدة مقيدة بشرطني، املؤجر ىلعليه الضمان

رة وقائد الدابة أو راكب السيا -مثال  -ىليضمن ، أن ال يكون املباح مقيدا بشرط السالمة -1

 .915راكبها يف ال ريق

 .أن ال يكون يف املباح إتالف اآلخرين وإال كان مضمونا-2

                                                 
وما  11/175، مصدر تسابق، املبسوط، السرخسي، وما بعدها 4/213، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 951

، مصدر تسابق، إلراداتشرح منتهى ا، البهويت، وما بعدها 1/111، مصدر تسابق، تبيني احلقائق، الزيلعي، بعدها
وقد  كر الفقهاء صورا قدمية يف عصرهم يف اتستئجار الدابة وما يرتتب على خمالفة قول املؤجر مثل:"وإن كانت ، 2/279

وأما امل الفة يف ، ىليضمن كل القيمة، ىلجاوز املكان، امل الفة يف املكان: ك ن يست جر دابة للحمل إىل مكان معلوم
ىليضمن القيمة ، ىلع بت يف يده، ىلانتفع هبا زيادة على املدة، لريكبها أو حيمل عليها مدة معلومة الزمان: ك ن يست جر دابة

 ألنه صار غاصباً باالنتفا  هبا ىليما وراء املدة احملدودة.، أيضاً 
 .51، املادة، 1/12، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 955
باإلضاىلة ، (91ونص عليها القانون األردين يف املادة) ،215-275، مصدر تسابق، شرح القواعد الفقهية، الزرقا 915

 للمرجع السابق.
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" ال جيوز للمست جر أن يتجاوز : ( اليت نصت على953وبه أخذ القانون األردين يف املادة) -

ينجم عن ىلإ ا جتاوز وجب عليه ضمان ما ، اتستعمال امل جور حدود املنفعة املتفق عليها يف العقد

 .911ىلعله من ضرر"

 : إجارة األراضي الزراعية -(9

 جيب على املست جر أن ينتفع باألرض يف حدود املعروف واملشروط.

وإ ا زرعها ضمن قيمة ، من اتست جر أرضا ليزرعها حن ة ىلليس له أن يزرعها ق نا: وقد  كر احلنفية

 . 912نا لألمانةوخائ، واعترب غاصبا لألرض، ما أحدثه  لك يف األرض من نقصان

 .913(1434وبه أخذت جملة األحكام يف املادة) -

 .914(711وكذلك القانون املدين األردين يف املادة ) 

                                                 
 (.913وكذلك قريبا منه املادة)، 123، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 911
قال الشاىلعية ، 219\4، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، 211\1، مصدر تسابق، احمليط الربهاين، ابن مازة 912

يلزمه املسمى وأجر  :ويف قول آخر هلم .وتفضي إىل منازعة، والزيادة غري منضب ة، ر املثل ؛ ألنه تعدىيلزمه أج :يف  لك
أو أن ي خذ أجر املثل ، إن مالك األرض يكون باخليار بني أن ي خذ املسمى وأجر املثل للزيادة :ويف قول .املثل للزيادة

مغين ، الشربيين، 11/19، مصدر تسابق، اجملمو ، لنوويا، 254، مصدر تسابق، السراج الوهاج، الغمزاوي، للجميع
ال جيوز هذا  :قيل، لو اشرتط نوعا معينا من الزر  كالقمح ىللهم رأيان :.وعند احلنابلة2/313، مصدر تسابق، احملتاج

، سب االتفاقوالثاين أنه يتقيد هبذا الشرط ح.وإمنا  كر القمح لتقدر به املنفعة، الشرط ؛ ألن املعقود عليه منفعة األرض
، 19-4/11، مصدرتسابق، كشاف القنا ،  البهويت، وهذا اختيار القاضي من علمائهم .ىليكون شرطا ال يقتضيه العقد

 مادة إجارة.، 212-1/211، مصدر تسابق، املوتسوعة الفقهية الكويتية
 .           3/451، 1/191، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 913
 .135، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 914
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 .الدار المستأجرة -(3

أما إن اتست جرها  .ىلال يضمن إال بالتعدي أو امل الفة، والدار املست جرة تكون أمانة يف يد املست جر

وبه أخذت جملة األحكام العدلية يف  911السكىن ضمنها ىلاتستعملها لغري، على أن يت ذها للسكىن

 .919(957املادة)

 .917(954( واملادة )953وكذلك القانون املدين األردين يف املادة ) -

 األجير المشترك والخاص. -(4

وكل ما كان من توابع  لك العمل لزم ، يلتزم األجري املشرتك واخلا  بإجناز العمل املتعاقد عليه

ىلإ ا شرط املكرتي على األجري أن يعمل بنفسه لزمه ، رف ما مل يشرتط غري  لكاألجري حسب الع

 وإ ا تسلم العمل لغريه ىلقد خان االتفاق املربم بينهما.،  لك ألن العامل تعني بالشرط

( األجري الذي اتستؤجر على أن يعمل بنفسه ليس له أن 171يف املادة )، جاء يف جملة األحكام

ىلليس لل ياط أن ، ع ى أحد جبة خلياط على أن خيي ها بنفسه بكذا دراهميستعمل غريه مثال لو أ

 .911خيي ها بغريه وإن خاطها بغريه وتلفت ىلهو ضامن

 .ويضمن كذلك برتك احلفظ أو اإلمهال-

مثل أن يسلم ش ص ق عة من القماش إىل خياط ، وتكون خيانة إما يف اجلنس أو يف القدر أيضا

يكون صاحب الثوب حال ، ىليع( ىل الف بالزيادة أو بالنقصانلينسجه بغلظ معني) ث ني أو ر 

 أو أن ي خذ الغزل ويع ي األجر املسمى.، الزيادة خمرياً بني تضمني مثل الغزل
                                                 

 .411\4، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام 911
 .                    1/157، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 919
 .127، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 917
 .1/191، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 911
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ىليكون صاحب الثوب أيضاً ، ىلصبغه بلون آخر، أو يف الصفة ك ن يسلم صباغًا ليصبغه بلون معني

 .915ر املثلخمرياً بني تضمني قيمة الثوب أو أخذه وإع اء أج

 .-وهي من الصور المعاصرة لعقد اإلجارة-اإليجار المنتهي بالتمليك في الفقه اإلسالمي-(5

اتفاقية إجيار يلتزم ىليها املست جر بشراء الشيء املؤجر يف الوقت املتفق عليه خالل مدة : ويقصد به

 اإلجيار أو بعدها بسعر يتفق عليه مسبقاً أو ىليما بعد.

مع ، لألجرة مث تتعاقد مع السائقني ب جور شهرية هلا -مثالً -كات تسيارات ىلقد تشرتي بعض الشر 

 أو تبيعها هلم بسعر رمزي.، هتبها هلم -مثالً -وعد ب نه بعد عشرة تسنوات 

وقد أجازها جممع الفقه اإلتسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤ ر اإلتسالمي يف دورته الثانية عشرة 

هت 1421هت إىل غرة رجب 1421مجادى اآلخرة  21من ، السعودية بالرياض يف اململكة العربية

 (.2555تسبتمرب  23-21)

 -7وقد أجازها العلماء يف الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكوييت املنعقدة بالكويت يف الفرتة - 

 : م حيث اعتربهتا إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية1517/ 3/ 11

 ة وت بيق أحكامها عليها طيلة تلك املدة.ضبط مدة اإلجار  -1

 حتديد مقدار كل قسط من أقساط األجرة. -2

نقل امللكية إىل املست جر يف ااية املدة بواتس ة وهبها له تنفيذا لوعد تسابق بذلك بني البنك  -3

 )املالك( واملست جر.
                                                 

اجلوهرة ، احلداد، 2/14، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي، 211/  4، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 915
مصدر ، املهذب، الشريازي، 411/  4، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام، 1/175، مصدر تسابق، النرية
، 11/  4، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 432-7/421، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 455/ 1، تسابق
19. 
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 ( بش ن موضو  اإلجيار املنتهي بالتمليك4/12) 115: ويف القرار رقم

وصكوك ، اطالعه على األحباث املقدمة إىل اجملمع خبصو  موضو  )اإلجيار املنتهي بالتمليكبعد 

الت جري(. وبعد اتستماعه إىل املناقشات اليت دارت حول املوضو  مبشاركة أعضاء اجملمع وخربائه وعدد 

 : قرر ما يلي خبصو  الصور اجلائزة واملمنوعة، من الفقهاء

 : والممنوعة ما يليضابط الصور الجائزة : أوال

 يف زمن واحد.، على عني واحدة، يف وقت واحد، أن يرد عقدان خمتلفان: ضابط املنع-أ

 : ضابط اجلواز-ب

زماناً حبيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد ، وجود عقدين منفصلني يستقل كل منهما عن اآلخر-1

 ار يوازي الوعد يف األحكام.واخلي، أو وجود وعد بالتمليك يف ااية مدة اإلجارة، اإلجارة

 أن تكون اإلجارة ىلعلية وليست تساترة للبيع.-2

أن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك ال على املست جر وبذلك يتحمل املؤجر ما يلحق -3

وال يلزم املست جر بشيء إ ا ىلاتت ، العني من ضرر غري ناشئ من تعد املست جر أو تفري ه

 .925املنفعة

العقد على ت مني العني املؤجرة ىليجب أن يكون الت مني تعاونيًا إتسالميًا ال جتارياً إ ا اشتمل -4

 ويتحمله املالك املؤجر وليس املست جر.

                                                 
الدورة اخلامسة ، اإلجارة المنتهية بالتمليك، جملة جممع الفقه اإلتسالمي، حبث الدكتور عبد اهلل حممد عبد اهلل  925
الدورة ، اإلجارة المنتهية بالتمليك، وحبث الدكتور عبد اهلل بن بيه يف جملة جممع الفقه اإلتسالمي، (4/2951-2959)

، 214، 3ط، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلتسالمي، 1415، حممد عثمان، شبري، (2999-4/2993اخلامسة )
 عمان.، دار النفائس
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جيب أن ت بق على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة وأحكام -1

 البيع عند  لك العني.

 لية على املؤجر ال على املست جر طوال مدة اإلجارة.تكون نفقات الصيانة غري التشغي-9

 : من صور العقد الممنوعة -ثانياً 

، عقد إجارة ينتهي بتملك العني املؤجرة مقابل ما دىلعه املست جر من أجرة خالل املدة احملددة -أ

 حبيث تنقلب اإلجارة يف ااية املدة بيعاً تلقائياً.، دون إبرام عقد جديد

مع عقد بيع له معلق على تسداد مجيع األجرة ، وملدة معلومة، ص ب جرة معلومةإجارة عني لش -ب

 أو مضاف إىل وقت يف املستقبل.، املتفق عليها خالل املدة املعلومة

ويكون مؤجاًل إىل أجل طويل ، عقد إجارة حقيقي واقرتن به بيع خبيار الشرط لصاحل املؤجر-جت 

 حمدد )هو آخر مدة عقد اإلجيار (.

ومنها هيئة كبار العلماء باململكة ، ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علميةوهذا 

 .العربية السعودية

 : من صور العقد الجائزة -ثالثاً 

واقرتن ، مقابل أجرة معلومة يف مدة معلومة، عقد إجارة ميكن املست جر من االنتفا  بالعني املؤجرة-أ

أو وعد باهلبة بعد ، علقاً على تسداد كامل األجرة و لك بعقد مستقلم، به عقد هبة العني للمست جر

يف دورته  13/1/3)و لك وىلق ما جاء يف قرار اجملمع بالنسبة للهبة رقم ، تسداد كامل األجرة

 الثالثة(.
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عقد إجارة مع إع اء املالك اخليار للمست جر بعد االنتهاء من وىلاء مجيع األقساط اإلجيارية -ب

ل املدة يف شراء العني امل جورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة )و لك وىلق قرار املستحقة خال

 ( يف دورته اخلامسة(.9/1) 44اجملمع رقم 

، مقابل أجرة معلومة يف مدة معلومة، عقد إجارة ميكن املست جر من االنتفا  بالعني املؤجرة-جت

 د كامل األجرة بثمن يتفق عليه ال رىلان.واقرتن به وعد ببيع العني املؤجرة للمست جر بعد تسدا

، يف مدة معلومة، مقابل أجرة معلومة، عقد إجارة ميكن املست جر من االنتفا  بالعني املؤجرة-د

على أن يتم البيع يف ، ويع ي املؤجر للمست جر حق اخليار يف  لك العني املؤجرة يف أي وقت يشاء

( أو حسب االتفاق 9/1) 44اجملمع السابق رقم  وقته بعقد جديد بسعر السوق )و لك وىلق قرار

 يف وقته.

حمل خالف وحتتاج إىل دراتسة تعرض يف  هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك: رابعاً 

 دورة قادمة إن شاء اهلل تعاىل.

ىلإ ا أخل املست جر وخالف بعض الشروط املتفق ، وهذا العقد من الصور املعاصرة لعقد اإلجارة

 -البنك أو غريه-وهي صورة معاصرة حلفظ، ىلإن العني املؤجرة تبقى يف ملك ال رف األول، عليها

 .921لكامل حقوقه

ىللو خالف ، لشرط املؤجر -يف الصور اليت  كرناها-هذه أهم صور امل الفة اليت يقوم هبا املست جر

 يف شرٍط واحد ترتب عليه الضمان. 

 

                                                 
 .214، مصدر تسابق، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلتسالمي، شبري 921
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 : الفصل الثـــاني
 عامالتالخيانة في فقه الم 

 
 : المبحث التاسع

 الخيانة فـي العاريــة.
 

 العارية في اللغة واالصطالح.: المطلب األول
 

 مشروعية العارية.: المطلب الثاني
 

 أركان العارية.: المطلب الثالث
 

 ضمان العارية)يد المستعير على العارية(.: المطلب الرابع
 
 .جحد العاريــة: المطلب الخامس
 

 عقوبة خيانة العارية.: المطلب السادس
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 : المبحث التاسع

 الخيانة في العارية.

ألن مبنامها على احلفظ وعدم التعدي أو التقصري ، تظهر اخليانة أيضا يف العارية كما تظهر يف الوديعة

 : وفي هذا المبحث فيه المطالب اآلتية، أو التفريط ىليهما

 العارية لغة واصطالحا.: المطلب األول

، العارية منسوبة إىل العارة وهو اتسم من اإلعارة تقول أعرته الشيء أعريه إعارة وعارة :في اللغة -أ

، أحدمها يدل على تداول الشيء: والعني والواو والراء أصالن 922لتعريها عن العوض، وَسيت إعارة

 .923واآلخر يدل على مرض يف إحدى عيين اإلنسان

 .924"  ليك املنفعة بغري عوض": اصطالحا -ب

 مشروعية العارية.: ب الثانيالمطل

 تواترت األدلة على مشروعية العارية من الكتاب العزيز والسنة امل هرة واإلمجا  واملعقول. 

 .7تسورة املاعون/﴿ َوَيْمنَـُعوَن اْلَماُعوَن ﴾ : فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما-1

قاله ابن عباس" ، والقدر والفاسمثل الدلو ، " ما يتعاوره الناس بينهم: قال املاوردي: وجه الداللة

 .921وروي عن ابن مسعود مثله

                                                 
 باب عور.   ، 4/912، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 922
 ور.باب ع، 4/114، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس 923
الشرح ، الدردير، 1/473، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين، 1/151، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت 924

، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقى على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 431-3/433، مصدر تسابق، الكبري
بعد االطال  على تعريفات ، تعريف احلنفية واملالكية . وهو411، مصدر تسابق، شرح حدود ابن عرىلة، الرصا ، 3/439

 وجدت أنه أقرب التعاريف.، الفقهاء
ىلتح ، زكريا األنصاري، 14/255، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 9/313، مصدر تسابق، النكت والعيون، املاوردي 921

 .1/355، مصدر تسابق، الوهاب

 



 

 

263 

ولكن نذكر اثنني ، ىلقد ورد أكثر من حديث يف مشروعية اإلعارة: أما من السنة المطهرة-9

 : منهما

ْيِه َصلَّى اللَُّه َعلَ -} َكاَن ىلَتزٌَ  بِاْلَمِديَنِة ىَلاتْستَتَعاَر النَّيبُّ : قال -رضي اهلل عنه-عن أنس بن مالك  -أ

اُه ىلَتَرتًسا ِمْن َأيب طَْلَحَة يُتَقاُل َلُه اْلَمْنُدوُب ىلَترَِكَب ىلَتَلمَّا َرَجَع قَاَل َما َرأَيْتَنا ِمْن َشْيٍء َوِإْن َوَجْدنَ  -َوتَسلَّمَ 

 .929لََبْحًرا {

 .927" وىليه جواز العارية وجواز الغزو على الفرس املستعار": قال النووي: وجه الداللة

تسار إىل حنني ىلذكر احلديث  -صلى اهلل عليه وتسلم-} أن رتسول اهلل : اهللعن جابر بن عبد -ب

ِإىَل َصْفَواَن ْبِن أَُميََّة ىَلَس ََلُه أَْدرَاًعا ِعْنَدُه ِماَئَة ِدرٍْ   -صلى اهلل عليه وتسلم-"مُثَّ بَتَعَث َرتُسوُل اللَِّه : وىليه

هِتَا ىلَتَقالَ  َبْل َعارِيًَّة َمْضُمونًَة َحىتَّ نُتَؤدِّيَتَها َعَلْيَك مُثَّ » : ا حُمَمَُّد ىلَتَقالَ َأَغْصًبا يَ : َوَما ُيْصِلُحَها ِمْن ُعدَّ

 .921تَسائًِرا"{ -صلى اهلل عليه وتسلم-َخرََج َرتُسوُل اللَِّه 

                                                 
، باب من اتستعار من الناس الفرس، كتاب اهلبة وىلضلها،  ر تسابقمصد، صحيح الب اري، اإلمام الب اري، متفق عليه 929

-باب يف شجاعة النيب ، كتاب الفضائل،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 2/529، 2414حديث رقم 
:)ىلز  (خوف من العدو) من شيء شرح ألفاظه-.7/72، 9149حديث رقم ، وتقدمه للحرب -صلى اهلل عليه وتسلم
، مصدر تسابق، شرح السنة، را(واتسع اجلري.قال البغوي:"ىليه جواز اتستعارة الفرس للركوب"البغوي(يوجب الفز )لبح

1/222         . 
 .11/91، مصدر تسابق، شرح صحيح مسلم، النووي 927
، 11111حديث رقم ، باب العارية مضمونة، كتاب العارية،  البيهقي، مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 921
، 3/321، 3194رقم ، باب تضمني العارية، كتاب اإلجارة،  أبو داود، مصدر تسابق، نن أبو داودتس، .أبو داود9/15
 .هذا حديث صحيح اإلتسناد :مث قال« مستدركه»وقبله شي ه احلاكم يف « تسننه»قال يف البدر املنري:" رواه البيهقي يف .

، حيح اإلتسناد ومل خيرجاه انتهى"نصب الراية.قال الزيلعي:" ص712-9/741، مصدر تسابق، البدر املنري، " ابن امللقن
واملتقرر أنه حسن احلديث ، .قال األلباين:" وإمنا هو حسن ىلقط للكالم املعروف يف ابن إتسحاق4/111، مصدر تسابق

 .931رقم، 135/ 2، مصدر تسابق، تسلسلة األحاديث الصحيحة، األلباين، إ ا صرح بالتحديث"
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واملؤداة اليت جتب ت ديتها مع ، " املضمونة اليت تضمن إن تلفت بالقيمة: قال الصنعاين: وجه الداللة

عليه –وىليه دليل على جواز العارية باتستعارة النيب ، 925مل تضمن بالقيمة" بقاء عينها ىلإن تلفت

 وبدليل أن الشراح أدرجوه ضمن كتاب العارية وباب العارية.، الدرو  من صفوان -الصالة والسالم

 .935ىلقد أمجع املسلمون على جواز العارية، أما اإلجماع-3

ولذلك صحت الوصية ، هبة املناىلع أنه ملا جازت هبة األعيان جازت: أما من المعقول -4

 .931باألعيان واملناىلع مجيعا

وكذلك القانون املدين األردين يف ، 932(154األحكام العدلية يف املادة) ومبشروعيتها أخذت جملة-

 .933(795املادة )

 : أركان العارية: المطلب الثالث

ويتواىلق القبول ، عارةوتصح بكل لفظ يدل على اإل، )اإلجياب والقبول( عند اجلمهور: الصيغة-1

 ويتصل القبول مع اإلجياب.، مع اإلجياب

 ىلال، خمتارا يصح تربعه، ويشرتط ىليه أن يكون مالكا للتصرف يف الشيء املعار: المعير -9

 وال إعارة من ميلك االنتفا  دون املنفعة كسكان مدرتسة موقوىلة.، وال حمجور عليه، تصح إعارة مكره

                                                 
 .  5/347، مصدر تسابق، عون املعبود، العظيم آبادي، 112-3/111، مصدر تسابق، تسبل السالم، الصنعاين 925
مصدر ، األوتسط، ابن املنذر، 2/459، مصدر تسابق، اإلقنا ، ابن املنذر، 141، مصدر تسابق، االمجا ، ابن املنذر 935

، مصدر تسابق، مراتب اإلمجا ، ابن حزم، 255/ 14، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 313، 11/345، تسابق
1/95. 
، م الب أوىل النهى، الرحيباين، 1/314، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 3/93، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 931

 .3/722، مصدر تسابق
 .                            2/251، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 932
 .142-141، مصدر تسابق، القانون املدين األردين 933
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 ويكون معينا ويكون خمتارا.، أن يكون أهال للترب ، ضاويشرتط ىليه أي: المستعير-3

، ىلال يصح االنتفا  باحملرم، أن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا: ويشرتط ىليه: المحل)المعار( -4

وان تبقى العني املعارة بعد اتستيفاء املنفعة ىلال إعارة ىليما يتسار  إليه ، وتكون معلومة اجلنس والنو 

 .934الفساد

 .931(151، 155، 115، 111جملة األحكام العدلية ب ركان العارية يف املواد) وقد أخذت -

 .939(792، 791وكذلك القانون املدين األردين يف املواد) -

 : ضمان العارية)يد المستعير على العارية(: المطلب الرابع

 : هل هي يد ضمان أم يد أمانة؟ على أربعة أقوال، اختلف الفقهاء في يد المستعير

وهو قول ، 937تسواء تلفت بفعله أوبفعل أجنيب أو جائحة، العارية مضمونة: ل األولالقو 

 -رضي اهلل عنهم  -وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة وأبو هريرة ، 935واحلنابلة 931الشاىلعية

 .945ومن التابعني ع اء

                                                 
، البابريت، وما بعدها2/91، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد، وما بعدها 3/92، مصدر تسابق، ختياراال، املوصلي 934

، وما بعدها 9/214، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، وما بعدها3/ 5، مصدر تسابق، العناية على اهلداية
، وما بعدها 2/214، مصدر تسابق، لفواكه الدواينا، النفرواي، وما بعدها 5/95، مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق

، وما بعدها 7/117، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، وما بعدها 2/211، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد
، وما بعدها 4/71، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي، وما بعدها 2/293، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين
،  البهويت، وما بعدها1/315، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، وما بعدها4/312، مصدر تسابق، فرو ال، ابن مفلح

ابن ، وما بعدها 3/721، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين، وما بعدها 4/91، مصدر تسابق، كشاف القنا 
املوتسوعة ، وما بعدها922، ر تسابقمصد، السيل اجلرار، الشوكاين، وما بعدها5/191، مصدر تسابق، احمللى، حزم

، العارية وخصائصها، 2553، علي بن حممد رمضان، األبياين، مادة إعارة، 1/111، مصدر تسابق، الفقهية الكويتية
 مصر.، املكتبة العصرية، 45-29، 1ط
 .        2/351، 2/251، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 931
 .142-141، قمصدر تساب، القانون املدين األردين 939
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 واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والقياس.

 : أما السنة المطهرة-1

َعَلى اْلَيِد َما َأَخَذْت َحىتَّ : } قال-صلى اهلل عليه وتسلم-عن النيب  -اهلل عنه رضي-عن َسرة -أ

 .941تُتَؤدِّيَُه{

" يف هذا احلديث دليل على أن العارية مضمونة و لك أن على كلمة : قال اخل ايب: وجه الداللة

كادت موجودة   الزام وإ ا حصلت اليد أخذه صار األداء الزمًا هلا واألداء قد يتضمن العني إ ا

 .942والقيمة إ ا صارت مستهلكة ولعله أملك بالقيمة منه بالعني "

هذه وجه الداللة اليت اتستدل هبا ىلقهاء الشاىلعية واحلنابلة وبعض شراح احلديث على أن العارية 

 مضمونة.

بل عارية : ىلقال ؟-عليه الصالة والسالم-"أغصبا يا حممد-رضي اهلل عنه–قول صفوان  -ب

 .943مضمونة "

                                                                                                                                               
اجلائحة املصيبة حتل بالرجل يف ماله ىلتجتاحه كله قال ابن مشل أصابتهم جائحة أي تسنة شديدة اجتاحت أمواهلم ىللم  937

 باب جوح.، 2/431، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور، تد  هلم وجاحا والوجاح بقية الشيء من مال أو غريه
، مغين احملتاج، الشربيين، 14/251، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 7/111، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 931

 .2/297، مصدر تسابق
ابن ، 1/314، مصدر تسابق، الشرح الكبري، عبد الرمحن بن قدامة، 9/112، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 935

 .4/75، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 1/314، مصدر تسابق، املغين، قدامة
 .14/251، اجملمو ، النووي 945
 .11، تسبق خترجيه 941
ومثله: يف ، 3/255، مصدر تسابق، تسبل السالم، ومثله: الصنعاين، 2/235، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب 942

            .                  315-1/311، مصدر تسابق، نيل األوطار، نيل األوطار:" وبه اتستدل من قال ب ن الوديع واملستعري ضامنان" الشوكاين
 .59، تسبق خترجيه 943
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" وهذا يؤكد ضمان العارية ويف قوله عارية مضمونة بيان ضمان قيمتها : قال اخل ايب: وجه الداللة-

 944إ ا تلفت "

 : أما القياس-3

والوديعة دىلعت إليك وألنه أخذ ملك غريه ، الفرق بني العارية والوديعة ب ن العارية أخذهتا اليد: ىلقالوا

 .941وال إ ن يف إتالف ىلكان مضمونا كالغصبلنفع نفسه منفردا بنفعه من غري اتستحقاق 

 : مناقشة أدلتهم

 : حديث على اليد ما أخذت-1

متفق عليه ، واألول خمتلف ىليه والثاين، أن هذا احلديث حيتمل ضمان التلف وضمان الرد: الرد

 . 949ىليحمل عليه

ذت حىت ىلإن اليد األمينة أيضا عليها ما أخ، على الضمان صرحيا ال داللة ىليهنه أ: رد عليه

 .947تؤدي

ويلزمهم إ ا ، واألداء غري الضمان يف اللغة واحلكم، ولو صح ىلليس ىليه إال األداء: قال ابن حزم-ب

وكل هذا قد ، ألاا مما قبضت اليد، محلوا هذا اللفظ على الضمان أن يضمنوا بذلك املرهون والودائع

 . 941قال بتضمينه طوائف من الصحابة ىلمن بعدهم ىلظهر تناقضهم

                                                 
 .                                     2/235، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب 944
 .4/75، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت 941
أي أنه يلزم رد وإعادة املعار لصاحبه إ ا كان  :ضمان الرد، 55-51، مصدر تسابق، العارية وخصائصها، األبياين 949
 أو بقيمتها.، مبثلها، ويرد املعار، ضمان التلف: ىلمعناه أن مؤنة الرد على املستعري، ودا عيناموج
 .147-3/149، مصدر تسابق، تسبل السالم، الصنعاين 947
 .5/173، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 941
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 : بل عارية مضمونة: حديث -9

 : والرد من جهتين: الرد

حدثنا عبد الرمحن بن حممد ، ىلإننا رويناه من طريق أمحد بن شعيب: قال ابن حزم، السند: األولى

، عن عبد العزيز بن رىليع، هو ابن عبد اهلل القاضي، حدثنا شريك، حدثنا يزيد بن هارون، بن تسالم

وقد روى الباليا ، وشريك مدلس للمنكرات إىل الثقات، عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبية

 والكذب الذي ال شك ىليه عن الثقات.

، حدثنا حيىي بن أيب بكري حدثنا ناىلع عن صفوان بن أمية، وروي من طريق احلارث بن أيب أتسامة

من  وال نعلم لناىلع َساعا، وأعلى من عنده شعبة، واحلارث مرتوك وحيىي بن أيب بكري مل يدرك ناىلعا

 . 945والذي ال شك ىليه ىلإن صفوان مات أيام عثمان قبل الفتنة، صفوان أصال

 ورواية يعلى مؤداة.، ىلرواية صفوان مضمونة، أن الرواية خمتلف ىليها: املنت: الثانية

وأن طريقه ، أن هذا السند له طرق وشواهد تقويه 915أما السند ىلقد جاء يف البدر املنري: الرد عليه

 وقال صححه احلاكم وابن حبان. عند النسائي صحيح

طلب عارية جارية على تسبيلها من  -عليه الصالة والسالم–ألن الرتسول ، ىلغري مسلم، أما املنت -

 .911حفظ ورد من دون تضييع وتفريط

حيتمل قوله عارية مضمون أاا صفة موضحة وأن املراد من ش اا الضمان ىليدل على : قال الصنعاين

مث لاهره أن املراد ، ا صفة للتقييد وهو األلهر ألاا ت تسيس وألاا كثريةضمااا م لقا وحيتمل أا

 عارية قد ضمناها لك وحينئذ حيتمل أنه يلزم وحيتمل أنه غري الزم بل كالوعد وهو بعيد ىليتم

                                                 
 .5/171، املرجع السابق 945
                      .745-9/747، مصدر تسابق، البدر املنري، ابن امللقن 915
 .55، مصدر تسابق، العارية وخصائصها، األبياين 911
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بالتضمني إما ب لب صاحبها له أو بترب   -وهو األلهر -الدليل باحلديث القائل إاا تضمن

 .912املستعري

 كالغصـب.  يضمن -3

والغصب بغري إ ن والضمان يف ، أخذت باأل ن، ىلالعارية، هناك ىلرق بني الغصب والعارية: الرد

 .913وما دام قبضها بإ ن مالكها كانت أمانة كالوديعة، الغصب متفق عليه

وهو  919والزيدية. 911والظاهرية 914وهو قول احلنفية، العارية غري مضمونة إال بالتعدي: القول الثاني

 .917سن البصري والن عي وهو قول ابن شربمة والثوري واألوزاعيقول احل

 واستدلوا بأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة واآلثار والمعقول.

تسورة  ﴿ ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا األَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها ﴾: فقوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1

 .11النساء/

وال ، ىلجعل األمانات مؤداة، العارية مؤداة-عليه الصالة والسالم-ورد عن الرتسول : وجه الداللة

 .911خيفي أن األمر بت دية األمانة ال يستلزم ضمااا إ ا تلفت

                                                 
 3/255، مصدر تسابق، تسبل السالم، الصنعاين 912
 .1/314، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 913
 .3/411، مصدر تسابق، جممع األار شرح ملتقى األحبر، شي ي زاده، 2/92، مصدر تسابق، اجلوهرة النرية، احلداد 914
 .                                          5/195، مصدر تسابق ،احمللى، ابن حزم 911
 .             923، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين 919
 .14/251، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 3/254، مصدر تسابق، خمتصر اختالف العلماء، ال حاوي 917
تفسري ، القرطيب، 1/311مصدر تسابق، نيل األوطار، ينالشوكا، 4/453، مصدر تسابق، حتفة األحو ي، املباركفوري 911

 .1/217، مصدر تسابق، القرطيب
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ىلكذلك العارية إ ا علم أاا قد  -ضمااا–" ىلإ ا تلفت األمانة مل يلزم املؤ ن عزمها : قال ابن ب ال

ىلإ ا تلفت ، ىلهي أمانة عند املستعري، وال هو متعد باألخذ، ضمانألنه مل ي خذها على ال ؛تلفت

 . 915لزمه قيمتها جبنايته عليها"، بتعديه عليها

 : أما من السنة المطهرة-9

 -صلى اهلل عليه و تسلم-عن النيب  -رضي اهلل عنهم-ىلعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -أ

 . 995ُمِغلِّ َضَماٌن َواَل َعَلى اْلُمْسَتِعرِي َغرْيِ اْلُمِغلِّ َضَماٌن "" لَْيَس َعَلى اْلُمْستَتْودَِ  َغرْيِ الْ : قال

واملغل هو ، 991" واتستدل به من قال أنه ال ضمان على غري املعتدي: قال الشوكاين: وجه الداللة

 اخلائن.

" ِإَ ا أَتَتْتَك : قال -صلى اهلل عليه وتسلم-وعن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النيب -ب

َوٌر ُمَؤدَّاٌة َقاَل ُرتُسِلي ىَلَ ْعِ ِهْم َثاَلِثنَي ِدْرًعا َوَثاَلِثنَي بَِعريًا قَاَل ىلَتُقْلُت يَا َرتُسوَل اللَِّه َأَعَوٌر َمْضُمونٌَة أَْو عَ 

 .992"وهناك لفظ أعارية بدل أعور وعورٌ – َبْل ُمَؤدَّاةٌ 

                                                 
، 1/121، مصدر تسابق، ىلتح الباري، ابن حجر، 149-7/141، مصدر تسابق، شرح صحيح الب اري، ابن ب ال 915

 .314/ 1، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة
، 9/51، 11125حديث رقم ، ب من قال ال يغرمبا، كتاب العارية،  مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 995

حديث ، 1ط، كتاب البيو ،  حتقيق:السيد عبداهلل املدين، تسنن الدراق ين، 1599، علي بن عمر البغدادي، الدراق ين
وإمنا رواه عمرو ، وال يصح عن غريه، قال البيهقي:" ىلإنه إمنا يصح من قول شريح، بريوت، دار املعرىلة، 3/41، 191رقم 
 -صلى اهلل عليه وتسلم -عن النيب ، عن جده، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن عبيدة بن حسان، بد اجلباربن ع

، 3771رقم ، باب العارية، كتاب الصلح،  البيهقي، قاله الدارق ين " معرىلة السنن واالثار، وهذا إتسناد ضعيف
، 7/352، مصدر تسابق، البدر املنري، ن امللقناب« " حتقيقه»جاء يف البدر املنري:" وضعفه ابن اجلوزي يف ، 15/114

رقم ، 3/214، كتاب الوديعة،  مصدر تسابق، التل يص احلبري، وجاء يف التل يص:" ويف إتسناده ضعيفان "ابن حجر
 .111-4/119، ورد يف كتاب الوديعة وكتاب العارية، مصدر تسابق، نصب الراية، ومثله يف الزيلعي، 1312

 .                315-1/311، مصدر تسابق، نيل األوطار، الشوكاين 991
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 يقل مضمونة ىلدل على عدم قال بل مؤداة ومل -عليه الصالة والسالم-الرتسول : وجه الداللة

 .993واحلديث دليل ملن  هب إىل أاا ال تضمن العارية إال بِالتَّْضِمنيِ : قال الصنعاين، الضمان

" ال يضمن صاحبها إال أن ي لع منه : ىلقالوا كتب عمر بن عبد العزيز يف العارية، أما اآلثار-3

     .994على خيانة "

 : أما من المعقول-4

 .991رب  وعقود الترب  ال توجب الضمانألاا من عقود الت -أ

وهذا ألن قبض مال الغري ، ىلباإل ن أوىل، أن قبض مال الغري بغري إ ن ال يصلح تسببًا للضمان-ب

 .وهذا إحسان يف حق املالك، بغري إ نه هو إثبات اليد على مال الغري وحفظه وصيانته عن اهلالك

 .95تسورة الرمحن/ ﴾ِإال اإلْحَسانُ  ﴿َهْل َجَزاُء اإلْحَسانِ : قال اهلل تبارك وتعالى

قال إن القبض امل  ون ىليه ال يكون تعديا؛ ألنه ال يفوت يد املالك وال ضمان إال على املتعدي  -ج

خبالف قبض ، 153تسورة البقرة/ ﴾﴿ َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَّاِلِمينَ : اهلل تبارك وتعالى

 .999الغصب
                                                                                                                                               

علق عليه االرناؤط بقوله: "إتسناده صحيح على ، 17575رقم، 4/222، مصدر تسابق، مسند أمحد، اإلمام أمحد 992
إنه  :وقال ابن حزم .«صحيحه»قال يف البدر املنري:" صحح حديث يعلى هذا )أبو حامت بن( حبان يف .شرط الشي ني"

ابن ، ء مما روي يف العارية خرب يصح )غريه( وأما ما تسواه ىلليس يساوي االشتغال به"البدر املنريحديث حسن ليس يف شي
، 117حديث ، كتاب البيو ،  وقال يف التل يص:"وله شاهد من حديث ابن عباس:أخرجه الدار ق ين، 9/712، امللقن
من طريق عكرمة عن ، 9/11، تسابق مصدر، تسنن البيهقي، البيهقي، 2/47، مصدر تسابق، املستدرك، احلاكم، 3/31

، مصدر تسابق، التل يص احلبري، ابن عباس به.وقال احلاكم: صحيح على شرط مسلم وواىلقه الذهيب. ابن حجر
 .935رقم ، 2/259، مصدر تسابق، يف السلسة الصحيحة، . وصححه األلباين3/121
، ابن ب ال، رح صحيح الب اريش، ومثله ابن ب ال، 112-3/111، مصدر تسابق، تسبل السالم، الصنعاين 993
 .355-1/315، مصدر تسابق، نيل األوطار، الشوكاين، 7/141
 .7/149، مصدر تسابق، ابن ب ال، شرح صحيح الب اري 994
 .2/355، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر، 2/259، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 991
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 : مناقشة أدلتهم

 ......ضمان.ليس على المستعير-1

والبيهقي ، ىلقد ضعفه الدراق ين، أن هذا احلديث ضعيف وضعفه غري واحد من كبار احملدثني: الرد

وال تقوم به احلجة ولو صح رىلعه؛ ألن املراد ليس عليه  لك من حيث هو مستعري ، وقاال غري مرىلو 

 .997ألنه لو التزم الضمان للزمه

 حديث الثالثين درعا.-9 

 واالض راب يسقط االتستدالل باحلديث.، خمتلف ىليها مرة بالضمان ومرة بالت دية أن الرواية: الرد

 ىلقد ورد ما خيالفها أيضا عند الصحابة والتابعني.، أما اآلثار-3

 ىلبمجرد القبض من دون إ ن يضمن كالغصب والسرقة.، مال الغير أما قبض-4

كالعقار ،  أي ال ميكن إخفاؤه، ال ضمان ىليما ال يغاب عليه:  هب إىل التفصيل: القول الثالث

إال إ ا أقام بينة على أنه تلف أو ، كالثياب واحللي ىلإنه يضمنه،  خبالف ما ميكن إخفاؤه، واحليوان

 .991إنه ال ضمان يف غري ما  كر: وقالوا، وهو قول املالكية، ضا  بال تسبب منه

                                                                                                                                               
 -واتستدلوا حبديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب ،9/217، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 999

قال:" ال ضمان على مؤ ن "واحلديثث ضعيف ألن عبد اهلل بن شبيب واه ؛ ويزيد هو )النوىللي(  -صلى اهلل عليه وتسلم
البدر ، نهذا احلديث إتسناده ضعيف" ابن امللق:«تسننه»وقد أتسلفت حاله يف باب )األحداث( وهلذا كله قال البيهقي يف 

 .3/214، مصدر تسابق، التل يص احلبري، ومثله ابن حجر، 353-7/352، مصدر تسابق، املنري
 

 .      147-3/149، مصدر تسابق، تسبل السالم، الصنعاين  997
الشرح ، الدردير، 2/92، مصدر تسابق، الثمر الداين، اآليب األزهري، 5/75مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق 991

حاشية ، ابن عرىلة الدتسوقي، 2/277، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي، 441، 3/439، تسابق مصدر، الكبري

 .2/277، مصدر تسابق، الدتسوقى على الشرح الكبري
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 : أدلــــة المالكيـــة

حبمل أحاديث الضمان على ما ميكن ، اؤه وما ال ميكناتستدل املالكية يف التفرقة بني ما ميكن إخف

 .995واألحاديث األخرى على ما ال ميكن إخفاؤه، إخفاؤه

 : مناقشة أدلتهم

ليس : ىلقلنا.نتهم املستعري ىليما غاب: "وما نعلم هلم حجة أصال إال أام قالوا: يقول ابن حزم

﴿ ِإْن يـَتَِّبُعوَن : فقال تعالى، إتبا  الظن واهلل تعاىل قد أنكر، ألاا لن، بالتهمة تستحل أموال الناس

 .21تسورة النجم/ ﴾ِإال الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا

}"ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ ىَلِإنَّ : قال -صلى اهلل عليه وتسلم-أن رتسول اهلل  -رضي اهلل عنه-وعن أىب هريرة

 .975الظَّنَّ َأْكَذُب احلَِْديِث"{

كما يقول شريح ويلزمكم أن ،  ويلزمكم إ ا أعملتم الظن أن تضمنوا املتهم وال تضمنوا من ال يتهم

تضمنوا الوديعة أيضا هبذه التهمة وىلساد هذا القول ألهر من أن يتكلف الرد عليه ب كثر مما 

 .971أوردنا"

خل   وحجة هذا قياس لل    على ا: قسناه على الرهن ىلقلنا: "وقال بعضهم: وأضاف ابن حزم

ملا اختلف السلف يف تضمني العارية توتس نا قوهلم : وكالمها خ  . وقال بعضهم، لقولكم بقولكم

وال تسبيل إىل دليل ، ومن هذا تس لناكم من أين ىلعلتم هذا وملتم إىل هذا التقسيم الفاتسد: قلنا هلم

                                                 
 .2/211، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد 995
لذين آمنوا اجتنبوا كثريا من باب يا أيها ا، كتاب اآلداب،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري، متفق عليه 975

حديث رقم ، باب حَتِْرمِي الظَّنِّ ، كتاب الرب والصلة،  صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 2213\1، 1143حديث رقم، الظن
9751 ،1/15. 

 .                                 5/195، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 971
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وال رأي له وجه ، وال قول صاحب، وال قياس، وال رواية تسقيمة، وال من تسنة، ال من قرآن، أصال

 .972ىلسقط هذا القول

 973وهو قول قتادة، وإن شرط الضمان لزمه، إن شرط عدم الضمان مل يضمن: القول الرابع

ونسب املاوردي والنووي هذا القول أيضا إىل  971وعبيد اهلل احلسن العنربي 974وعثمان البيت

 .979داود

 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة

"اْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهْم : قال -صلى اهلل عليه وتسلم-}أن النيب -عنه رضي اهلل-عن أيب هريرة-1

 .977{َحَراًما أَْو َحرََّم َحالال" ِإالَّ َشْرطًا َأَحلَّ 

                                                 
 .175-5/195، املرجع السابق 972
م( قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر االنصاري الظفري  944 - 555هت =  23 - 555مان )قتادة بن النع 973

صلى اهلل عليه -شهد املشاهد كلها مع رتسول اهلل ، كان من الرماة املشهورين،  من شجعاام، االوتسي: صحايب بدري
أخو " أيب تسعيد اخلدري "  وهو، تسنة 91وتويف باملدينة وهو ابن ، وكانت معه يوم الفتح راية بين لفر -وتسلم

 .1/115، مصدر تسابق، األعالم، المه.الزركلي
وأصله من الكوىلة. كان من أئمة ، وقيل: تسليمان، وقيل: أتسلم، اتسم أبيه: مسلم، ىلقيه البصرة، عثمان البيت أبو عمرو 974

ت ، واحلسن، لمةوعبد احلميد بن تس، والشعيب، حدث عن: أنس بن مالك، واألقوال امل ثورة، الفصاحة واحلكمة
 .11/111، مصدر تسابق، تسري أعالم النبالء، الذهيب، 22/114، ابن حجر، هت.هتذيب التهذيب143

، النووي، 3/254، مصدر تسابق، خمتصر اختالف العلماء، ال ربي، 5/175، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 971
هت=  191 - 151أماترمجة: العنربي ) ،1/319، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 14/251، مصدر تسابق، اجملمو 
من الفقهاء العلماء باحلديث. من أهل ، من  يم: قاض، م( عبيداهلل بن احلسن بن احلصني العنربي 711 - 723

، الزركلي، وتويف ىليها 199وعزل تسنة ، هت 117وويل قضاءها تسنة ، البصرة. قال ابن حبان: من تسادهتا ىلقها وعلما
 .4/49، مصدر تسابق، صفوة الصفوة، ابن اجلوزي، 4/152، مصدر تسابق، األعالم

وهناك من نسب قول ، 7/111، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 14/251، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 979
، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي.وان تلفت بغريه ضمن، وهو مذهب الشيعة: إن تلفت باملوت مل يضمن، خامس
"واملذهب الرابع وهو مذهب ربيعة إن تلف باملوت مل يضمن وإن تلف بغريه ضمن" . وورد يف احلاوي:14/251

 .7/111، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي
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ىلإ ا شرط الضمان يف العارية ىلإنه يضمنها وإ ا مل يشرتط مل ، أن ما يتفق عليه يلتزم به: وجه الداللة

 .971يلتزم

 ث الضمان املذكور عن صفوان.ا حبديواتستدلوا أيضً -2

 : مناقشة أدلتهــم

ولو شرطه ، -بقوله بل عارية مضمونة-أطلق القول بالضمان -عليه الصالة والسالم-أن النيب-1

لو شرط الضمان ىلال ضمان ألاا ، -كالوديعة-والذي ليس ىليه الضمان، -رضي اهلل عنه-صفوان

 ، أمانة وترب  باحلفظ

وإمنا جلهل صفوان باحلكم ألنه كان مشركا ، ا بالضمان وعدمهليس هو شرط، حديث صفوان-2

 أراد معرىلة حكمها هل هو األداء أم الضمان؟

                                                                                                                                               
، 11791حديث رقم، باب الشرط يف الشركة، كتاب الشركة،  البيهقي، مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 977
، 7/241، 14115رقم ، باب الشروط ف النكاح، الصداق وورد بتمامه يف كتاب، وبزيادة: ما واىلق احلق منها"، 9/75

قال ابن امللقن:"هذا ، 3/332، 3159رقم ، باب الصلح، كتاب األقضية،  مصدر تسابق، تسنن أبو داود، أبو داود
املسلمون » :-صلى اهلل عليه وتسلم  -قال رتسول اهلل  :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال :احلديث مروي من طرق أحدها

وكثري هذا هو موىل ، عن أيب هريرة مرىلوعا به، عن الوليد بن رباح، رواه أبو داود من حديث كثري بن زيد« روطهمعند ش
وضعفه ، واختلف قول حيىي بن معني ىليه ىلضعفه مرة ووثقه أخرى .صدوق ىليه لني :قال أبو زرعة .وىليه مقال، األتسلميني
، وخلط بينه وبني غريه ىلجلعهما واحدا، حتامل عليه ابن حزم ىلوهاهو ، «صحيحه»وأخرج له يف ، ووثقه ابن حبان، النسائي

ومثله ، 9/112، مصدر تسابق، البدر املنري، "ابن امللقن.هو ضعيف عندهم وإن كان قد روى عنه جلة :وقال عبد احلق
امع صحيح وضعيف اجل، األلباين، وصححه األلباين، 4/359و، 3/93، مصدر تسابق، التل يص احلبري، يف ابن حجر

 .1/211، 1353رقم، مصدر تسابق، خمتصر إرواء الغليل، األلباين، 24/195، 11995رقم ، مصدر تسابق، الصغري
 .9/121، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 971
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  القول الراجح

، والقول الراجح لدي أن العارية غري مضمونة إال بالتعدي أو التفريط أو االتستعمال الغري امل  ون ىليه

 : 975و لك ملا ي يت

" ِإنَّ : يقول -صلى اهلل عليه وتسلم-}َسعت رتسول اهلل : قال -رضي اهلل عنه-ورد عن أيب أمامة-أ

ْيُن َمْقِضى  اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْعَ ى ُكلَّ ِ ى َحقٍّ َحقَُّه......... اْلَعارِيَُة ُمَؤدَّاٌة َواْلِمْنَحُة َمْرُدوَدٌة َوالدَّ 

 .915َوالزَِّعيُم َغارٌِم {

بعد ىلتح مكة وكان  -مس لة ضمان العارية-يقول هذاإ ا راجعنا قضية صفوان وجدنا أنه -ب

صلى اهلل -عند أن بلغ النيب ، وكان هذا يف غزوة حنني يف عام الفتح، صفوان ال زال على دين قومه

وكان قد ، ىلبادرها قبل أن تبادره؛ ألنه كان يعلم قوة هوازن، أن هوازن قد مجعت له -عليه وتسلم

والعشرة ، تل وهتي  معه من مكة ألفان ىلصاروا اثين عشر ألفاً خرج معه من املدينة عشرة آالف مقا

وأما الذين جاءوا معه من مكة ىلالبعض ، الذين جاءوا من املدينة جاءوا بسالحهم وبكامل عدهتم

                                                 
، وهي وجهة نظر عند الشاىلعية يف التفريق بني االتستعمال امل  ون ىليه والغري م  ون ىليه ىليضمن الثاين ال األول. الشربيين 975
 .1/291، مصدر تسابق، املهذب، .الشريازي2/331، مصدر تسابق، قنا اإل
، تسنن ابن ماجه، 3/321، 3197قم، باب تضمني العارية، كتاب اإلجارة،  مصدر تسابق، تسنن أبو داود، أبو داود 915

،  مصدر تسابق، صحيح ابن حبان، ابن حبان، 2/151، 2351رقم، باب العارية، كتاب الصدقات،  ابن ماجه، األلباين
قال يف البدر املنري:"هذا احلديث حسن رواه ، علق عليه االرناؤط: إتسناده قوي، 11/451، 1554رقم، كتاب العارية

من حديث إَساعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم « تسننهم»وأبو داود والرتمذي وابن ماجه يف « مسنده»أمحد يف 
، مصدر تسابق، البدر املنري، ه شواهد تقويه". ابن امللقنهذا احلديث ل :وقال، َسعت أبا أمامة "وأورد احلديث :قال
يف كتاب ، 3/119، مصدر تسابق، التل يص احلبري، يف كتاب الضمان. ومثله يف ابن حجر، 9/757-711

السلسة الصحيحة ، األلباين، وصححه األلباين، 4/111، مصدر تسابق، نصب الراية، الضمان.ومثله يف الزيلعي
، 1/351، مصدر تسابق، صحيح وضعيف ابن ماجه، األلباين، 2/199، 915رقم ،مصدر تسابق، امل تصرة

 .2351رقم
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والبعض خرج للنظر ، والبعض خرج محية لقومه، منهم ينقصه شيء؛ ألن البعض خرج إلتسالمه

 وللغنيمة.

وهو يعلم أن صفوان عنده درو  ، دروعًا هلذا العدد اجلديد-ليه وتسلم صلى اهلل ع-ىلاحتاج النيب 

ىل لب ، إنه هرب مث رجع: حىت قيل، و صفوان ما زال على دين قومه مل يسلم، ىل تاه وتس له، عديدة

أعرنا إياها : أي، ) وتوصلها إلينا إىل حنني (: وقال له، مائة: وقيل، وقيل مثانني، منه مائيت در 

هذه العارية على أي أتساس على أاا : وهنا تس ل كما تس ل يعلى، تربعًا من عندكوعليك محلها 

 ) بل مضمونة (.: مضمونة أو على أاا مؤداة؟ ىلكان جواب رتسول اهلل لت صفوان

 من صفوان عارية مضمونة ومن يعلى عارية مؤداة؟-صلى اهلل عليه وتسلم -ملا ا اتستعار النيب 

، وموقفه من إعارة درو  صفوان وإعارة درو  يعلى له-عليه وتسلم صلى اهلل -وهنا ننظر يف جوابه 

)مؤداة( والثاين يقول : لكن واحدًا منهم يقول له، وهذه إعارة وهذه إعارة، ىلهذه درو  وهذه درو 

 )مضمونة(.: له

)مؤداة( هو مسلم صحايب جليل ومن واجبه أن يساهم يف القتال واجلهاد : إن الذي قال له: نقول

هي : وهنا يقول ؟ىلإ ا كانت عنده درو  واحتاجها املسلمون ىلالواجب عليه أن يقدمها، مالهبنفسه و 

وطلب منه الرتسول ، وقد توىلرت عنده آلة قتال، لكم يا رتسول اهلل! ألنه مسلم وهو م الب باجلهاد

ول )مؤداة(؛ ألاا إ ا تلف منها شيء ىلالرتس: ىلال أقل من أن يعريها ولكن ب خف األمرين، إعارهتا

ىلكيف يغرمهم ، وهذا القتال هو يف تسبيل اهلل، وهو اتستعار هذه الدرو  للقتال، هو الذي اتستعارها

 بل الواجب عليه أن يقاتل ويساهم.، ما أتلفوه يف تسبيل اهلل وهو مسلم
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، وهو على غري دين اإلتسالم، ال أعريك يا حممد! ىلله احلق؛ ألن هذا ماله: لكن صفوان لو قال

، ىلما بقي إال الغصب، لن أع يكم: ىللو قال، بين دينه -صلى اهلل عليه وتسلم-نيب وتسيقاتل هبا ال

لكن ، وحممد يسلب أموال الناس وغريها من ألفا  التشنيع، حممد يغتصب: وما بقي إال أن يقال

يقابل مواىلقته وهو مشرك أن يعري املسلمني أدرعه ليستعينوا هبا على قتال أهل دينه ىلهذا منه كاٍف 

 تسواء انتصروا أم اازموا.، وتلفها يف احلرب ليس على صفوان منه شيء ،جداً 

 من حق صفوان أن تكون عاريته مضمونة.: إ اً 

ىلما الذي جعل كاًل من األول والثاين ، أما القول الرابع الذي قال بالشرط يف الضمان وعدمه -ج

لهم يف العارية كان حبسب يتساءل هل هي مضمونة أو مؤداة؟ أال يوحي هذا التساؤل إىل أن تعام

ىللو كانت مؤداة ، وإال ملا تس لوا، يوحي إىل أنه كان ىليها قبل  لك أحكام صادرة: الشرط؟ اجلواب

وإن كانت مضمونة ، قواًل واحدًا والعرف عندهم ىليها األداء ىلليس هناك حاجة إىل أن يس لوا

واهلل -لكن ألن ، العرف حمكموالعرف عندهم ىليها الضمان ىلليس هناك حاجة إىل أن يس لوا؛ ألن 

ىلإن اشرتط ، حبسب الشرط: أي، أام ىليما بينهم كانت العارية عندهم على األمرين -تعاىل أعلم

 . 911ضمااا ىلهي مضمونة وإن مل يشرتط ضمااا ىلهي مؤداة

( " العارية أمانة يف يد 113حيث نصت املادة )، وهذا ما أخذت به جملة األحكام العدلية -

أو نقصت قيمتها من ، ىلإ ا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بال تعد وال تقصرياملستعري 

                                                 
 وإمنا على الشبكة، والكتاب غري م بو ، شرح بلوغ املرام، ع ية بن حممد تسامل بتصرف من شرح بلوغ املرام، ع ية 911

http://www.islamweb.net. 
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اتستعماله إياها حسب املعتاد وعلى الوجه املشروط يف حال االتستعمال أو يف غري حال االتستعمال 

 .912ال يلزمه الضمان"

يف يد املستعري " العارية أمانة : ( اليت تنص على أن794وكذلك القانون املدين األردين يف املادة ) -

وال تقصري ىلال ضمان عليه ما مل يتفق على غري  ىلإ ا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بال تعد

 .913 لك "

من اتستعمال العني املستعارة عيب يوجب  إ ا حدث-1" : ( اليت تنص على773وكذلك املادة)

اتستعماهلا على خالف نقصا من قيمتها ىلال يضمن املستعري قيمة  لك النقص إال إ ا كان ناشئا عن 

 املعتاد.

خالىله ىلهلكت أو تعيبت ضمن  إ ا جتاوز املستعري امل لوف يف اتستعمال العارية أو اتستعملها على-2

 .914للمعري ما أصاهبا"

وال يضمن إال بالتعدي أو ، القائل ب مانة يد املستعري، وهنا اتفقت اجمللة والقانون مع القول الثاين

 وهذا ما رجحناه.، التقصري

                                                 
 .      2/351، مصدر تسابق، درر احلكام، علي حيدر 912
 .141، مصدر تسابق، قانون املدين األردينال 913
 .142، املرجع السابق 914
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 .جحد العاريـــــة: المطلب الخامس

ىليكون بعد اإلمساك ، ألنه مبثابة العزل عن احلفظ، اتفق الفقهاء أن جحد العارية موجب للضمان

 .911غاصبا

 والدليل على  لك قياس العارية على الوديعة.

 .919وهذا ما أخذت به جملة األحكام العدلية أن اجلحود يعترب تسبب من أتسباب ضمان العارية -

 عقوبة جحد العارية.: لمطلب السادسا

أم أن اإل ن من املالك يعد  -ق ع اليد-هل هو موجب للحد، اختلف الفقهاء يف جحود العارية

 شبهة ىلال يقام عليه احلد.؟

 : اختلف الفقهاء في قطع جاحد العارية على قولين

  911ملالكيةوا 917 هب إىل أنه ال ق ع على جاحد العارية وهو قول احلنفية: القول األول

 .951وأبو اخل اب وابن قدامة 955اختارها اخلرقي وابن شاقال، ورواية عن اإلمام أمحد 915والشاىلعية

                                                 
، 1/373، مصدر تسابق، شرح ىلتح القدير، ابن اهلمام، 4/155، مصدر تسابق، حاشية البيجرمي، البيجرمي 911

حاشية ، ابن عرىلة الدتسوقي، 1/75، مصدر تسابق، تبيني احلقائق، الزيلعي، 9/117، مصدر تسابق، املبسوط، السرخسي

، املاوردي، 5/159، مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق، 443-3/442، مصدر تسابق، تسوقى على الشرح الكبريالد

مصدر ، كشاف القنا ،  البهويت، 1/321، مصدر تسابق، كفاية األخيار،  احلصيين، 9/121، مصدر تسابق، احلاوي

 .143/ 3، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين 4/111، تسابق

 .4/377، مصدر تسابق، درر احلكام، ي حيدرعل 919
، اجلوهرة النرية، احلداد، 1/95، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 4/111، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 917

مصدر ، اللباب يف شرح الكتاب، امليداين، 1/395، مصدر تسابق، العناية على اهلداية، البابريت، 2/415، مصدر تسابق
 .       7/71و، 7/91، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين، 3/77، تسابق
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 : واستدلوا بأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة والمعقول

ا َكَسَبا َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوْا َأْيِديـَُهَما َجَزاء ِبمَ  ﴿: فقوله تعالى، الكتاب العزيز أما -1

 .31تسورة املائدة/ ﴾َنَكااًل مَِّن اللَّهِ 

، وأنه ليس ألحد أن خيص منها شيئا إال حبجة جيب التسليم هلا، أن اآلية على الظاهر: وجه الداللة

 .952واجلاحد للوديعة ليس بسارق، ىلاآلية نصت على إجياب الق ع على السارق

 : أما من السنة المطهرة -9

}" َأنَّ قُتَرْيًشا َأمَهَُّهْم َشْ ُن -رضي اهلل عنها -الزهري عن عروة عن عائشة ىلما ورد عن معمرعن -أ

: ؟ ىلَتَقاُلوا-صلى اهلل عليه وتسلم-َمْن ُيَكلُِّم ىِليَها َرتُسوَل اللَِّه : الَّيِت تَسَرَقْت ىلَتَقاُلوا 953اْلَمْرأَِة اْلَمْ ُزوِميَّةِ 

؟ ىَلَكلََّمُه ُأتَساَمُة ىلَتَقاَل -صلى اهلل عليه وتسلم-َزْيٍد ِحبُّ َرتُسوِل اللَِّه  َوَمْن جَيْرَتُِئ َعَلْيِه ِإالَّ ُأتَساَمُة ْبنُ 

                                                                                                                                               
، 2/152، مصدر تسابق، الثمر الداين، اآليب األزهري، 2/152، مصدر تسابق، البهجة شرح التحفة، التسويل 911

 .7/172، مصدر تسابق، حاشية العدوي، العدوي، 2/311، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي
، النووي، 13/211، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 147/ 4، مصدر تسابق، تسىن امل البزكريا األنصاري أ 915

 .25/79، مصدر تسابق، اجملمو 
كان رأتسا يف األصول والفرو . مات يف ،  إبراهيم بن أمحد بن عمر بن محدان بن شاقال البغدادي البزاز، أبو إتسحاق 955

شذرات ، 1ط، عبد احلي بن امحد العكري، ابن العماد، نةوله أربع ومخسون تس، رجب تسنة تسع وتستني وثالث مئة
حتقيق:حممد حامد ، طبقات احلنابلة، أبو احلسني حممد بن حممد، أبو يعلى، بريوت، دار الكتب العلمية، 3/91، الذهب
 .   19/252، مصدر تسابق، تسري أعالم النبالء، الذهيب، بريوت، دار املعرىلة، 2/121، 1ط، الفقي

مصدر ، املبد ، ابن مفلح، 15/235، ابن قدامة، الشرح الكبري، 15/213، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 951
 .125/ 9، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 15/231، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 111-5/114، تسابق

نيل ، الشوكاين، 12/41، بقمصدر تسا، عون املعبود، العظيم آبادي، 2/313، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب 952
 .7/199، مصدر تسابق، األوطار

وخمزوم أخو كالب بن مرة الذي نسب إليه ، امل زومية: نسبة إىل خمزوم بن يقظة  ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 953
بنت  بنو عبد مناف. واتسم املرأة على الصحيح ىلاطمة بنت األتسود بن عبد األتسد بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم وهي

، وقيل هي أم عمرو بنت تسفيان بن عبد األتسد، أخي أيب تسلمة ابن عبد األتسد الصحايب اجلليل الذي كان زوج أم تسلمة
 .11-12/17، مصدر تسابق، ىلتح الباري، واألول أصح. ابن حجر
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» : مُثَّ قَاَم ىلَاْخَتَ َب ىلَتَقالَ «. أََتْشَفُع يف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه؟ » : -صلى اهلل عليه وتسلم-َرتُسوُل اللَِّه 

َا َهَلَك الَِّذيَن ِمْن قَتبْ  ِلُكْم أَنتَُّهْم َكانُوا ِإَ ا تَسَرَق ىِليِهُم الشَّرِيُف تَترَُكوُه َوِإَ ا تَسَرَق ىِليِهُم أَيتَُّها النَّاُس ِإمنَّ

 الضَِّعيُف أَقَاُموا َعَلْيِه احلَْدَّ َوامْيُ اللَِّه َلْو َأنَّ ىلَاِطَمَة بِْنَت حُمَمٍَّد تَسَرَقْت َلَقَ ْعتُ 

 .954َيَدَها "{ 

وال ، أن ق ع يد املرأة امل زومية إمنا كان ألجل تسرقتهاهذا احلديث أوضح داللة على : وجه الداللة

َا َهَلَك الَِّذيَن ِمْن قَتْبِلُكْم أَنتَُّهْم َكانُوا ِإَ ا: –صلى اهلل عليه وتسلم  -أدل على  لك من قوله   " ِإمنَّ

ع يدها إال " من تدبر هذا احلديث علم انه مل يق : تَسَرَق ىِليِهُم الشَّرِيُف تَترَُكوُه " قال ابن عبد الرب

 ومعمر تفرد برواية اجلحد.، 951ألاا تسرقت "

" لَْيَس َعَلى َخاِئٍن : قال -صلى اهلل عليه وتسلم-}عن رتسول اهلل  -رضي اهلل عنه-ب ت عن جابر

 .959َوال ُمْنَتِهٍب َوال خُمَْتِلٍس ق ع "{

                                                 
ة يف احلد باب كراهية الشفاع، كتاب احلدود،  الب اري، مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري، متفق عليه 954

كتاب القسامة ،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 9/2451، 9459حديث رقم ، إ ا رىلع إىل السل ان
 .3/1311، 1911حديث رقم ، باب ق ع السارق الشريف وغريه والنهي عن الشفاعة يف احلدود، واحملاربني

، 1/395، مصدر تسابق، بشرح اجلامع الصغريالتيسري ، املناوي، 7/195، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 951
ىلتح ، ابن حجر، 11/111، النووي على مسلم، أن رواية تسرقت أكثر وأشهر، والقرطيب، واحملب ال ربي،  كر ابن املنذر

 .               12/52، مصدر تسابق، الباري
، 231\4، 4353خليانة رقم باب الق ع يف اخللسة وا، كتاب احلدود،  مصدر تسابق، تسنن أبو داود، أبو داود 959

، 1441حديث رقم، باب ما جاء يف اخلائن وامل تلس واملنتهب، مصدر تسابق كتاب احلدود، تسنن الرتمذي، الرتمذي
، ابن ماجه، 11\1، 4571، باب ما ال ق ع ىليه رقم، كتاب السارق،  مصدر تسابق، تسنن النسائي، النسائي، 4/12

.قال يف 194\2، 2151رقم ، باب اخلائن واملنتهب وامل تلس، كتاب احلدود،  مصدر تسابق، تسنن ابن ماجه
عن ابن ، التل يص:" قال النسائي: أشعث بن تسوار ضعيف. ورواه ابن اجلوزي يف "العلل" من طريق مكي بن إبراهيم

 أخرجه من حديث تسفيان عن أيب، وقال: مل يذكر ىليه اخلائن غري مكي.قلت: قد رواه ابن حبان من غري طريقه، جرية
-4/113، مصدر تسابق، التل يص احلبري، "ابن حجر.الزبري عن جابر بلفظ: "ليس على امل تلس وال على اخلائن ق ع"

، نصب الراية، قال الزيلعي:" وتسكت عنه عبد احلق يف " أحكامه " وابن الق ان بعده ىلهو صحيح عندمها، 114
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صلى اهلل  -واخلائن ال ق ع عليه بنص حديث رتسول اهلل ، أن جاحد العارية خائن: وجه الداللة

 .957ىل شبه جاحد الوديعة -عليه وتسلم 

 : أما المعقول من وجوه -3

ىلجعل الق ع ردعاً ، أن السارق ي خذ املال على وجه االتست فاء ىلال ميكن انتزا  احلق منه باحلكم -أ

 .951ىلال حاجة إىل إجياب الق ع عليه، واجلاحد ي خذ املال على وجه ميكن انتزا  احلق منه، له

لى جاحد العارية لقصور احلرز؛ ألنه كان موجوداً يف يد اخلائن وحرزه وليس يف حرز ال ق ع ع -ب

 . 955أما اخلائن ىلألنه جماهر بفعله ىللم تتحقق السرقة ىلال تق ع يده، مالكه

والقول ب اا كانت تستعري احللي ىلتجحده  كر على ، أن امل زومية إمنا ق عت ألاا تسرقت -ج

 .755ا جلحودها العاريةومل يكن ق عه، تسبيل التعريف

 : مناقشة أدلتهم

واخليانة واجلحد نو  من ، ىلهذا صحيح أن السارق يُق ع، اليت تبني الق ع على السارق أما اآلية-1

 ىلتق ع يد اخلائن.، السرقة

                                                                                                                                               

، 3/441، 1441حديث رقم ، مصدر تسابق ،صحيح وضعيف تسنن الرتمذي، األلباين، وصححه األلباين، 3/391
 ". 9/52، 2152رقم ، مصدر تسابق، صحيح وضعيف ابن ماجه، األلباين

مادة ، 25/111، مصدرتسابق، املوتسوعة الفقهية الكويتية، 3/171، مصدر تسابق، شرح معاين اآلثار، ال حاوي 957
 خيانة.                       

 .25/79، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 951
، املاوردي، 1/7، مصدر تسابق، حتفة األحو ي، املباركفوري، 7/142، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 955

 .13/211، مصدر تسابق، احلاوي
 .9/212، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، 13/211، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 755
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" ال يكاد : جاء يف الفروق اللغوية، والبعض ال يفرق، أن هناك ىلرقًا بني السارق واخلائن: الرد عليه

والسارق من تسرقك تسرًا ب ي وجه  ، ن بني اخلائن والسارق.واخلائن الذي ائتمن ىل خذالناس يفرقو 

 .751اوليس كل تسارق خائنً ، كل خائن تسارق: يقال، كان

 : أما مناقشة األدلة من السنة المطهرة-9

 : الرد على تفرد معمر برواية الجحد: أوال

الكويف عن عبيد اهلل بن عمر عن ناىلع ىلقد روى أبو مالك عمرو بن هاشم اجلنيب ، أما تفرد معمر -أ

صلى اهلل عليه -}َأنَّ اْمَرأًَة َكاَنْت َتْسَتِعرُي احْلُِلىَّ ِف َزَماِن َرتُسوِل اللَِّه  -رضي اهلل عنهما-عن ابن عمر

: -اهلل عليه وتسلمصلى -ىلَاتْستَتَعاَرْت ِمْن َ ِلَك ُحِلي ا ىَلَجَمَعْتُه مُثَّ أَْمَسَكْتُه ىلَتَقاَل َرتُسوُل اللَِّه  -وتسلم

 .752{ِ"تَتُتْب َهِذِه اْلَمْرأَُة َوتُتَؤدِّى َما ِعْنَدَها ِمَرارًا ىلَتَلْم تَتْفَعْل ىَلَ َمَر هِبَا ىلَتُقِ َعت

 .-رضي اهلل عنها-ورواه تسفيان عن أيوب بن موتسى عن الزهري عن عروة عن عائشة -ب

 .-رضي اهلل عنها-ورواه بشر بن شعيب أخربين أيب عن الزهري عن عروة عن عائشة -ج

وهذه ال رق  كرت اجلحد ، ورواه هشام عن قتادة عن تسعيد بن يزيد عن تسعيد بن املسيب -د

 .753ىلقد صح احلديث، والق ع

رضي اهلل عنه  -وال ق ع على خائن حلديث جابر ، الرد على القول ب ن املستعري اجلاحد خائن: ثانيا

يس على اخلائن وال على امل تلس وال على )ل: قال -صلى اهلل عليه وتسلم  -أن رتسول اهلل  -

                                                 
 بريوت.          ، 221، 1ط، حتقيق:حسام الدين القدتسي ،معجم الفروق اللغوية، 1511، أبو هالل العسكري، العسكري 751
، 4/335، 7374رقم، باب ما يكون حرزاً ، كتاب ق ع السارق،  مصدر تسابق، تسنن النسائي الكربى، النسائي 752

باب الرجل يستعري احللي ىلال يرده هل عليه يف  لك ق ع أم ، كتاب احلدود،  مصدر تسابق، شرح معاين اآلثار، ال حاوي
 .15/492، 4155مصدر تسابق رقم، صحيح وضعيف النسائي، األلباين، وصححه األلباين، 3/175، 4951قم ر ، ال
 بتصرف يسري.، 24-12/22، مصدر تسابق، تسنن أبو داود، حاشية ابن القيم على أبو داود، ابن القيم 753
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ومل يسمعه ، لفساد اخلرب؛ ألن ابن جرية مل يسمعه من ابن الزبري، قول غري مسلم 754املنتهب ق ع(

 .751ألنه قد أقر على نفسه بالتدليس؛-رضي اهلل عنه  -من جابر 

عليه املغرية  وقد تابعه، ب ن تصحيح الرتمذي له يدل على أنه حتقق إيصاله: وقد أجيب عن هذا-

رضي  -وحديثه أخرجه النسائي عن املغرية عن أبن ، والرتمذي، كما أشار إليه أبو داود،  بن مسلم

 .759–رضي اهلل عنه  -الزبري عن جابر  -اهلل عنه 

 : الرد على األدلة من المعقول-3

 وأنه حرز.، الرد على قولهم بأنه على سبيل االستخفاء-1

، صحيحة ال جماز ىليها ؛ ألن املستعري يوري باالتستعارة لنفسه أو لغريه أن االتستعارة مث اجلحد تسرقة

 .757ىلهذه هي السرقة نفسها -مث ميلكه مسترتا خمتفيا 

والقول بأنها كانت تستعير الحلي فتجحده ذكر ، الرد على قولهم إنما قطعت ألنها سرقت-9

صحيحة وال -اهلل عنهارضي –إن رواية السيدة عائشة : يقول ابن القيمعلى سبيل التعريف.

ىلكالم يف ، تفيد التعريف باملرأة -رواية معمر-وأما من قال على ىلرض صحة الرواية أن روايته، ننكرها

غاية الفساد لو صح مثله لذهب من أيدينا عامة األحكام املرتتبة على األوصاف وهذه طريقة ال 

 .751ض املقلدين من األتبا يرتضيها أئمة العلم وال يردون مبثلها السنن وإمنا يسلكها بع

                                                 
 .151، تسبق خترجيه 754
 .11/395، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 751
ىلتح ، ،ابن حجر1/32، مصدر تسابق، طرح التثريب، ، ال حاوي3/394، مصدر تسابق، ةنصب الراي، الزيلعي 759

 .12/52، مصدر تسابق، الباري
 .391-11/395، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 757
 .   12/24، مصدر تسابق، حاشية ابن القيم على أبو داود، ابن القيم 751
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، ورواية أخرى عن اإلمام أمحد 755وهو قول الظاهرية،  هب إىل ق ع جاحد العارية: القول الثاني

 . 712وهو قول الشوكاين 711تسحاقإوهو قول  715ابن القيم -الرواية-اختارها

 : واستدلوا بأدلة من السنة المطهرة والمعقول

 : أما من السنة المطهرة-1

، }كانت امرأة خمزومية تستعري املتا  وجتحده: قالت -رضي اهلل عنها -سيدة عائشةما ورد أن ال -أ

 -رضي اهلل عنه  -بق ع يدها ىل تى أهلها أتسامة بن زيد -صلى اهلل عليه وتسلم  -ىل مر رتسول اهلل 

" : -صلى اهلل عليه وتسلم  -ىلقال له النيب ، ىليها -صلى اهلل عليه وتسلم-ىلكلموه ىلكلم رتسول اهلل

 .713يف حد من حدود اهلل " { أتشفع

ىل مر ، } "أن امرأة خمزومية كانت تستعري املتا  وجتحده –رضي اهلل عنه  -حديث ابن عمر  -ب

 .714بق ع يدها "{ -صلى اهلل عليه وتسلم  -النيب 

                                                                                                                                               
 

                  .          392-11/311، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 755
، 1ط، ابن القيم وجهوده يف خدمة السنة، 2554، مجال السيد، 1/49، مصدر تسابق، زاد املعاد، ابن القيم 715
 الرياض.، املدينة املنورة، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلتسالمية، 3/111

ابن ، 15/235، مصدر تسابق، بريالشرح الك، عبد الرمحن ابن قدامة، 15/213، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي 711
 .  15/231، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 111-5/114، مصدر تسابق، املبد ، مفلح
مفيت الديار ، وممن قال بالق ع من املعاصرين:حممد بن إبراهيم، 7/199مصدر تسابق، نيل األوطار، الشوكاين -4

، ابن عثيمني، 12/131، مصدر تسابق، حممد بن إبراهيم ىلتاوى ورتسائل الشيخ، وحممد بن عثيمني، السعودية  تسابقا
 الرياض.، دار ابن اجلوزي، 14/354، 1ط، الشرح املمتع، حممد بن صاحل

 
 .157، تسبق خترجيه 712
 .157، تسبق خترجيه 713
تسبل ، الصنعاين، 2/313، مصدر تسابق، معامل السنن، اخل ايب، 7/195، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 714

 .   44-4/43، مصدر تسابق، مالسال
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، ومل تتعرض للسرقة، أن الروايتان تدالن على أن الق ع إمنا كان بسبب جحدها املتا : وجه الداللة

 .711ى أن الق ع إمنا كان بسبب جحد العاريةىلدل  لك عل

ومن روى أاا تسرقت ، بق ع يدها -صلى اهلل عليه وتسلم  -ىلمن روى أاا اتستعارت أمر رتسول اهلل 

ألن كليهما من رواية  ؛والروايتان صحيحتان، بق ع يدها -صلى اهلل عليه وتسلم  -أمر رتسول اهلل 

 .719الثقات

وكذا لو ، رية حممول على النسخ على اعتبار أاا واقعة واحدةأن الق ع جبحد العا، أما المعقول-9

وأخرى ، ق ع امرأة جبحد املتا  -صلى اهلل عليه وتسلم  -وما جاء أنه ، محل على أاما واقعتان

 .717بالسرقة حيمل على نسخ الق ع بالعارية

 : مناقشة أدلتهم

 قوله أن رواية جحدت ىلق عت قد رويت من أكثر من طريق.-1

ىل ما الرتجيح ىلنقل النووي أن رواية معمر شا ة خمالفة ، أن رواية من روي تسرقت أرجح: ليهمالرد ع

 .711والشا  ال يعمل به: قال، جلماهري الرواة

 : وأجيب عن هذا-

ىلليس يف ، وتابعه شعيب بن أيب محزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موتسى، إن معمر مل ينفرد هبذا الرأي

جيح بالنسبة إىل اختالف الرواة عنه إال لكون رواية تسرقت متفقا هذا االختالف عن الزهري تر 

مث قال ، ورواية جحدت انفرد هبا مسلم) وهذا ال يدىلع تقدمي اجلمع إ ا أمكن بني الروايتني، عليها
                                                 

 .11/391، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 711
 .12/24، مصدر تسابق، حاشية ابن القيم على تسنن أبو داود، ابن القيم 719
 .                 12/24، مصدر تسابق، حاشية ابن القيم على تسنن أبو داود، ابن القيم 717
        .52-55/  12، مصدر تسابق، ىلتح الباري، ابن حجر 711
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"وعلى هذا ىليتعادل ال ريقان ويتعني اجلمع ىلهو أوىل من إطراح أحد : احلاىلظ ابن جحر

 .715ال ريقني"

وكذا لو محل على ، د العارية حممول على النسخ على اعتبار أاا واقعة واحدةإن الق ع جبح -2

وأخرى بالسرقة حيمل ، ق ع امرأة جبحد املتا  -صلى اهلل عليه وتسلم  -وما جاء أنه ، أاما واقعتان

 .725على نسخ الق ع بالعارية

 : واعترض على هذا-

 : وذلك، بأنه ال دليل على النسخ

قوله يف آخر احلديث الذي  كرت ، عت للسرقة ال جلحد العارية ويدل على  لكإن يد املرأة ق  -أ 

ىليه العارية )لو أن ىلاطمة تسرقت ( ىلإن ىليه داللة قاطعة على أن املرأة ق عت يف السرقة؛ إ  لو كان 

 ولقال لو أن ىلاطمة جحدت العارية.، ق عها ألجل اجلحد لكان  كر السرقة الغياً 

ولو مل يكن ب ريق ، العارية لق ع كل من جحد شيئًا إ ا ثبت عليه لو كانت ق عت يف جحد -ب

 .العارية

 أنه عارض  لك حديث )ليس على خائن وال خمتلس وال منتهب ق ع(. -ج

إن الرواية املرتبة للق ع على اجلحد قد عارضها ما هو أوىل بالتمسك به منها؛ لعدم االختالف  -د

 .721)ليس على خائن وال خمتلس وال منتهب ق ع ( -صلى اهلل عليه وتسلم  -وهو قوله ، ىليه

                                                 
    .12/24، مصدر تسابق، تسنن أبو داود، حاشية ابن القيم على أبو داود، ابن القيم 715
 .52-55/  12، مصدر تسابق، ىلتح الباري، ابن حجر 725
 .52-55/ 12، مصدر تسابق، ىلتح الباري، ابن حجر 721
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 : وقد أجيب عن هذا

ويقويه أن لفظ احلديث وترتيبه يف إحدى الروايتني الق ع ، ب ن احلكم املرتب على الوصف معمول به

، وترتيب احلكم على الوصف يشعر بالعلية، ويف األخرى على اجلحد على حد تسواء، على السرقة

ويؤيد  لك أن ، على أن علة الق ع كل من السرقة وجحد العارية على انفراده ىلكل من الروايتني دال

وىليه التصريح ب اا ، ليس ىليه  كر للسرقة وال للشفاعة -رضي اهلل عنه  -تسياق حديث بن عمر 

 .722ق عت يف  لك 

 القول الراجح

هو ما ، منها والقول الراجح عندي بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومنا قشة ما أمكن مناقشته

و لك لقوة ما اتستدلوا به ،  هب إليه أصحاب القول األول ومن واىلقهم بعدم ق ع جاحد العارية

وأن ضرره أقل ، وهذا ال يعين التساهل جبحد العارية، وتسالمتها من املناقشة امل لة، من القران والسنة

 .723بل ال بد من تعزيره، من السارق

                                                 
 .52-55/ 12، مصدر تسابق، ىلتح الباري، ابن حجر 722
لسارق أو أكثر؛ إ  ميكن االحرتاز من السارق باإلحراز واحلفظ، وأما العارية قال ابن القيم: أن ضرره مثل ضرر ا 723

حاشية ابن ، ابن القيم، ىلاحلاجة الشديدة اليت تبلغ الضرورة ماتسة إليها وحاجة الناس ىليما بينهم إليها من أشد احلاجات
حتقيق:طه عبد الرؤف ، 1ط، إعالم املوقعني، 1591، ابن القيم، 12/24، مصدر تسابق، القيم على تسنن أبو داود

 القاهرة.، الكليات األزهرية، 2/41، تسعد
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 :الفصل الثالث

 ل األحوال الشخصية.الخيانة في مسائ
 

 : المبحث األول
 : وفيه، الخيانة في مسائل األحوال الشخصية

 
 الحضانة في الشريعة اإلسالمية.: المبحث األول

 
 تعريف الحضانة لغة واصطالحا.: األول المطلب

 
 مشروعية الحضانة في الشريعة اإلسالمية.: المطلب الثاني

 
 نـة.ظهور الخيانـة في الحاض: الثالث المطلب
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 : الفصل الثالث

 .وفيــه، الخيانة في مسائل األحوال الشخصية

 : وفيه المطالب اآلتية، الحضانة في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول

 : تعرف الحضانة لغة واصطالحا: المطلب األول

إىل  احلضن ما دون اإلبطو ، 724وهو ِحْفظ الشيء وِصيانته، احلاء والضاد والنون أصٌل واحد: لغة-أ

الكشح وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما واجلمع أحضان ومنه االحتضان وهو احتمالك 

 .721الشيء وجعله يف حضنك كما حتتضن املرأة ولدها

 .729تربية من ال يستقل ب موره مبا يصلحه ويقيه عما يضره" ": اصطالحا-ب

 مشروعية الحضانة في الشريعة اإلسالمية.: المطلب الثاني

 ألدلة على مشروعية احلضانة من الكتاب العزيز والسنة امل هرة.ا تواترت

تسورة  ﴾ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها وال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه ﴿: فقوله تعالى، أماالكتاب العزيز-1

 . 233البقرة/

                                                 
 باب حضن.، 2/73، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس 724
 باب حضن.، 13/122، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 721
، املغين، بن قدامةا، 1/455، مصدر تسابق، حاشية العدوي، العدوي، 175مصدر تسابق /، البحر الرائق، ابن جنيم 729

-1/177، مصدر تسابق، نيل األوطار، الشوكاين، 2/415، مصدر تسابق، اإلقنا ، الشربيين، 9/12، مصدر تسابق
 ولعل أقرب تعريف للحضانةهو هذا التعريف وقد  كره عند الشاىلعية.، 171
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: صا قال اجل، حيث أن نز  الولد من أمه إضرار هبا، تدل على مشروعية الرضا : وجه الداللة

"تدل على أن األم أحق بإمساك الولد ما دام صغريا وإن اتستغىن عن الرضا  بعد ما يكون ممن حيتاج 

 .727إىل احلضانة ألن حاجته إىل األم بعد الرضا  كما هي قبله"

، يَا َرتُسوَل اللَّهِ : قَاَلتْ ، ىلعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده}َأنَّ اْمَرأَةً ، أما السنة المطهرة-9

َوأَرَاَد َأْن يَتْنَتزَِعُه ، َوِإنَّ أَبَاُه طَلََّقيِن ، َوِحْجرِي َلُه َحَواءً ، َوَثْدِيي َلُه تِسَقاءً ، اْبيِن َهَذا َكاَن َبْ يِن َلُه ِوَعاءً  ِإنَّ 

 .721أَْنِت َأَحقُّ ِبِه َما ملَْ تَتْنِكِحي"{: ىلَتَقاَل هَلَا َرتُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وتسلم، ِمينِّ 

 ظهور الخيانة في الحاضنة.: لثالثالمطلب ا

من املعروف أن احلضانة لل فل هي تربية األم أو غريها للصغري والقيام حبفظه وتربيته والقيام جبميع 

 .وهذا احلق مشرو  يف الشريعة اإلتسالمية، أموره

ىلال بد يف حضانة الصغري من ي من ، وأوهلا حفظ الدين 725واحلضانة تدخل يف الضروريات اخلمس

 وحىت يرتىب على مبادئ الدين اإلتسالمي ويُغرس ىليه َسو األخالق واآلداب.، ده لدينه وأخالقهعن

ولكي تتحقق العدالة يف ، ولذلك اشرتط الفقهاء يف احلاضن أو احلاضنة العدالة واألمانة وعدم اخليانة

 : احلاضن أو احلاضنة ال بد من اتصاىلهما ب مرين

 واجتناب احملارم.، يتمثل يف أداء الفرائضو ، الصالح يف الدين: األول األمر

                                                 
 .157/ 2، مصدر تسابق، أحكام القران، اجلصا  727
حديث رقم ، باب األم تتزوج ىليسقط حقها من حضانة الولد، كتاب النفقات ،مصدر تسابق، السنن الكربى، البيهقي 721

وصححه احلاكم ، 2/221، 2135حديث رقم ، كتاب ال الق،  مصدر تسابق، املستدرك، احلاكم، 1/4، 19111
 2271حديث رقم، باب من أحق بالولد، كتاب ال الق،  مصدر تسابق، مصدر تسابق، تسنن أبو داود، أبو داود، والذهيب

مصدر ، البدر املنري، وقال يف البدر املنري"حديث صحيح اإلتسناد" ابن امللقن، وقال عنه األلباين حسن، 211\2 ،
 .1/317، تسابق

 وهي حفظ الدين والنفس والعقل واملال والعرض.     725
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ألن قيام ، وترك األمور الدنيئة، وهو اتستعمال املروءة وحسن اخللق، أوصاف العدالة: األمرالثاني

وبالتايل اشرتط الفقهاء يف ، كالسرقة وشرب اخلمر يتناف مع الرتبية الصاحلة،  احلاضن باحملرمات

 : املقصود باألمانة وعدم اخليانة على أااإال أام اختلفوا يف ، احلاضن األمانة

 عدم الفسق.-1

 التفرغ للصغري ورعايته.-2

 وحسن املعاملة.، القيام بالواجبات الدينية-3

 األمانة على مال احملضون.-4

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ، لكن هل الفسق والخيانة يمنع الحاضن من الحضانة

 : أربعة أقوال

 735من احلنفية، وهو قول مجهور الفقهاء، ن اخليانة والفسق مانع للحضانة م لقاأ: القول األول

 .734مع بعض التفصيالت بينهم 733واحلنابلة  732والشاىلعية 731واملالكية 

                                                 
 .3/915، مصدر تسابق، الدر امل تار، احلصفكي، 1/214، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين  735
ابن ، 9/111، الصاوي، مصدر تسابق، حاشية الصاوي، الصاوي، 2/121، مصدر تسابق، الشرح الكبري، ديرالدر  731

 .2/125، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقي على الشرح الكبري، عرىلة الدتسوقي
 .11/325، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 44، مصدر تسابق، كفاية األخيار،  احلصيين 732
كشاف ،  البهويت، 1/997، مصدر تسابق، م الب أوىل النهى، الرحيباين، 5/251، تسابقمصدر ، املغين، ابن قدامة 733

 .1/455، مصدر تسابق، القنا 
والشاىلعية ، املالكية قصدوا املبالغة والشهرة يف الفسق، أن احلنفية قصدوا كل ىلسق يضيع به احملضون، هذه التفصيالت 734

 لة قصدوا أن الفسق م لقا مسق ا للحضانة.واحلناب، قصدوا أن ال يصل الفسق إىل حد االشتهار
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 وأدلتهم في ذلك من الكتاب العزيز والمعقول

َعاَونُوا َعَلى اإلثِم ﴿َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى َوال تَـ : قوله تعالى، أما الكتاب العزيز-1

 .2\تسورة املائدة ﴾َواْلُعْدَوانِ 

وقد عاون على ، عند من يدربانه على صحبة من ال خري ىليه، أن ترك الصغري والصغرية: وجه الداللة

 .731وهذا حرام ومعصية، اإلمث والعدوان

 : أما المعقول-9

 .739ش  على طريقتهألنه ين، وال حظ يف حضانة الفاتسق، إن احلضانة جعلت حلظ الولد-أ

وألن الفاتسق عادل عن ، العدالة شرط يف اتستحقاق الوالية ىلكانت شرطا يف اتستحقاق الكفالة-ب

وألنه رمبا اقتدى الولد بفساده القرتانه به ، ىلكان ب ن يعدل عن صالح ولده أشبه: صالح نفسه

 .737ونشوئه معه

 : وحجته مل صة ىليما ي يت، بن القيموهو قول ا، أنه ال ت ثري لل يانة على احلضانة: القول الثاني

من العجب أام يقولون ال حضانة للفاتسق ىل ي ىلسق أكرب من الكفر وأين الضرر املتوقع : يقول-1

 تشرتط من الفاتسق بنشوء ال فل على طريقته إىل الضرر املتوقع من الكاىلر مع أن الصواب أنه ال

 .االعدالة يف احلاضنة ق عً 

                                                 
 .15/323، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 731
 .2295، مصدر تسابق، املهذب، الشريازي، 11/325، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي 739
 .11/153، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي 737
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العدالة لضا  أطفال العامل ولعظمت املشقة على األمة واشتد العنت ومل  لو اشرتط يف احلاضنة -2 

يزل من حني ما قام اإلتسالم إىل أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم ال يتعرض هلم أحد يف الدنيا 

 ؟ومىت وقع يف اإلتسالم انتزا  ال فل من أبويه أحدمها بفسقه، مع كوام األكثرين

وال أحد من الصحابة ىلاتسقًا من تربية ابنه وحضانته له وال - عليه وتسلم صلى اهلل-مل مينع النيب -3

 .731من تزوجيه موليته

ىلإن العدالة  -اعتبار العدالة  -ليس على هذا دليل  ": وقد أيد هذا القول الشوكاين حيث قال

وتعسري معتربة ىليما اعتربه الشر  ال يف كل أمر من األمور واعتبارها يف هذا املوضو  حرج عظيم 

شديد ىلإن غالب النساء التساهل يف كثري من األمور الدينية ولو كانت العدالة معتربة ىليهن ومسوغة 

لنز  أوالدهن من أيديهن مل يبق صيب بيد أمه إال يف أندر األحوال وأقلها ىليكون يف  لك أعظم 

م بتوليها بولدها وجناية على األ، جناية على الصبيان بنزعهم ممن يرعى مصاحلهم ويدىلع مفاتسدهم

 . 735والتفريق بينها وبينه وخمالفة ملا عليه أهل اإلتسالم تسابقهم والحقهم "

ىلإ ا ترتب على ، من حيث األثر املرتتب عليه،  هب إىل التفريق بني أنوا  الفسق: القول الثالث

سقا وإ ا مل يرتتب عليه ضيا  الولد ىلإنه ليس ىل، ىلسق احلاضنة ضيا  الولد ىلهو مسقط للحضانة

 ومل أعثر هلم على أدلة.، 745وهو قول احلنفية، مسق ا للحضانة

                                                 
 .1/491، مصدر تسابق، زاد املعاد، ابن القيم 731
 .411، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين 735
 .213-1/212، مصدر تسابق، رد احملتار، ابن عابدين 745
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ىلإ ا كان ال فل مل يبلغ تسن الفهم ،  هب إىل التفريق بني مرحلتني من حياة ال فل: القول الرابع

وإ ا كان قد بلغ السن اليت يفهم ىليها معىن الفسق ىلهنا ال يستحق احلاضن ، ىلان الفسق ليس مبانع

 ومل أعثر هلم على أدلة. 741وهوقول ابن حزم، احلضانة

 : القول الراجح

لدي هو إن كان ىلسق احلاضن أو احلاضنة متعديًا مؤثرًا يف احلضانة مل يكن هلما  والقول الراجح

ومقصود الشر  من واليته أن يقوم ، حق يف احلضانة؛ ألن املقصود من احلضانة من يقوم بواليته

 ؤمن منه.ومثل هذا ال ي، حبقوق احلضانة

، ىلإنك قد جتد الش ص مثاًل مقّصراً ويقع يف بعض احملرمات، وأما إ ا كان ىلسقه ال يؤثر يف احلضانة

وقد جتد عنده أخ اء وزالت ، ومن أحفظ الناس حلقوق القرابة، ولكنه من أغري الناس على عرضه

ولذلك ىلإن ، انةىلليس كل ىلسق يؤثر يف احلض، ومن أحسنهم معاملة، ولكنه من أصدق الناس قوالً 

ىلإن كان ىلسقه يضيع احلضانة ويؤثر : من أعدل األقوال يف املس لة قول من قال أن ننظر يف ىلسقه

 : و لك، ىليها ىلال يتوالها

 .إن الصغري تسريع الت ثر بالبيئة اليت يعيش ىليها.1

 كالتفريق بني الصغار يف املضاجع وغريها.،  .إن الفاتسق ال يبايل بالتوجيهات الشرعية2

 كان األوىل النظر إىل تعدي الفسق إىل ال فل أو ال.ىل

                                                 
 .331، 15/323، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم 741
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لعام ، (171ويف املادة)، ( على جواز احلضانة175وقد نص قانون األحوال الش صية يف املادة)

ال يضيع عندها الولد النشغاهلا ، أمينة، عاقلة، على أنه" يشرتط يف احلاضنة أن تكون بالغة، 2515

 .742عنه"

 : المبحث الثاني
 مرأة المعتدة في مدة العدة.خيانة ال

  
 .العدة لغة واصطالحا: األولالمطلب 

 
 مشروعية العدة في الشريعة اإلسالمية.: المطلب الثاني

 
 خيانة المرأة في العدة.: الثالثالمطلب 

 : المبحث الثاني

 خيانة المرأة المعتدة في مدة العدة )إذا ادعت انقضاء العدة ولم تنقض(

 .لغة واصطالحا العدة: المطلب األول

وَسيت بذلك الشتماهلا على ، اإلحصاء: والعد يف اللغة، م خو ة من العد واحلساب: العدة لغة-أ

ىلعدة املرأة امل لقة واملتوف عنها زوجها هي ما تعده من أيام ، العدد من األقراء أو األشهر غالبا

: ومجع العدة، املدة الواجبة عليها تربصها: وقيل، أو أربعة أشهر وعشر ليال، أو أيام محلها، أقرائها

 .743وتسدر، كسدرة،  عدد

                                                 
 طبعة خاصة بدائرة قاضي القضاة.، 1ط، قانون األحوال الش صية، 2515، دائرة قاضي القضاة 742
، مصدر تسابق، لسان العرب، ظورابن من، مادة عد، 4/25، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس 743
 مادة عدد.، 3/211
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هي اتسم ملدة ترتبص ىليها املرأة ملعرىلة براءة رمحها أو للتعبد أو لتفجعها على : اصطالحا-ب

 .744زوجها

 مشروعية العدة.: الثانيالمطلب 

 : العدة واجبة شرعاً على املرأة بالكتاب العزيز والسنة امل هرة واإلمجا 

َواْلُمَطلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثالثََة  ﴿: فقوله تعالىىلفي عدة ال الق ، اب العزيزأما الكت-1

َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن  ﴿: ويف عدة الوىلاة، 221\تسورة البقرة ﴾قـُُروٍء 

َوالالِئي ﴿: ويف عدة الصغرية واآليسة واحلامل234تسورة البقرة/ ﴾ًرا بِأَنـُْفِسِهنَّ َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعشْ 

تـُُهنَّ َثالثَُة َأْشُهٍر َوالالِئي َلْم َيِحْضَن َوُأوالتُ   يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّ

 .4تسورة ال الق/ ﴾األْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ 

وهي تدل على ، تدل هذه االيات العدة للمرأة امل لقة واملتوىلاة والصغرية وغريها: وجه الداللة

 .741وجوهبا

} اَل حيَِلُّ اِلْمَرأٍَة تُتْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَتْوِم : -صّلى اهلل عليه وتسلم-ىلقول النيب ، وأما السنة المطهرة-9

 .749اَلِث لََياٍل ِإالَّ َعَلى َزْوِج أَْربَتَعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا {اآلِخِر َأْن حتُِدَّ َعَلى َميٍِّت ىلَتْوَق ثَ 

وهو ، قد حدد العدة باألشهر للمتوف عنها زوجها -عليه الصالة والسالم–أن النيب : وجه الداللة

 .747يدل على وجوهبا

                                                 
 مادة عدة.، 25/331، مصدر تسابق، املوتسوعة الفقهية الكويتية 744
، 2/121، مصدر تسابق، أحكام القران، اجلصا ، 3/177، 3/119، مصدر تسابق، تفسري القرطيب، القرطيب 741
2/111. 
، 1221حديث رقم ، باب حد املرأة على غري زوجها، كتاب اجلنائز،  مصدر تسابق، صحيح الب اري، اإلمام الب اري 749
باب باب وجوب اإلحداد يف عدة الوىلاة وحترميه ، كتاب ال الق،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 1/435

 .1127/ 2، 531حديث رقم ، يف غري  لك إال ثالثة أيام
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 صلى اهلل عليه وتسلم-أمجعت األمة على مشروعية العدة ووجوهبا من عصر الرتسول : اإلجماع-3

 .748إىل يومنا هذا دون نكري من أحد-

 خيانة المرأة في العدة.: الثالثالمطلب 

تدل على خيانة املرأة املعتدة)تسواء من طالق أو وىلاة( يف مدة العدة تسواء ،  كر الفقهاء قدميا صوراً 

ومن املعروف أن املرأة املعتدة مست منة ، أوانقضت وتدعي عدم االنقضاء، بانقضائها وهي مل تنقض

ىلعليها أن تؤدي األمانة وتتجنب ، ىلإ ا تس هلا القاضي عن انقضاء العدة، لى ما خلق اهلل يف رمحهاع

أو نسبة الولد إىل ، ورمبا يف هذا العصر تكثر اخليانة يف هذه املس لة ل مع النساء يف النفقة، اخليانة

 غري أبيه وغريها.

ْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثاَلثََة قـُُروٍء َوال َيِحلُّ َلُهنَّ َأْن َواْلُمَطلََّقاُت يـَتَـَربَّ ﴿: جاء في تفسير قوله تعالى

 .221تسورة البقرة/ ﴾َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر 

مينة على تلك ىلكانت األ، " أود  اهلل أحشاء املرأة أمانات ناط هبا أحكاما: يقول أبو زهرة

ومبقدار عظم ، على األنساب واألوالد، األحكام كما كانت األمينة مبقتضى نظام اهلل يف الكون

األمانة كان عظم التكليف لذلك قرر تسبحانه وتعاىل أنه ال حيل هلن أن يكتمن أمانة اهلل اليت خلقها 

واىلرتاء على ، كذب على اهللىلإن  لك خيانة لألمانة و ، يف أرحامهن من ولد لينسبنه إىل غري أبيه

وكذلك ال يكتمن ما خلق يف أرحامهن من دم تلفظه األرحام بعد أن خلقه اهلل تسبحانه ، احلق

                                                                                                                                               
شرح ، ابن ب ال، 5/415، مصدر تسابق، ريىلتح البا، ابن حجر، 9/235، مصدر تسابق، االتستذكار، ابن عبد الرب 747

 .15/112، مصدر تسابق، شرح صحيح مسلم، النووي، 7/154، مصدر تسابق، صحيح الب اري
، املغين، ابن قدامة، 3/314، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 3/157، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين 741

 .5/77، مصدر تسابق
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، كما كان يفعل  لك كثريات من نساء هذا العصر،  و لك لت ول العدة وميتد اإلنفاق، وتعاىل ىليها

وال يزلن مع  لك ، ة ميالديةمما اض ر احلكومة أن  نع َسا  دعوى نفقة املعتدة ألكثر من تسن

 .745يكتمن ما خلق اهلل يف أرحامهن"

ووجه املنع هو أن -املعتدة عن ال الق الثالث -" وال أحب التعريض خل بتها : يقول الشافعي

املعتدة عن الوىلاة يؤمن عليها بسبب اخل بة اخليانة يف أمر العدة ىلإن عدهتا تنقضي باألشهر أما ههنا 

اء ىلال يؤمن عليها اخليانة بسبب رغبتها يف هذا اخلاطب وكيفية اخليانة هي أن تنقضي عدهتا باإلقر 

 . 715"خترب بانقضاء عدهتا قبل أن تنقضي

وإ ا ادعت ، وىليها حق هلل وتعلق الغري هبا، وخصوصا أن هذه املسالة ال ي لع عليها الرجال

ملا كان مبنيًا على انقضاء األقراء  " إعلم أن انقضاء العدَّة: جاء يف التفسري، االنقضاء ىلالقول قوهلا

ٌر على الرِّجال، يف حقِّ  وات األقراء وجعل ، جعلت املرأة أمينة على العدَّة، وكان علم  لك متعذِّ

 .711القول قوهلا إ ا ادَّعت انقضاء أقرائها يف مدَّة ميكن  لك ىليه"

                                                 
، شرح ىلتح القدير، الشوكاين، دار الفكر العريب، 191-2/195، 1ط، زهرة التفاتسري، رةحممد أبو زه، أبو زهرة 745

 .4/117، مصدر تسابق
 .9/112، مصدر تسابق، تفسري الرازي)مفاتح الغيب(، الرازي، 1/35، مصدر تسابق، األم، الشاىلعي 715
واملعىن املقصود من اآلية أنه ملا دار ومثله عند القرطيب" ، 4/125، مصدر تسابق، اللباب يف علوم الكتاب، ابن عادل  711

، أمر العدة على احليض واألطهار وال اطال  إال من جهة النساء جعل القول قوهلا إ ا ادعت انقضاء العدة أو عدمها
وهو مقتضى قوله تعاىل: " وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهلل يف أرحامهن ".وقال تسليمان ، وجعلهن مؤ نات على  لك

ولكن وكل  لك إليهن إ  كن مؤ نات.ومعىن النهى عن الكتمان ، ومل نؤمر أن نفتح النساء ىلننظر إىل ىلروجهن بن يسار:
وإ ا ،  هبت حبقه من االرجتا ، وهى مل حتض، ىلإ ا قالت امل لقة: حضت، النهى عن اإلضرار بالزوج وإ هاب حقه

أو تقصد بكذهبا يف نفى احليض أال ترجتع ،  ضرت بهألزمته من النفقة ما مل يلزمه ىل، وهى قد حاضت، قالت: مل أحض
لتق ع حقه من االرجتا .قال قتادة: كانت عادهتن يف ، وكذلك احلامل تكتم احلمل، حىت تنقضي العدة ويق ع الشر  حقه

، بقمصدر تسا، تفسري القرطيب، ىلفي  لك نزلت اآلية" القرطيب، اجلاهلية أن يكتمن احلمل ليلحقن الولد بالزوج اجلديد
3/111. 
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وحرمان الزوج من ، العدةوهذه مسالة خ رية يرتتب عليها ب الن نكاح الثاين إ ا وقع نكاحه يف 

 واختالط األنساب.، الرجعة يف العدة

أو تاريخ ، ويرتتب على هذه املسالة دعاوى أمهها ما يتعلق باختالف الزوجني يف تاريخ انقضاء العدة

 .712الرجعة وزواجه برجل آخر

تتقى اهلل وعليها أن ، إ ا ادعت انقضاء العدة يف مدة ميكن انقضائها والراجح أنه يقبل قول المرأة

وإ ا حصل نكاح للمرأة يف زمن العدة ىلالنكاح ، وحتاىلظ على األمانة يف  لك، يف ما اتستودعها اهلل

 ثبتت اخليانة ىليعزرها القاضي مبا يراه مناتسبا. وإ ا، باطل

                                                 
مصدر ، حاشية الدتسوقي على الشرح الكبري، ابن عرىلة الدتسوقي، 3/115، مصدر تسابق، بدائع الصنائع، الكاتساين  712

، 3/331، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 2/11، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفرواي، 2/411، تسابق
املوتسوعة ، 1/341، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت ،217، 1/214، مصدر تسابق، روضة ال البني، النووي

 مادة عدة.، 25/319، مصدر تسابق، الفقهية الكويتية
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 :المبحث الثالث

 والقيم على األوصياء.، خيانة أمين األوصياء)الوصي(
 

 طالح.الوصي في اللغة واالص: األولالمطلب 
 

 مشروعية الوصاية على األيتام.: الثانيالمطلب 
 

 .خيانة األوصياء: المطلب الثالث
 : المبحث الثالث

 والقيم على األوصياء، خيانة أمين األوصياء)الوصي(

 الوصي في اللغة واالصطالح.: المطلب األول

أوصيت له بشيء  :يقال، من عهد إليه األمر: على وزن ىلعيل مبعىن مفعول: الوصي في اللغة -أ

  .713ىلهو من أَساء األضداد، املوصي: والوصي ي لق أيضا على، إ ا جعلته وصيك: وأوصيت إليه

من عهد إليه الرجل أموره ليقوم هبا بعد موته ىليما يرجع إىل مصاحله كقضاء : االصطالح -ب

 .714ديونه

 مشروعية الوصاية على األيتام.: المطلب الثاني

                                                 
، مصدر تسابق، معجم مقاييس اللغة، ابن ىلارس، مادة وصي، 11/354، مصدر تسابق، لسان العرب، ابن منظور 713
 مادة وصي.، 9/119

، كشاف القنا ،  البهويت، 3/74، مصدر تسابق، مغين احملتاج، الشربيين، 1/92، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 714

أن  :ومن األلفا  القريبة من الوصي اليت  كرها الفقهاء )القيم( والصلة بني القيم والوصي هي، 4/353، مصدر تسابق

 القيم أعم من الوصي.
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وا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَياًما َواْرزُُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم ﴿َواَل تـُْؤتُ : قال تعالى

ُهْم ُرْشدً  تَـُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَذا بـََلُغوا النَِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمنـْ ا فَاْدفَـُعوا َوُقوُلوا َلُهْم قَـْواًل َمْعُروفًا* َوابـْ

 .9-1تسورة النساء/ ﴾َأْمَواَلُهْم َواَل تَْأُكُلوَها ِإْسَرافًا َوِبَدارًا َأْن َيْكبَـُروا ِإلَْيِهْم 

وال يدىلع املال إال ، أمر اهلل تسبحانه وتعاىل الوصي باإلنفاق على األيتام وحفظ أمواهلم: وجه الداللة

 .711للرشيد البالغ

 .719(235ة األردين يف املادة)ومبشروعية الوصاية على األيتام أخذ قانون االحوال الش صي

 خيانة األوصياء.: المطلب الثالث

ىلقد يكون مصدر تسل ة الوصي ، األوصياء يتفاوتون تبعا للمصدر الذي يستمدون منه تسل تهم

وهذا يسمى وصي القاضي وهو من يقيمه القاضي وصيا على اليتيم ، أو القاضي، األب أو اجلد

 الذين ال أولياء هلم وال أوصياء من قبل أوليائهم. واجملنون والسفيه واملعتوه و ي الغفلة

وأن ال يكون متهم باخليانة ، والعدالة، العقل والبلوغ واإلتسالم، وقد  كر الفقهاء يف شروط الوصي

 )خائن(.

ومن املعروف أن مهمة الوصي هي الوالية على مال الصغري بقدر اإلمكان وعدم تبديد أمواهلم 

﴿ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَن ِفي ُبُطونِِهْم : عالىقال ت، وإتالىلها وخيانتها

 .15تسورة النساء/ ﴾نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا 

 .225تسورة البقرة/ ﴾﴿َواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح : قوله تعالىوجاء يف 

                                                 
 .1/21، مصدر تسابق، تفسري القرطيب، القرطيب 711
 .35 ،مصدر تسابق، قانون االحوال الش صية 719

 



 

 

314 

وأكله ، وإىلساد مال اليتيم، الذي يقصد بامل ال ة اخليانة: يعين، م من املصلح هلااملفسد ألمواهل: أي

 .717بغري حّق من الذي يقصد اإلصالح"

ال جيوز للوصي هبة املال أو : منها، ولذلك نص الفقهاء على بعض الصور اليت ىليها شبهة اخليانة

اضي أن يبيع لنفسه حىت ال يتهم وقد  كر الفقهاء أنه ال جيوز لوصي الق، غصبه وهديته بال عوض

 .711باخليانة

ُلوا اْلَخِبيَث بِالطَّيِِّب َوال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُهْم ِإَلى َأْمَواِلكُ : قال تعالى ْم ﴿َوآُتوا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُهْم َوال تـََتَبدَّ

 .2تسورة النساء/ ﴾ِإنَُّه َكاَن ُحوبًا َكِبيًرا

، وىلالن يتحوب أي يت مث، ىلاحلوب معناه اإلمث، إمثا كبريا: كبريا ""ومعىن " حوبا  : جاء في التفسير

واالعتداء على ، وإن اإلمث يف هذا كان كبريا؛ألنه اعتداء على ضعيف، واحلوباء النفس املرتكبة لإلمث

 .715وألنه تضييع لنفس بشرية وهى نفس اليتيم"، وألنه خيانة لألمانة، الضعيف أكرب اإلمث

 وقال بعضهم يضم إليه أمينا.، فقد قال بعض الفقهاء بعزله، خيانة الوصيأما ما يترتب على -

، ألنه إ ا لهرت اخليانة ىلاتت األمانة؛ىلإ ا لهرت منه خيانة أو ىلسق ىلإنه يعزل ويقيم مكانه غريه

وهذا عند ، ك ن مات وال وصي له،  وليس من النظر إبقاؤه بعد ىلواهتا، وامليت إمنا اختاره ألجلها

 . 794وهو قول الثوري وإتسحاق 793واحلنابلة  792والشاىلعية 791املالكيةو  795احلنفية

                                                 
 .7/295، مصدر تسابق، جممع الضمانات، البغدادي، 4/47، مصدر تسابق، ابن عادل اللباب يف علوم الكتاب 717
مواهب ، احل اب، 55/ 7، مصدر تسابق، احمليط الربهاين، ابن مازة، 252، مصدر تسابق، األشباه والنظائر، ابن جنيم 711

، مغين احملتاج، الشربيين، 91-3/94، القرطيب، در تسابقمص، تفسري القرطيب، القرطيب، 9/452، مصدر تسابق، اجلليل
. 1/241، مصدر تسابق، اإلنصاف، املرداوي، 3/441، مصدر تسابق، كشاف القنا ،  البهويت، 2/179، مصدر تسابق

 وهناك، وعلى هذا  كر الفقهاء الكثري من الصور من تصرىلات األوصياء يف أموال األيتام  مبا ينايف األمانة املوكل ىليها
 تفصيالت بني الفقهاء يف هذه الصور كاملضاربة مبال اليتيم لنفسه وكذلك اإلقراض والرهن.

 .2/1115، مصدر تسابق، زهرة التفاتسري، أبو زهرة 715
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قال ابن ، وقول احلسن و ابن تسريين، وهو رواية ألمحد، وذكر بعض الفقهاء بأنه يضم إليه األمين

لاهر هذا صحة الوصية يف الفاتسق ويضم إليه ، " وإ ا كان الوصي خائنا جعل معه أمني: قدامة

ونقل ابن ، ويضم إليه أمني، غريت حاله إىل اخليانة مل خيرج منهاوكذلك إن كان عدال ىلت، أمني

 .791ألن الوصية والية وأمانة والفاتسق ليس من أهلهما "، منصور عن أمحد حنو  لك

( على 49بالرتكات وأموال األيتام يف املادة ) ىلقد جاء يف النظام اخلا ، أما يف القانون األردين-

، ويقيم مدير األيتام غريه، لوك أحد األوصياء ىللها أن تقرر كف يده" إ ا ارتابت احملكمة يف تس: أنه

 ويثبت لديها خيانته أو براءته".، ريثما تقام الدعوى

" إ ا عزل القاضي الوصي لثبوت خيانته عني : (35777وجاء أيضا يف قرار االتستئناف رقم )-

 .799وصيا بدال منه"

"إ ا أمهل الوصي : على أنه، (يف الفقرة "ب"242ة)وكذلك قانون االحوال الش صية األردين يف املاد

 .797ىلإنه يعزل"، أو أتساء أو صاريف بقائه خ ر على مصلحة القاصر

 

                                                                                                                                               
العناية ، البابريت، 1/124، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم، 251/ 9، مصدر تسابق، تبيني احلقائق، الزيلعي 795

 .         9/135، مصدر تسابق، الفتاوى اهلندية، الشيخ نظام، 15/133، قمصدر تساب، على اهلداية
 .9/315، مصدر تسابق، التاج واإلكليل، املواق 791
 .1/331، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 3/91، مصدر تسابق، أتسىن امل الب، زكريا األنصاري 792
 .354/ 4، مصدر تسابق،  كشاف القنا ،  البهويت، 954/  9، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 793
 .9/954، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 794
 .9/954، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة 791
، 234-234، إشراف:حممد القضاة، رتسالة دكتوراة، الوصاية يف الفقه والقانون، 2551، عبداهلل حممد، ربابعة 799

 غري منشورة.، اجلامعة األردنية
 .31، مصدر تسابق، ردينقانون األحوال الش صية األ 797
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 : لمبحث الرابعا
 الخيانة الزوجية

 
 تحديد ماهية الخيانة الزوجية.: األولالمطلب   

 
 اللعـان ومشروعيتـه.: الثانـيالمطلــب 

 
 لى الخيانة الزوجية.العقوبة المترتبة ع: المطلب الثالث

 
 : المبحث الرابع

 الخيانة الزوجية.

وجعل الشريعة اإلتسالمية احلياة الزوجية ، أقرت الشريعة اإلتسالمية حقوقا وواجبات بني الزوجني

وأن حتاىلظ على ، ومن هذه احلقوق حماىلظة الزوجة على زوجها يف غيبته وحضوره، تسكن ورمحة

ولكن قد حيدث ، األصل ىليها األمانة وحفظ السر، وعهد وثيق ،واحلياة الزوجية رباط مقدس، ىلراشه

 : وهذا المبحث فيه الفروع اآلتية، ويفك الرباط وحتدث اخليانة، ما يعكر الصفو

 .تحديد ماهية الخيانة الزوجية: المطلب األول

لذلك ال و ، ولكن لهر يف هذا الزمن املت خر، من املعروف أن هذا املفهوم مل يكن عند الفقهاء قدميا

 على مفهوم معني.، جند حتديداً هلذا املفهوم أو اتفاق بني املت صصني يف هذه الكتابات

ىلمنهم من يعترب أن اخليانة الزوجية هي املقصورة على الزنا أو عالقة الزنا بني الزوج أو الزوجة 

لقائم على عالقة أي إام ال يتصورون اخليانة إال يف شكلها املادي ا، وش ص أجنيب أو امرأة أجنبية

 جنسية بني زوج وامرأة أجنبية أو زوجة ورجل أجنيب.
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ومنهم من يعترب أن مفهوم اخليانة الزوجية تشمل كل عالقة غري مشروعة تنش  بني الزوج وامرأة أخرى 

، غري زوجته أو العكس ىلهي تعد عالقة حمرمة تسواء بلغت حد الزنا أو مل تبلغ يف الشريعة اإلتسالمية

املواعدات واللقاءات واخللوة وأحاديث اهلاتف اليت ىليها نو  من االتستمتا  وتضييع : ويشمل هذا

 بل حىت الكالم العابر واللقاءات اليت جتري على تسبيل العشق والغرام.، الوقت

ألننا لو بدأنا مبعاجلة قضية اخليانة ىلقط بعد أن ، هذا املفهوم الواتسع لل يانة جيعل مفهومها أكثر دقة

نكون كال بيب الذي يعاجل املريض بعد أن يصل حلالة ، حدها األقصى وهي جرمية الزناتصل إىل 

بل ، لكن الشريعة اإلتسالمية جاءت ىلحرمت الزنا لكن ليس الزنا ىلقط مبعناه املباشر، ميئوس منها

والنظرة غري ، حرمت طرقة والسبل اليت تؤدي إليه من باب تسد الذرائع كاخللوة باملرأة األجنبية

وهذا يقودنا إىل ، ألاا مجيعها تسبيل للزنا وكذلك حرمت كشف العورات؛، شروعة لغري احلاجةامل

 .791احلديث عن اللعان ومشروعيته

( أن 25/1/1515): ىلقد جاء يف هذه اإلحصائيات يف تاريخ، أما اإلحصائيات اليت أجريت

 .795ت يفعلن الشيء  اتهوأن نسبة أقل من املتزوجا، من األزواج خيونون زوجاهتم يف أوروبا 71%

                                                 
، وقد تكون يف األوالد، وقد تكون يف املال، ىلقد تكون يف إىلشاء السر،  كر بعض املعاصرين أن اخليانة الزوجية أنوا  791

 وقد تكون خيانة يف اجلسد.، ونقصد به إمهال تربيتهم أو السكوت والتسرت على أخ ائهم
  http://alfarha.com:مع املقاالت امل خو  منها، ونيةمصتادر هذه املعلومتات من متجالت ومواقع الكرت  795

farha.osrty.com-http://www.al. 
 جودة حممد عواد، اخليانة الزوجية أتسباهبا ونتائجها. -أ

تل احلياة؟ / ىللس ني بشار دراغمة وخلف خلف، اخليانة الزوجّية... أزواج وزوجات يف قفص االهتام.. من منهم يق -ب
 ، من كلمة خريي منصور.1559أكتوبر  35. حضارة يف قصاصات، اخللية 21/52/2559، 25/1/1427/ خا  
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يف أحدث دراتسة : هت مقااًل قالت يف مقدمته1415/  15/  15ونشرت جريدة الشرق األوتسط يف 

بني النساء  %75بري انية عن العالقات االجتماعية ولاهرة تصاعد نسبة ال الق اليت بلغت 

تسة أان يدركن عقب من املشاركات يف الدرا %75وعن مفهوم اخليانة الزوجية اعرتىلت ، الربي انيات

                                                                                                                                               

إبراهيم عاصي، لألزواج ىلقط، أديب تسوري معتقل منذ عام  -ناصر بن تسليمان العمر، ىلتيات الرتبية اإللكرتونية. د -ج
رد على أتسئلة عن -هت  .1571نيسان  12 يف جسر الشغور بتاريخ ، حماضرة ألقيت بدعوة من املركز الثقايف1575

 كلية الشريعة، جامعة الكويت   -اخليانة، أ. د. حممد رواس قلعة 
جملة  -.   ح131د. حممد علي البار، عمل املرأة يف امليزان،  -حممود كرم تسليمان، أتساليب تغريب املرأة وآثارها. ز -و

 .، ما ا يريدون من املرأة92، 1421، احملرم، 145البيان، العدد 
 وأما ما  كروه أتسباب اخليانة الزوجية، ىلكلها ترجع إىل ما ي يت: -2
 . عمل املرأة واختالطها.            1
 تسفر املرأة دون حمرم وتسفر الزوج دون زوجته. .2
 . اإلباحية اليت تعيشها بعض البيوت.    3
 .باعتبارها عيباً دون العشيقة . نظرة بعض السفهاء إىل الزوجة الثانية4
 . الشك الزائد والت ون واالهتام بالباطل.9. اإلعسار.                  1
 . خيانة الزوج تؤدي خليانة زوجته.1. إمهال الزوج زوجته.            7
 . اإلكراه يف زواج البنت.        5

ثر من واحدة، وقد تن د  املرأة بكالم عشيقها يغريها . ال الق للماً، من عدم العدل بني النساء ملن تزوج ب ك15
 بالزواج إ ا ما طلقت.            

 . اجلهل بالتثقيف اجلنسي.          11
. الفراغ الديين، وإال ىلقد عاشت األمة اإلتسالمية طيلة تارخيها ال تعرف اخليانة الزوجية 13. تع يل احلدود الشرعية.12

أما عن نتائة هذه اإلباحية، ىلمنها ازدياد األطفال غري .ان احلد الشرعي كفياًل بالقضاء عليهاإال يف احلاالت النادرة وك
الشرعيني زيادة كبرية جداً، ىلفي إحدى اإلحصائيات أن عدد هؤالء األطفال يفوق املليون تسنويًا يف أمريكا وحدها وقد  

 .م1575كان هذا عام 
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ثلثي : ودراتسة نشرهتا جملة شتريون من أملانيا، الزواج ب شهر قليلة خيانة أزواجهن هلن مع أخريات

 .من حاالت ال الق نتيجة اخليانة الزوجية %22و، الراغبات يف ال الق ميارتسن عمال خارج البيت

 اللعان ومشروعيته.: الثانيالمطلب 

واخلامسة أن لعنة ، إ ا رمى امرأته بالزنا أربع مرات إنه ملن الصادقني - أن حيلف الرجل: تعريفه: أوال

واخلامسة ، إنه ملن الكا بني، وأن حتلف املرأة عند تكذيبه أربع مرات، اهلل عليه إن كان من الكا بني

 أن عليها غضب اهلل إن كان من الصادقني.

ىلقد شر  اهلل ، ومل يرجع عنه رميه، هي بذلك ومل تقر، إ ا رمى الرجل امرأته بالزنا: مشروعيته: ثانيا

وتسقط ، ىلإ ا تالعنا ىلرق بينهما، ألن اللعان ال يكون إال بعد عدم وجود اإلقرار أو البينة، هلما اللعان

 وأمرمها إىل اهلل تعاىل. -الزوجني-احلد عنهما
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ند رتسول اهلل }" أن هالل بن أمية قذف امرأته ع: -رضي اهلل عنهما-روى الب اري عن ابن عباس 

أو حد ، " البينة: -صلى اهلل عليه وتسلم-بشريك بن تسحماء.ىلقال النيب  -صلى اهلل عليه وتسلم-

يا رتسول اهلل إ ا رأى أحدنا على امرأته رجال ين لق يلتمس البينة؟! ىلجعل رتسول : يف لهرك.ىلقال

بعثك باحلق إين  والذي: وإال حد يف لهرك ".ىلقال، " البينة: يقول-صلى اهلل عليه وتسلم-اهلل 

 ﴿: قوله تعالىىلنزل جربيل عليه السالم وأنزل عليه ، ولينزلن اهلل ما يربئ لهري من احلد، لصادق

ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهادَ  اٍت بِاللَِّه َوالَِّذيَن يـَْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكْن َلُهْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـْ

َها اْلَعَذاَب َأْن  ِمَن الصَّاِدِقينَ ِإنَُّه لَ  َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت اللَِّه َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِيَن َوَيْدرَُأ َعنـْ

َها ِإْن َكاَن  ِمَن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذبِيَن َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَليـْ

 .775{ 5\تسورة النور ﴾الصَّاِدِقينَ 

 .771ويترتب على اللعان بين الزوجين مايأتي-

 وتسقوط حد الزنا عن الزوجة.، تسقوط حد القذف أو التعزير عن الزوج.1

 ولو قبل تفريق القاضي.، حترمي الوطء واالتستمتا  بعد التالعن من كال الزوجني .2

                                                 
باب إ ا ادعى أو قذف ىلله أن ، كتاب الشهادات،  مصدر تسابق، ريصحيح الب ا، اإلمام الب اري، متفق عليه 775

كتاب ،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم، 545\2، 2129حديث رقم ، يلتمس البينة وين لق ل لب البينة
 .1459\2، 1459حديث رقم ، اللعان

، 249-3/244، ابقمصدر تس، البحر الرائق، ابن جنيم، 113-2/112، مصدر تسابق، االختيار، املوصلي 771
، احلاوي، املاوردي، 2/13، مصدر تسابق، شرح ميارة، الفاتسي، 1/213، مصدر تسابق، الفواكه الدواين، النفراوي

، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، وما بعدها17/415، مصدر تسابق، اجملمو ، النووي، 15-74/ 11، مصدر تسابق
، مصدر تسابق، احمللى، ابن حزم، 11-5/19، صدر تسابقم، الشرح الكبري، عبدالرمحن بن قدامة، 5/25-37

 . 415، مصدر تسابق، السيل اجلرار، الشوكاين، ومابعدها 15/147
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 وجوب التفريق بينهما. .3

 ىلال حتل له أبداً.، ه حترمياً مؤبداً أاا حترم علي .4

 .العقوبة المترتة على الخيانة الزوجية: المطلب الثالث

 ثبوت الجريمة: أوالً 

وهذه الشروط هي ، اخليانة الزوجية كجرمية ينبغي أن تن بق عليها شروط شرعية كي تكتمل أركااا

لت أركان اخليانة )الزنا( باألدلة املادية ىلإ ا ما اكتم، العناصر املادية اليت ينبغي تواىلرها يف أي جرمية

 .772أطلق على الفعل زنا ورتب عليه عقوبة حدية، بالبينة أو باإلقرار

 العقوبة في الشريعة اإلسالمية.: ثانيا

ووصلت إىل علم احلاكم حكم على املتزوج أو املتزوجة بالرجم حىت املوت وهي ، إ ا ثبتت اجلرمية

أما إ ا مل تكن اجلرمية قد اكتملت أو وصلت إىل ، رم الذي ارتكبعقوبة شديدة تتناتسب وحجم اجل

 حدها األقصى )الزنا( ىللها عقوبة تعزيزية يقدرها القاضي.

َوال تـَْقَربُوا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن  ﴿: قال اهلل تعالىىلقد ، وحرمة الزنا مما هو معلوم من الدين بالضرورة

 .واآليات واألحاديث يف حترمي الزنا كثرية، 32اء/تسورة اإلتسر ﴾فَاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً 

                                                 
، ابن عرىلة الدتسوقي، 2/195، مصدر تسابق، بداية اجملتهد، ابن رشد، 1/21، مصدر تسابق، البحر الرائق، ابن جنيم 772

، الشربيين، 13/229، مصدر تسابق، احلاوي، املاوردي، 4/425، مصدر تسابق، حاشية الدتسوقي على الشرح الكبري
مصدر ، كشاف القنا ،  البهويت، 15/195، مصدر تسابق، املغين، ابن قدامة، 143\4، مصدر تسابق، مغين احملتاج

 .9/115، تسابق
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﴿ : قوله سبحانهومن  لك ، وأما النظر واخللوة ىلقد وردت النصو  من القرآن والسنة بتحرميهما

ووجه نفس اخل اب إىل ، 35تسورة النور/ ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا فـُُروَجُهْم ﴾ 

 .31تسورة النور/ َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن فـُُروَجُهّن ﴾ ﴿: النساء

 . 773" { حَمرمٍ الَّ َوَمَعَها ُ و } " ال خَيُْلَونَّ َرُجٌل بامرأٍة إِ : -صلى اهلل عليه وتسلم  -وقال

                                                 
حديث رقم ، باب تسفر املرأة مع حمرم إىل حة وغريه، كتاب احلة،  مصدر تسابق، صحيح مسلم، اإلمام مسلم 773

1341 ،2/571. 
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 الخــــاتمــة

 : ل الباحث إلى أهم النتائج اآلتيةتوص، بعد هذه الدراسة المتواضعة في موضوع الخيانة

 اخليانة مص لح عام تشمل العبادات واملعامالت يف الفقه اإلتسالمي.-1

 بينها وبني اخليانة عموم وخصو .، هناك ألفا   ات صلة مبص لح اخليانة-2

 تدخل اخليانة يف غالب أبواب ىلقه املعامالت. -3

ىلاخليانة يف البيو  ، ملعامالت يف الفقه اإلتسالميخيتلف األثر املرتتب على اخليانة يف أبواب ا -4

واخليانة يف نالر ، يرتتب عليه أن للمشرتي اخليار بني القبول للمبيع بالثمن أو حيط مقدار اخليانة

ولو ، واخليانة يف اللق ة والوديعة وغريها يرتتب عليه ضمااا، الوقف يرتتب عليه عزله من هذه الوالية

 يط.هلكت بغري تعد أو تفر 

مامل ، إ  ال تكفي النية أن تكون تسببا للضمان، نية اخليانة يف املعامالت ال يستوجب ضمااا -1

 يكن هناك عمال يستوجب ضمااا.

 الفقه اإلتسالمي أوتسع يف بيان أحكام اخليانة من القانون الوضعي.-9

مية إ ا وصلت على اللعان يف الشريعة اإلتسال -وهو مص لح معاصر–تن بق اخليانة الزوجية  -7

 وعقوبته يف اإلتسالم الرجم للمحصن واجللد لغري احملصن.، اخليانة إىل الزنا
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 والمراجع المصادر

 

 .الكريم نآالقر -

، 1ط، العارية وخصائصها بني الرد و الضمان، م(2553علي بن حممد رمضان)، األبياين -1

 املكتبة املصرية لل باعة والنشر.

أتسد الغابة يف ، (1515)، عز الدين بن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري، ابن األثري -2

  .بريوت، دار الفكر، معرىلة الصحابة

األحاديث ، مؤتسسة قرطبة، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أبو عبداهلل الشيباين، أمحد بن حنبل -3

 القاهرة.، 1ط، مذيلة ب حكام شعيب األرنؤوط عليها

، خمتصر إرواء الغليل يف خترية أحاديث منار السبيل، (1511ناصر الدين ) حممد، األلباين -4

 بريوت.، املكتب اإلتسالمي، 2ط

 املكتب، 3ط، الصغري اجلامع وضعيف صحيح، (هت1451)األلباين الدين ناصر حممد، األلباين-1

 .اإلتسالمي

املكتب ، 1ط ،صحيح وضعيف ابن ماجه، م(1511) األلباين الدين ناصر حممد، األلباين -9

 اإلتسالمي.

مكتبة املعارف للنشر ، 1ط، صحيح وضعيف تسنن الرتمذي، األلباين الدين ناصر حممد، األلباين-7

 والتوزيع.
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د.حممد : أتسىن امل الب يف شرح روض ال الب)حتقيق، (2555زكريا األنصاري )، األنصاري -1

 .بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، حممد تامر(

، م بو  مع شرح ىلتح القدير، العناية على اهلداية، (1357ل الدين حممد حممود)أكم، البابريت-5

 بريوت.، دار الفكر، 2ط

 جدة.، الدار السعودية، 1ط، عمل املرأة يف امليزان، هت(1451حممد علي البار)، البار-15

حيح ) اجلامع الصالب اري صحيح، (م1517)حممد بن إَساعيل أبو عبداهلل اجلعفي، الب اري -11

 بريوت. –اليمامة ، دار ابن كثري، 3ط، د. مص فى ديب البغا(: امل تصر( )حتقيق

شرح صحيح ، (2553أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك البكري القرطيب)،، ابن ب ال -12

  .الرياض، مكتبة الرشد، 2ط، أبو  يم ياتسر بن إبراهيم(: الب اري)حتقيق

حققه : معامل التنزيل)احملقق، (1557احلسني بن مسعود البغوي)حميي السنة أبو حممد ، البغوي-13

دار ، 4ط، تسليمان مسلم احلرش( -عثمان مجعة ضمريية  -وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر 

 .طيبة للنشر والتوزيع

عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواتسيت ، أبو بكر بن أيب شيبة -14

مكتبة ، 1ط، كمال يوتسف احلوت(: يف األحاديث واآلثار)احملققاملصنف ، هت(1455العبسي)

 الرياض.، الرشد

، مكة دار، 1ط، النبوية السنة يف الواردة اجلغراىلية املعامل، (1452)غيث بن عاتق، البالدي-11

 .الرياض

 بريوت.، دار الفكر، 1ط، تفسري البيضاوي )أنوار التنزيل وأتسرار الت ويل(، البيضاوي -19
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حتقيق هالل )كشاف القنا  عن منت اإلقنا ،  (هت1452منصور بن يونس بن إدريس)، بهويتال -17

 .بريوت، دار الفكر، مصيلحي مص فى هالل(

شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل ، (1559منصور بن يونس بن إدريس )، البهويت -11

 .بريوت، عامل الكتب، النهى لشرح املنتهى

، السنن الكربى ويف  يله اجلوهر النقي، هت(1344أمحد بن احلسني بن علي)أبو بكر ، البيهقي -15

 اهلند.، جملس دائرة املعارف النظامية، 1ط

ضب ه : البهجة يف شرح التحفة)حتقيق، (1551أبو احلسن علي بن عبد السالم )، التسويل -25

 .بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، حممد عبد القادر شاهني(: وصححه

 اجمللس، (احللو الفتاح عبد حتقيقال بقات السنية يف تراجم احلنفية)، (1575تقي الغزي)ال -21

 .اإلتسالمية للشؤون األعلى

 ، السياتسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، أمحد بن عبد احلتليم احلتراين، ابن تيميتة -22

 دار املعرىلة.، 

دار ، 1ط، إبراهيم األبياري(: يفات)حتقيقالتعر ، هت(1451علي بن حممد بن علي)، اجلرجاين -23

 بريوت.، الكتاب العريب

: ) حتقيق، أحكام القرآن، هت(1451) ، أمحد بن علي الرازي اجلصا  أبو بكر، اجلصا -24

 بريوت. –دار إحياء الرتاث العريب ، حممد الصادق قمحاوي(

حممود : حتقيق)الصفوة فوةص، (م1575)عبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج، اجلوزي ابن -21

 بريوت.، دار املعرىلة، 2ط، د.حممد رواس قلعه جي( -ىلاخوري 
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 .دمشق، دار الفكر، 2ط، واص الحا لغةالقاموس الفقهي ، (1511تسعدي)، أبو جيب -29

 )املستدرك على الصحيحني، (1555حممد بن عبداهلل أبو عبداهلل احلاكم النيسابوري)، احلاكم -27

 بريوت.، دار الكتب العلمية، 1ط، بد القادر ع ا(مص فى ع: حتقيق

 دار ايرتاك للنشر.، 1ط، ( أتسباب اتستحقاق الربح2551) ، حسن السيد، حامد -21

، الزواجر عن اقرتاف الكبائر، م(1555أمحد بن حممد بن حجر اهليثمي)، ابن حجر اهليثمي -25

 بريوت.، املكتبة العصرية

 .م بو  غري حبث، عليه احملاىلظة يف وأثرها الوقف على الوالية، مدحم بن العزيز عبد، احلجيالن -35

امل بعة ، 1ط، اجلوهرة النرية مل تصر القدوري، (هت1322)أليب بكر بن علي بن حممد، احلداد -31

 .اخلريية

دار الفكر ، احمللى، أبو حممد علي بن أمحد بن تسعيد األندلسي القرطيب الظاهري، ابن حزم-32

 .بريوت، شر والتوزيعلل باعة والن

دار زاهد ، 3ط، مراتب اإلمجا ، أبو حممد علي بن أمحد بن تسعيد األندلسي، ابن حزم-33

 القاهرة، القدتسي

 اجلامعة دار، 1ط، اإلتسالمي الفقه يف الوديعة برد الوديع التزام، (2557)حممد خالد، حسني -34

 .مصر، للنشر اجلديدة

كفاية األخيار ،  (1554حممد احلسيين الدمشقي الشاىلعي) تقي الدين أيب بكر بن، احلصيين -31

تسنة ، دار اخلري، وحممد وهيب تسليمان( يف حل غاية االختصار)حتقيق علي عبد احلميد بل جي

 .دمشق، النشر
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 لل باعة الشامية الدار، 1ط، م1553، اإلتسالمية الشريعة يف الوديعة عقد محاد نزيه، محاد -39

 .والتوزيع والنشر

الشيخ عادل : تفسري البحر احمليط) حتقيق، (2551حممد بن يوتسف)، حيان األندلسي أبو-37

 بريوت.، دار الكتب العلمية، 1ط، الشيخ علي حممد معوض( -أمحد عبد املوجود 

 .مصر، أىلندي حممد م بعة، خليل خمتصر شرح،، حممد عبداهلل أيب، اخلرشي -31

صحيح ابن ، (م1575ي النيسابوري)حممد بن إتسحاق أبو بكر السلم، ابن خزمية-35

، األحاديث مذيلة ب حكام األعظمي واأللباين عليها، حممد مص فى األعظمي(: خزمية)حتقيق

 بريوت. ، املكتب اإلتسالمي

حممد راغب : )حتقيق، معامل السنن)شرح تسنن أيب داود(، أبو تسليمان اخل ايب، اخل ايب-45

 م.1532، 1ط، ال باخ(

وىليات األعيان ، (1572العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر )أبو ، ابن خلكان -41

 .بريوت، دار صادر، إحسان عباس(: احملقق )وأنباء أبناء الزمان

 مصر.، املكتب اجلامعي احلديث، جرائم التزوير احملررات، أمحد حممود، خليل -42

 كنوز دار، 1ط، لفقه والنظاماملال امل خو  للما وما جيب ىليه يف ا، (1555طارق)، اخلوي ر -43

 .السعودية، والتوزيع للنشر اشبيليا

دار ، 1ط، املضاربة دراتسة يف االقتصاد اإلتسالمي عقد، م(1551إبراهيم ىلاضل الدبو)، الدبو-44

 عمان.، عمار
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،  السيد عبداهلل املدين: حتقيق، تسنن الدراق ين، (1599علي بن عمر البغدادي)، الدراق ين-41

 بريوت، دار املعرىلة، 1ط ،كتاب البيو 

، طبعة إحياء الكتب العربية، على الشرح الكبري الدتسوقي حاشية، حممد بن عرىلة، الدتسوقي -49

 عيسى البايب احلليب.

 .بريوت، دار الندوة اجلديدة، 2ط، الكبتتائر، حممد بن عثمان، الذهيب -47

، شعيب االرنؤوط (: الء )حتقيقتسري أعالم النب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، الذهيب-41

 .مؤتسسة الرتسالة

، 1ط، الغيب مفاتح، (2555)ىل ر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشاىلعي، الرازي -45

 بريوت.، دار الكتب العلمية

، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين أبو القاتسم، الراغب األصفهاين -15

 .دمشق، دار القلم ،القران ألفا  مفردات

 الش صية األحوال وقانون واإلتسالمي الفقه يف الوصاية(م 2551) حممد عبداهلل، ربابعة -11

 .منشورة غري، األردنية اجلامعة، القضاة حممد إشراف، دكتوراه رتسالة، األردين

، حلكموا العلوم جامع، هت(1451زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد)، ابن رجب احلنبلي-12

 بريوت.، دار املعرىلة، 1ط

م بعة السنة ،  يل طبقات احلنابلة، م(1513زين الدين عبدالرمحن بن رجب)، ابن رجب-13

 مصر.، احملمدية
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، م الب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، (1591مص فى السيوطي الرحيباين)، الرحيباين-14

.دمشق، املكتب اإلتسالمي

إشراف ، خالد الع ار(: اجملتهد وااية املقتصد)تنقيح وتصحيح بداية، م( 1551ابن رشد )-11

 بريوت.، دار الفكر لل باعة والنشر والتوزيع، مكتب البحوث والدراتسات

 حقائق لبيان الشاىلية الكاىلية اهلداية)عرىلة ابن حدود شرح، (1553)اهلل عبد أيب، الرصا  -19

 الغرب دار، 1ط، (املعموري وال اهر، فاناألج أبو حممد: حتقيق)، (الواىلية عرىلة ابن اإلمام

 .بريوت، اإلتسالمي

 بريوت.، دار اهلداية، 1ط، تاج العروس، حممد بن عبدالرزاق احلسيين، الزبيدي-17

 دمشق.، دار الفكر، 4ط، وأدلته اإلتسالمي الفقه، الزحيليوهبة، الزحيلي -11

 دار النشر دار القلم.، 1ط، ةشرح القواعد الفقهي، أمحد بن الشيخ حممد الزرقا، الزرقا-15

 .للماليني العلم دار، 11ط، األعالم، (2552) الدين خري، الزركلي -95

شرح الزركشي ، (2552مشس الدين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املصري احلنبلي)، الزركشي -91

 .بريوت، دار الكتب العلمية، عبد املنعم خليل إبراهيم(: على خمتصر اخلرقي)حتقيق

عبدالرزاق : )حتقيق، الكشاف)تفسري الكشاف(، أبو القاتسم حممود بن عمر، الزخمشري-92

 بريوت.، دار إحياء الرتاث العريب، 1ط، املهدي(

 دار الفكر العريب.، 2ط، الوقف يف حماضرات، (1571) حممد، زهرة أبو -93

 فكر العريب.دار ال، زهرة التفاتسري، حممد بن أمحد بن مص فى بن أمحد، أبو زهرة -94

 



 

 

321 

، حبث املراحبة لآلمر بالشراء، (جملة جممع الفقه اإلتسالمي1517بكر بن عبد اهلل )، أبو زيد -91

 مكة املكرمة.، العدد اخلامس

، (1559بكر بن عبد اهلل أبو زيد بن حممد بن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن حيىي )، أبو زيد-99

 مؤتسسة الرتسالة.، 1ط، ىلقه النوازل

دار ، تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، هت(1313ىل ر الدين عثمان بن علي احلنفي)، لعيالزي -97

 .القاهرة، الكتب اإلتسالمي

 .بريوت، املعرىلة دار، 1ط، املبسوط، (م1553)احلنفي تسهل بن امحد بن حممد، السرخسي -91

 .اجلامعي الفكر دار، واملعنوي املادي التزوير، (2553)إبراهيم حممد، تسيد -95

 .بريوت، دار الفكر، شرح ىلتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد،  السيواتسي -75

، مكتبه احلليب، 1ط، أمحد شاكر(: الرتسالة)حتقيق، (1545حممد بن إدريس)، الشاىلعي -71

 مصر.

دار ، 3ط، املعامالت املالية املعاصرة يف الفقه اإلتسالمي، (1415)، حممد عثمان، شبري -72

 عمان.، النفائس

، دار الفكر، 1ط، مغين احملتاج إىل معرىلة معاين ألفا  املنهاج، حممد اخل يب، الشربيين -73

 بريوت.

مكتب البحوث : اإلقنا  يف حل ألفا  أيب شجا )حتقيق، هت(1411حممد اخل يب)، الشربيين -74

 بريوت.، دار الفكر، 1ط، والدراتسات(
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، الدار اجلامعية، 4ط ، الوصايا واألوقاف أحكام، هت(1452) ، حممد مص فى، شليب -71

 بريوت.

، (الشاىلعي حسن حممد: حتقيق)(شرح كتاب السري الكبريم1557حملمد بن احلسن )، الشيباين -79

 .العلمية الكتب دار، 1ط

: اختالف األئمة العلماء)حتقيق، (2552) ، أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية، الشيباين -77

 .بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، السيد يوتسف أمحد(

الفتاوى اهلندية يف مذهب ، م(1551الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند )، الشيخ نظام -71

 الناشر دار الفكر.، اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان

، ىلتاوى ورتسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ، (1355حممد بن إبراهيم آل الشيخ )، آل الشيخ-75

 م بعة احلكومة مبكة املكرمة.، 1ط، ترتيب وحتقيق حممد بن عبد الرمحن بن قاتسممَجع و 

جممع األار يف شرح ملتقى ، (1551عبد الرمحن بن حممد بن تسليمان الكليبويل)، شي ي زاده-15

 بريوت.، دار الكتب العلمية، األحبر)حتقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران املنصور(

دار ، املهذب يف ىلقه اإلمام الشاىلعي، م بن علي بن يوتسف أبو إتسحاقإبراهي، الشريازي-11

 .بريوت، الفكر

إحسان : طبقات الفقهاء)احملقق، (1575أبو إتسحاق إبراهيم بن علي بن يوتسف)، الشريازي-12

 بريوت.، دار الرائد العريب، 1ط، عباس(

أضواء البيان يف ، (1551)حممد األمني بن حممد امل تار بن عبد القادر اجلكين، الشنقي ي -13

 بريوت.، دار الفكر لل باعة و النشر و التوزيع،، إيضاح القرآن بالقرآن
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نيل األوطار من أحاديث تسيد األخيار شرح ، حممد بن علي بن حممد الشوكاين، الشوكاين -14

 إدارة ال باعة املنريية.، 1ط، منتقى األخبار

دار ابن ، 1ط، اجلرار املتدىلق على حدائق األزهار السيل، حممد بن علي بن حممد، الشوكاين -11

 حزم.

 .بريوت، الفكر دار، القدير ىلتح شرح، (هت145)علي بن حممد، الشوكاين -19

 .بريوت، طبعة دار املعارف: ، حاشية الصاوي على الشرح الصغري، أيب العباس أمحد، الصاوي-17

: املرام من مجع أدلة األحكام )حتقيق تسبل السالم شرح بلوغ، حممد بن إَساعيل، الصنعاين -11

 بريوت.، دار الفكر، حازم علي القاضي(

محدي بن : املعجم الكبري)حتقيق، (1513تسليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاتسم )، ال رباين -15

 العراق.-املوصل، مكتبة العلوم واحلكم، 2ط، عبداجمليد السلفي(

 جامع، (2555أبو جعفر ال ربي)، بن غالب اآلمليحممد بن جرير بن يزيد بن كثري ، ال ربي-55

 مؤتسسة الرتسالة.، 1ط، أمحد حممد شاكر(: )حتقيقالقرآن ت ويل يف البيان

الدكتور ىلريدريك  : اختالف الفقهاء )مصحح الكتاب، أبو جعفر حممد بن جرير، ال ربي -51

 لبنان. -بريوت، دار الكتب العلمية: الناشر، 1ط، كرن(

شرح ، (هت1355د بن حممد بن تسالمة بن عبدامللك بن تسلمة أبو جعفر)أمح، ال حاوي -52

 .بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط، حممد زهري النجار(: معاين اآلثار)حتقيق

دار البشائر ، عبداهلل نذير أمحد(: خمتصر اختالف العلماء) حتقيق، أيب جعفر، ال حاوي -53

 .بريوت، اإلتسالمية
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قدم له ، رد احملتار على الدر امل تار)حاشية ابن عابدين(، (2553)حممد أمني، ابن عابدين-54

 .طبعة خاصة، دار عامل الكتب، وعلي معوض، أمحد عبد املوجود

اللباب يف علوم ، (1551أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي)، ابن عادل-51

، دار الكتب العلمية، 1ط ،عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض(: الكتاب)حتقيق

 بريوت.

التحرير والتنوير ، (2555حممد ال اهر بن حممد بن حممد ال اهر التونسي)، ابن عاشور -59

 بريوت.، مؤتسسة التاريخ العريب، 1ط، املعروف بتفسري ابن عاشور

قه الوتسيط يف عقد اإلجارة يف الف، م(1551عبد الرمحن حممد حممد عبد القادر)، عبد القادر -57

 القاهرة.، دار النهضة العربية، اإلتسالمي

، دار ابن اجلوزي، 1ط، املستقنع زاد شرح املمتع الشرح، هت(1422حممد بن صاحل)، العثيمني-51

 طبع بإشراف مؤتسسة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني اخلريية.

دار ، باينحاشية العدوي على كفاية ال الب الر ، هت(1211علي العدوي أبو احلسن)، العدوي-55

 مصر.، ال باعة العامرة

قواعد األحكام يف ، أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، العز بن عبدالسالم-155

 لبنان.–دار املعارف بريوت : الناشر، حممود بن التالميد الشنقي ي: دراتسة وحتقيق، مصاحل األنام

مؤتسسة : حتقيق، م الفروق اللغوية)معج، هت(1413احلسن بن عبداهلل بن تسهل)، العسكري -151

 .1ط، الرتسالة للنشر االتسالمي(
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أحباث املؤ ر العاملي لالقتصاد ، (1424د.الواثق ع ا املنان حممد أمحد)، ع ا املنان -152

 جامعة أم القرى مبكة.، اإلتسالمي

 :http وإمنا على الشبكة، والكتاب غري م بو ، شرح بلوغ املرام، حممد ع ية تسامل، ع ية-153

//www.islamweb.net. 

التل يص ، (1515أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر)، العسقالين -154

 دار الكتب العلمية.، 1ط، احلبري يف خترية أحاديث الراىلعي الكبري

ىلتح الباري شرح ، (هت1375أمحد بن علي أبو الفضل بن حجر الشاىلعي)، العسقالين -151

 .بريوت، دار املعرىلة ،صحيح الب اري

عبد الرمحن بن : الدرر السنية يف األجوبة النجدية )احملقق، م(1559علماء جند األعالم)-159

 .9ط، حممد بن قاتسم(

، دار الكتب، ىلهمي احلسيين(: درر احلكام شرح جملة األحكام)حتقيق تعريب، علي حيدر -157

 بريوت.

ىلتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام ، حممد بن أمحد بن حممد عليش، عليش -151

 دار املعرىلة.، مالك

 .دار الكتب العلمية، 1ط، اجلنائي التشريع، القادر عبد الشهيد، عودة -155

 الناشر دار املعرىلة.، 1ط، إحياء علوم الدين، حممد بن حممد الغزايل أبو حامد، الغزايل-115

 من الفقه يف دكتوراه رتسالة)الوقف يف التصرف، (هت1455) اهلل عبد بن إبراهيم، الغصن -111

 .ت بع مل، الرياض، ( اإلتسالمية تسعود بن حممد اإلمام جبامعة، الشريعة كلية
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، دار املعرىلة لل باعة والنشر، السراج الوهاج على منت املنهاج، حممد الزهري، الغمراوي -112

 بريوت.

، م(19/4/2557: املعمول به من تاريخ–قانون العقوبات)املعدل ، (2557ت)عز ، غيث -113

 األردن.، دار قنديل للنشر والتوزيع، 1ط

عبد : عجم مقاييس اللغة)احملققم، (1575)أبو احلسني أمحد بن ىلارس بن زكريا، ابن ىلارس -114

 دار الفكر.، السالم حممد هارون(

: شرح ميارةالفاتسي)حتقيق، (2555د بن حممد املالكي)أيب عبد اهلل حممد بن أمح، الفاتسي-111

 .بريوت، م، دار الكتب العلمية، عبد الل يف حسن عبد الرمحن(

يوتسف : حتقيق )املصباح املنري، (1559أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري )، الفيومي-119

 املكتبة العصرية.، 1ط، (الشيخ حممد

حاشية ، هت( 1357بن قاتسم العاصمي احلنبلي النجدي)عبد الرمحن بن حممد ، ابن قاتسم-117

 .1ط، عبداهلل بن جربين، إشراف على ال بعة، الروض املربع شرح زاد املستقنع

، القاضي أبو الفضل عياض بن موتسى بن عياض اليحصيب السبيت املالكي، القاضي عياض -111

 .املكتبة العتيقة ودار الرتاث، مشارق األنوار على صحاح اآلثار

ترتيب املدارك وتقريب املسالك ، عياض بن موتسى بن عياض اليحصيب، القاضي عياض -115

 بريوت.، دار الكتب العلمية، 1ط، ملعرىلة أعالم مالك)حتقيق حممد تسامل هاشم(

املغين يف ىلقه اإلمام أمحد بن ، هت(1451عبد اهلل بن أمحد املقدتسي أبو حممد)، ابن قدامة -125

 .بريوت، دار الفكر ،1ط، حنبل الشيباين
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املنعقدة مببىن راب ة العامل ، قرارات اجمللس جملس اجملمع الفقهي اإلتسالمي يف دورته التاتسعة-121

رجب  15هت إىل يوم السبت 1459رجب  12اإلتسالمي يف مكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت 

 هت.1459

 بريوت.، عامل الكتب، 1ط، وقأنوار الربوق يف أنوا  الفر ، أمحد بن إدريس، القرايف -122

 لبنان.، دار صادر، 1ط، مجهرة أشعار العرب، أبو زيد حممد بن اخل اب، القرشي-123

حبث مقدم للدورة ، اإلجارة على مناىلع األش ا ، م( 2551علي حمىي الدين )، القره داغي-124

 باريس. –الثامنة عشرة للمجلس 

، 1ط، م(2554مجال حممد السيد)، ية وعلومهاابن القيم وجهوده يف خدمة السنة النبو -121

 عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلتسالمية باملدينة النبوية. : الناشر

أحكام أهل ، (1557 – 1411حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل)، ابن القّيم -129

دار ابن ، دى للنشررما: الناشر، 2ط، شاكر توىليق العاروري -يوتسف أمحد البكري : حتقيق، الذمة

 .الدمام، حزم

إعالم املوقعني عن رب العاملني)دراتسة ، (1591حممد بن أيب بكر اجلوزية)، ابن القيم -127

 .مصر، مكتبة الكليات األزهرية، 1ط، طه عبد الرؤوف تسعد(: وحتقيق

مصائد إغاثة اللهفان من ، (1571حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي ابوعبد اهلل )، ابن القيم -121

 بريوت. –دار املعرىلة ، 2ط، حممد حامد الفقي(: الشي ان) حتقيق
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هشام عبد : بدائع الفوائد)حتقيق، م(1559أيوب الزرعي أبو عبد اهلل)، ابن القيم اجلوزية-125

مكة ، مكتبة نزار مص فى الباز، 1ط، أشرف أمحد(، عادل عبد احلميد العدوي، العزيز ع ا

 .املكرمة

، حاشية ابن القيم على تسنن أيب داود، هت(1411حممد بن أيب بكر)، جلوزيةابن القيم ا -135

 بريوت.، دار الكتب العلمية، 2ط

: زاد املعاد يف هدي خري العباد) حتقيق، (1519حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي)، ابن القيم -131

 بريوت.، اإلتسالمية مكتبة املنار، مؤتسسة الرتسالة، 4ط، عبد القادر األرناؤوط( -شعيب األرناؤوط 

مدارج السالكني بني منازل إياك ، (1573حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل)، ابن القيم-

 بريوت.، دار الكتاب العريب، 2ط، حممد حامد الفقي(: نعبد وإياك نستعني)حتقيق

، ب العريبدار الكتا، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، (1512عالء الدين)، الكاتساين -132

 بريوت.

 م بعة، 1ط، اإلتسالمية الشريعة يف الوقف أحكام، (م1577) ، عبداهلل حممد، الكبيسي -133

 .بغداد، اإلرشاد

نور : الناشر، العدلية األحكام جملة، جلنة مكونة من عدة علماء وىلقهاء يف اخلالىلة العثمانية-134

 .كراتشي،  آرام باغ، كارخانه جتارِت كتب،  حممد

، 1ط، (عبدالباقي ىلؤاد حممد: حتقيق)، ماجه ابن تسنن، القزويين يزيد بن حممد، ماجه ناب-131

 .بريوت، الفكر دار، األلباين ب حكام مذيلة
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: شرح أدب القاضي لل صاف) احملقق، (1577عمر بن عبد العزيز الب اري)، ابن مازة -139

 .رشادم بعة اإل -وزارة األوقاف العراقية ، 1ط، حميي هالل السرحان(

، 1ط، احمليط الربهاين، حممود بن أمحد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين، ابن مازه -137

 .دار إحياء الرتاث العريب

) تفسري املاوردى (  والعيون النكت، أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري، املاوردي -131

 بريوت.، كتب العلميةدار ال، السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم(: )حتقيق

، 1ط، احلاوي يف ىلقه الشاىلعي )احلاوي الكبري(، م(1554أبو احلسن بن حبيب)، املاوردي -135

 دار الكتب العلمية.

حتفة األحو ي بشرح جامع ، حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم أبو العال، املباركفوري-145

 بريوت.، دار الكتب العلمية، 1ط، الرتمذي

 .ما ا يريدون من املرأة: مقال، 1421، احملرم، 145العدد ، انجملة البي-141

 .9537: الفتوى رقم، ق ر، اإلتسالمية الشبكة ىلتاوى، العلماء من جمموعة-142

ىلتوى رقم ، ىلتاوى هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، جمموعة من العلماء-143

 هت.2/1/1417وتاريخ ، (11413)

اإلنصاف يف معرىلة الراجح من اخلالف على مذهب ، ي بن تسليمان أبو احلسنعل، املرداوي -144

 بريوت. ، دار إحياء الرتاث العريب، حممد حامد الفقي(: اإلمام أمحد بن حنبل )حتقيق

، اهلداية شرح بداية املبتدي، أيب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين، املرغياين -141

 .املكتبة اإلتسالمية
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 الصحيح اجلامع) مسلم صحيح، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، مسلم-149

 بريوت. –دار إحياء الرتاث العريب : الناشر، حممد ىلؤاد عبد الباقي: حتقيق، (

 العدد( الرياض) جريدة عن نقله، إتسالمية ىلتاوى، (1415)املسند حممد، املسند -147

 اإلتسالمي الرتاث إحياء مجعية نشر من( اإلتسالم يف لبيو ا ىلتاوى) كتاب ويف، (15517)

 .الرياض، هت1413، األوىل ال بعة، الوطن ودار، بالكويت

املبد  يف شرح ، (هت1455إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل احلنبلي أبو إتسحاق)، ابن مفلح -141

 .بريوت، املكتب اإلتسالمي، املقنع

املكتبة التجارية ، 1ط، ض القدير شرح اجلامع الصغريىلي، (هت1319عبد الرؤوف)، املناوي-145

 .مصر، الكربى

ْنَبجي -115
َ
: اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب)حتقيق، (1554أيب حممد على بن زكريا)، امل

 دمشق.، دار القلم، 2ط، (الدكتور حممد ىلضل عبد العزيز املراد

، )العلم أهل مذاهب على اإلشراف، (1519حممد بن ابراهيم النيسابوري)، ابن املنذر -111

 ق ر.، نشر دار إحياء الرتاث اإلتسالمي، 1ط، حتقيق حممد جنيب تسراج الدين(

، 1ط، ىلؤاد عبد املنعم أمحد(: دراتسة وحتقيق)اإلمجا ، (2554)حممد بن إبراهيم، ابن املنذر -112

 .دار املسلم للنشر والتوزيع

 .الرياض، دارمكتبةالرشد، 2ط، (جربين بن عبداهلل: حتقيق)، (1451)، اإلقنا ، املنذر ابن-113

، دار صادر، 1ط، لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األىلريقي املصري، منظور ابن -114

 .بريوت
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: حتقيق)امل تار لتعليل االختيار، (2551)عبد اهلل بن حممود بن مودود ، املوصلي احلنفي -111

 .بريوت، دار الكتب العلمية، 3ط، عبد الل يف حممد عبد الرمحن(

 أوىل تثبيت ومعه اللباب يف شرح الكتاب، م(1554عبد الغين الغنيمي الدمشقي )، امليداين -119

 .دار الكتاب العريب، الباب أحاديث بت رية األلباب

 .بريوت، دار املعرىلة، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن جنيم احلنفي، ابن جنيم-117

األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة ، (1515زين العابدين بن إبراهيم احلنفي)، ابن جنيم-111

 بريوت.، دار الكتب العلمية، 1ط، النعمان

، 1ط، الفواكه الدواين على رتسالة أيب زيد القريواين، أمحد بن غنيم النفراوي املالكي، النفراوي-115

 لبنان.، دار املعرىلة

 املكتب: إعداد، 3ط، األردين املدين للقانون اإليضاحية املذكرات، األردنيني احملاميني نقابة -195

 .عمان، 1552، الفين

: روضة ال البني وعمدة املفتني)حتقيق، هت(1423أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري)، النووي -191

 دار الكتب العلمية.، 1ط، على حممد معوض( -عادل أمحد عبد املوجود 

شرح صحيح مسلم بن ، هت(1352بو زكريا حيىي بن شرف بن مري )أ، النووي -192

 بريوت.، دار إحياء الرتاث العريب، 2ط، احلجاج)املنهاج شرح صحيح مسلم(

، املالية املعاوضات العقود يف الوكيل تصرىلات أحكام، (2552)، إبراهيم تسل ان، اهلامشي-193

 .اإلتسالمي الرتاث إحياء، (ماجستري رتسالة أصله)، 1ط
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، 1ط، (أمحد املنعم عبد ىلؤاد حتقيق)الصحاح معاين عن اإلىلصاح، (هت1417) ، هبرية ابن -194

 .الوطن دار

 ىلتحي جمدي: حتقيق)والسالم الصالة عليه النيب تسرية، (1551)امللك عبد، هشام ابن -191

 .مصر، والتوزيع والتحقيق للنشر الصحابة دار، 1ط، (السيد

 ق ا  ىلتاوى، الشرعية والبحوث لإلىلتاء العامة اإلدارة، اإلتسالمية والشئون األوقاف وزارة -199

 ت1577) ، الثاين اجلزء، م1559 - هت1417، األوىل ال بعة، الشرعية والبحوث بالكويت اإلىلتاء

 (.هت1451 ت 1357( )م1514

وقاف وزارة األ: صادر عن، الكويتية الفقهية املوتسوعة، وزارة األوقاف والشئون اإلتسالمية -197

ال بعة : 23 - 1هت.األجزاء  1427 - 1454) من : ال بعة، الكويت –والشئون اإلتسالمية 

 -م ابع دار الصفوة ، ال بعة األوىل: 31 - 24الكويت.األجزاء  -دارالسالتسل ، الثانية

 طبع الوزارة.، 2ط: 41 - 35مصر.األجزاء 

 أخبار، (1547 )، بغداديأيب بكر حممد بن خلف بن حيان بن صدقة الضيب ال، وكيع-191

املكتبة : الناشر، 1ط، عبد العزيز مص فى املراغي(: )صححه و علق عليه و خرّج أحاديثهالقضاة

 مصر.، التجارية الكربى

 alfarha.com: http//: مع املقاالت امل خو  منها، املراجع من املواقع االلكرتونية-195

farha.osrty.com-//www.al: http ،م.21/11/2515: يف تاريخ 

 جودة حممد عواد.، اخليانة الزوجية أتسباهبا ونتائجها-أ

 



 

 

333 

اخليانة الزوجّية... أزواج وزوجات يف قفص االهتام.. من منهم يقتل احلياة؟بشار دراغمة وخلف  -ب

 35اخللية ، . حضارة يف قصاصات21/52/2559، 25/1/1427خلف / ىللس ني / خا  

 من كلمة خريي منصور.، 1559أكتوبر 

 .ناصر بن تسليمان العمر ىلتيات الرتبية اإللكرتونية-ج

حماضرة ألقيت بدعوة من ، 1575إبراهيم عاصي أديب تسوري معتقل منذ عام ، لألزواج ىلقط-د

 م. 1571نيسان  12املركز الثقايف يف جسر الشغور بتاريخ 

 .جامعة الكويت، كلية الشريعة  -حممد رواس قلعة ، رد على أتسئلة عن اخليانة-هت 

 حممود كرم تسليمان.، أتساليب تغريب املرأة وآثارها-و
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 فهـرس اآليــات

 الصفحة    السورة/رقمها                 اآليــــة       تسلسل

 35 155البقرة/ َوال تَتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ  -2

 133\115 123البقرة/ َفال ُعْدَواَن ِإال َعَلى الظَّاِلِمينَ   -3

 35 124البقرة/ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدى -4

 77\25 128البقرة/ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَْبتَـُغوا َفْضال ِمْن رَبُِّكمْ  -1

 111 991البقرة/ َواللَُّه يـَْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلحِ  -9

 111 998البقرة/ َوالالِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم  -7

 147 933البقرة/ ال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدهِ  -1

 15 975البقرة/ َوَأَحلَّ اللَُّه اْلبَـْيعَ  -5

 49\41 29آل عمران/ ى تـُْنِفُقواَلْن تـََناُلوا اْلِبرَّ َحتَّ  -11

ُلوا اْلَخِبيَث بِالطَّيِّبِ  -13  111 9النساء/ َوآُتوا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُهْم َواَل تـََتَبدَّ

ِإنَّ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلًما ِإنََّما يَْأُكُلوَن  -14

 ِفي بُُطوِنِهْم 

 111 11النساء/

 75 19النساء/ ُشرََكاُء ِفي الثُـُّلثِ فـَُهْم  -11

 21 92النساء/ إال َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َعْن تـََراٍض ِمْنُكمْ  -19

\13\12 58النساء/ ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا األَمانَاِت ِإَلى َأْهِلَها -17
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132 

\11\13 9المائدة/   َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتـَّْقَوى -15

55\145 

 145\71 38المائدة /  َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوْا َأْيِديـَُهَما -25

 15 91يوسف/   َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخسٍ  -24

 195 39اإلسراء/ ْقَربُوا الزَِّنى ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً تال و  -27

َعُثوا َأَحدَُكْم ِبوَ  -21  34 12الكهف/ رِِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنةِ فَابـْ

ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا  -25

 فـُُروَجُهمْ 

 195 31النور/

35-  ََ  195 31النور/ َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن

َر َمِن اْسَتأْ  -31  12 92القصص/ َجْرَت اْلَقِويُّ اأَلِمينُ ِإنَّ َخيـْ

 12 79األحزاب/   ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَمانَةَ  -32

 134 98النجم/ ِإال الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِني ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا  -33

 114 2الطالق/   فَِإْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  -34

 91المزمل/ َن َيْضرِبُوَن ِفي األْرضِ َوآَخُرو  -31

 

77 

 7املاعون/  َومَيْنَتُعوَن اْلَماُعونَ  -39

 

127 
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 فهـــرس األحاديــث

 الصفحة                     الحـــديـــث          تسلسل

 13 َوال خَتُْن َمْن َخاَنكَ ، أدِّ اأَلَمانََة ِإىَل َمِن ائْتَتَمَنكَ  -1

 79 ُدوَد َعِن اْلُمْسِلِميَن َما اْسَتَطْعُتْم فَِإْن َوَجْدُتْم ِلْلُمْسِلِم َمْخَرًجااْدرَُءوا اْلحُ  -2

 133 ِإَذا َأتـَْتَك ُرُسِلي فََأْعِطِهْم َثاَلثِيَن ِدْرًعا َوَثاَلثِيَن بَِعيًرا -3

 19\31 َشاتـَْينِ أن النبي َأْعطَاُه ِديَنارًا لَِيْشَتِرى َلُه ِبِه َشاًة فَاْشتَـَرى َلُه ِبِه  -4

 49 أن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َأَصاَب َأْرًضا ِبَخْيبَـَر فَأََتى النَِّبيَّ َيْسَتْأِمُرُه ِفيَها -1

 141 أن قـَُرْيًشا َأَهمَُّهْم َشْأُن اْلَمْرَأِة اْلَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرَقْت فـََقاُلواَمْن ُيَكلُِّم ِفيَها -9

" اْعِرْف : سأله رجل عن اللقطة فقال - عليه وسلمصلى اهلل-أن النبي  -7

َها َسَنةً   ِعَفاَصَها َووَِكاَءَها ثُمَّ َعرِّفـْ

15\51\ 

 152 " َدَفَع ِإَلى يـَُهوَد َخْيبَـَر َنْخَل َخْيَبر-صلى اهلل عليه وسلم-أن النبي  -1

 115 أن يمنح أحدكم أخاه خيراً له من أن يأخذ عليها خرجاً معلوماً  -5

ُرَحاَء َوِإنَـَّها َصَدَقٌة ِللَِّه َأْرُجو ِبرََّها َوُذْخَرَها ِعْنَد اللَِّه  -15 ِإنَّ َأَحبَّ َماِلي ِإَليَّ بـَيـْ

 َفَضْعَها يَا َرُسوَل اللَِّه َحْيُث َأرَاَك اللَّه

49 

 -أو أنفاسها-َوْسَوَسْت ِبِه ُصُدورَُها-حدثت–ِإنَّ اللََّه َتَجاَوَز ِلي َعْن ُأمَِّتي َما  -11

 َما َلْم تـَْعَمْل َأْو تَتَكلَّم

94 
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 137 ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ذي َحق  َحقَّهُ  -12

 11\13 أَنَا ثَاِلُث الشَّرِيَكْيِن َما َلْم َيُخْن َأَحُدُهَما َصاِحَبُه فَِإَذا َخاَن َخَرْجُت ِمْن بـَْيِنِهَما -13

 13 اِفِق َثاَلٌث ِإَذا َحدََّث َكَذَب َوِإَذا اْؤُتِمَن َخاَن َوِإَذا َوْعَد َأْخَلفَ آيَُة اْلُمنَ  -14

 152 ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ فَِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِديثِ  -11

 ِإَلى َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َفَسأََلُه َأْدرَاًعا -صلى اهلل عليه وسلم-بـََعَث َرُسوُل اللَِّه  -19

ِتَها فـََقالَ   َأَغْصًبا يَا ُمَحمَّدُ : ِعْنَدُه ِماَئَة ِدرٍْع َوَما ُيْصِلُحَها ِمْن ُعدَّ

59 

 17 الخراج بالضمان -17

 54 َضالَُّة اْلُمْؤِمِن َحَرُق النَّارِ  -11

 135\97 َعَلى اْلَيِد َما َأَخَذْت َحتَّى تـَُؤدِّيَهُ  -15

فـََرًسا ِمْن أَِبي  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْستَـَعاَر النَِّبيُّ َكاَن فَـَزٌع بِاْلَمِديَنِة فَ  -25

 طَْلَحةَ 

127 

كنا أكثر األنصار حقاًل فكنا نكري األرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما  -21

 أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك أما الورق فلم ينهنا

155 

 25 أسواقا في الجاهلية فلما كان اإلسالم  كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز -22

َنْشَتِرى في اأَلْسَواِق  -صلى اهلل عليه وسلم-ُكنَّا في َعْهِد َرُسوِل اللَِّه  -23

ُفَسَنا السََّماِسَرة  َوُنَسمِّى أَنـْ

15 

 25قال ، الهجرة وابتاع أبو بكر بعيرين -عليه الصالة والسالم-لما أراد  -24
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 ولني أحدهما: الرسول

 115 ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه -21

 111 اَل َيِحلُّ اِلْمَرَأٍة تـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َأْن ُتِحدَّ َعَلى َميٍِّت فـَْوَق َثاَلِث لََيالٍ  -29

 195 ال يخلون رجل بامرأة إالّ ومعها ذو محرم -27

 132 ِر اْلُمِغلِّ َضَماٌن َواَل َعَلى اْلُمْسَتِعيِر َغْيِر اْلُمِغلِّ لَْيَس َعَلى اْلُمْستَـْودَِع َغيْ  -21

 141 لَْيَس َعَلى َخاِئٍن َوال ُمْنَتِهٍب َوال ُمْخَتِلٍس قطع -25

 114 ما بـََعَث اللَُّه نَِبيًّا ِإال َرَعى اْلَغَنَم فـََقاَل َأْصَحابُُه َوأَْنَت فَـَقاَل نـََعْم ُكْنُت َأْرَعاَها  -35

 139 اْلُمْسِلُموَن َعَلى ُشُروِطِهْم ِإالَّ َشْرطًا َأَحلَّ َحَراًما َأْو َحرََّم َحالال -31

 27 َأرَاُه ، َوَمَعُه ثـَْوبٌ -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم -َمرَّ رَُجٌل ِبَقْوٍم ِفيِهْم َرُسوُل اللَِّه  -32

ْلُيْشِهْد َذوَ  -33  57 ْى َعْدٍل َأْو َذا َعْدٍل َواَل َيْكُتْم َواَل يـَُغيِّْب فَِإنْ َمِن اْلتَـَقَط لَُقَطًة فـَ

 51 ما لم يُعرِّفه، من آوى ضالَّة فهو ضال   -34

 152 َعْن بـَْيِع اْلَغَررِ  -صلى اهلل عليه وسلم-نـََهى َرُسوَل اللَّهِ  -31

َنا نَاِفًعا َوَطَواِعَيُة اللَِّه َعْن َأْمٍر َكاَن لَ  -صلى اهلل عليه وسلم-نـََهى َرُسوُل اللَِّه  -39

َفُع لََنا َوَأنـَْفعُ   َوَرُسوِلِه أَنـْ

152/155 

 14 نضََّر اللَُّه َعْبًدا َسِمَع َمَقالَِتي فـََوَعاَها ثُمَّ َأدَّاَها -37

 99 النََّدُم تـَْوبَةٌ  -31

 15/51 واهلل يف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يف َعْوِن َأِخيهِ  -35
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 فهــرس اآلثـــار

 الصفحــة    صاحـب األثر                األثــــر     تسلسل

 ابن عمر وابن عباس  ابن عمر وابن عباس ميرون باللق ة وال ي خذواا -1

 

51 

 

أبي بن كعب وسويد بن غفلة يمرون باللقطة  -2

 ويأخذونها

 أبي بن كعب

 

55 

 

ال : ويقول، واغأنه كان يضمن الصباغ والص -3

 يصلح الناس إال ذلك

 125 علي بن أبي طالب

 

عبداهلل وعبيداهلل –قضاء عمر بأن الربح بينهما  -4

 وبين المسلمين مناصفة في المضاربة-

 عمر بن الخطاب

 

14 

 

 37 عبد اهلل بن مسعود اَل َتْشَترِِه َواَل َتْستَـْقِرْض ِمْن َماِلهِ  -1

 133 عمر بن عبدالعزيز طلع منه على خيانةال يضمن صاحبها إال أن ي -9

ما أعلم أحدًا كان له مال من المهاجرين  -7

 واألنصار إال حبس مااًل من ماله صدقة مؤبدة

 47 جابربن عبداهلل

َكاَن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِب ِإَذا َدَفَع َمااًل  -1

 ُمَضارَبًَة اْشتَـَرَط َعَلى َصاِحِبهِ 

عبد العباس بن 

 المطلب

71 

 13 شريح والشعبي من ضمن ماال فله ربحه -5

 115 رافع بن خديج-كانا يكريان األرض على عهد رسول اهلل  -15

 



 

 

341 

 بما ينبت على اإلربعاء -صلى اهلل عليه وسلم

مبا على  كان الناس يؤاجرون على عهد رتسول اهلل -11

 املا يانات

 155 راىلع بن خدية
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 المحتويات

 املوضو 
 ..قرار لجنة المناقشة

 إهداء
 شكر وتقدير

 المحتويات  قائمة
 ملخص باللغة العربية

 ملخص باللغة االنجليزية
 الخيانة في الشريعة اإلسالمية: الفصل األول

 الخيانة في اللغة واالصطالح: المبحث األول
 األلفاظ ذات الصلة: المبحث الثاني

 األمانة: األول المطلب
 الغدر ومفهومه : المطلب الثاني

 الغلول ومفهومه: المطلب الثالث
 الغش: المطلب الرابع

 نقض العهد: المطلب الخامس
 حكم الخيانة في الشريعة اإلسالمية: المبحث الثالث

 الخيانة في فقه المعامالت: الفصل الثاني
 ة في فقه البيوعالخيان: المبحث األول
 :  في البيع.وفيه: المطلب األول

 في تعريف البيع: الفرع األول
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 حكم البيع في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني
 أركان عقد البيع: الفرع الثالث

 الخيانة في بيع المرابحة: المطلب الثاني
 تعريف بيع المرابحة: الفرع األول

 حكم بيع المرابحة: ثانيالفرع ال
 شروط بيع المرابحة: الفرع الثالث
 حكم الخيانة إذا ظهرت في بيع المرابحة: الفرع الرابع

 حكم صحة البيع المبني على الخيانة: المسألة األولى
 الخيار بعد ثبوت الخيانة: المسألة الثانية

 الخيانة في بيع التولية: المطلب الثالث
 بيع التولية لغة واصطالحا: الفرع األول
 مشروعية بيع التولية: الفرع الثاني

 حكم الخيانة في بيع التولية: الفرع الثالث
 الخيانة في بيع الوضيعة: المطلب الرابع

 تعريف الوضيعة لغة واصطالحا: الفرع األول
 حكم بيع الوضيعة: الفرع الثاني

 حكم الخيانة في بيع الوضيعة: الثالفرع الث
 الخيانة في عقد الوكالة: المبحث الثاني
 الوكالة لغة واصطالحا: المطلب األول
 حكمها ومشروعيتها: المطلب الثاني

 أركان الوكالة: المطلب الثالث
 الخيانة في الوكالة: المطلب الرابع
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 نفسهتعاقد الوكيل مع : المسألة األولى
 مخالفة الوكيل للموكل الشراء أكثر من الثمن المقدر: المسألة الثانية
 موجبة لعزله، هل تعدي الوكيل بأمانة الوكالة: المسألة الثالثة
 هل يحق للوكيل عزل وكيله بسبب الخيانة.: المسألة الرابعة

 : وفيه، الخيانة في الوقف: المبحث الثالث
 تعريف الوقف لغة واصطالحا: ولالمطلب األ

 مشروعية الوقف في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني
 الوالية على الوقف: المطلب الثالث

 لغة واصطالحا، في تعريف العدالة: الفرع األول
 محاسبة الناظر األمين والناظر الخائن: المطلب الرابع

 ظهرت الخيانة عزل الناظر إذا: المطلب الخامس
 : وفيه، الخيانة في الوديعة: المبحث الرابع
 الوديعة لغة واصطالحا: المطلب األول
 حكم الوديعة في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني

 أركان الوديعة: المطلب الثالث
 يد الوديع يد أمانة: المطلب الرابع

 خيانة الوديعة: المطلب الخامس
 التصرف بالوديعة: الفرع األول
 جحد الوديعة وحكم قطع يد جاحدها: الفرع الثاني

 نية الخيانة في الوديعة: الفرع الثالث
 ثم رجع هل يضمن، بعد نية الخيانة واألخذ: الفرع الرابع

 : وفيه، الخيانة في عقد الشركة والمضاربة: المبحث الخامس
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 الشركة: المطلب األول
 الشركة لغة واصطالحا: الفرع األول
 وحكم يد الشريك، حكم الشركة في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني

 ظهور الخيانة في الشركة: الفرع الثالث
 الشريك كالوكيل ال يجوز له خيانة شريكه بالبيع بأكثر من ثمن المثل: المسألة األولى
 لو ادعى أحد الشركاء على شريكه خيانة؟: المسألة الثانية
 هل تقطع يده.؟، خيانة الشريك: المسألة الثالثة
 المضاربة: المطلب الثاني

 المضاربة لغة واصطالحا: الفرع األول
 حكم المضاربة في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني

 أركان المضاربة وطبيعة يد المضارب: الفرع الثالث
 الخيانة في المضاربة: الفرع الرابع

 أثر خيانة المضارب في استحقاق الربح: الفرع الخامس
 : وفيه، الخيانة في اللقطة: المبحث السادس

 اللقطة لغة واصطالحا: المطلب األول
 وحكمه عند الفقهاء، مشروعية االلتقاط: المطلب الثاني

 على اللقطة وشبهة الخيانةاإلشهاد : المطلب الثالث
 وأثره في تملكها ، وردها إلى موضعها، نية الخيانة في اللقطة: المطلب الرابع

 : وفيه، الخيانة في المسـاقاة والمزارعة: المبحث السابع
 :  المساقاة. وفيها الفروع اآلتية: المطلب األول

 المساقاة في اللغة واالصطالح: الفرع األول
 حكم المساقاة في الشريعة اإلسالمية: الفرع الثاني
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 أركان المساقاة: الفرع الثالث
 الخيانة في عقد المساقاة: الفرع الرابع

 :  وفيها الفروع اآلتية، المزارعة: المطلب الثاني
 المزارعة في اللغة واالصطالح: الفرع األول
 ارعة في الشريعة اإلسالميةحكم المز : الفرع الثاني

 أركان عقد المزارعة وشروطها: الفرع الثالث
 الضمان في المزارعة: الفرع الرابع

 الخيانة في المزارعة: الفرع الخامس
 الخيانة في اإلجارة واألجراء: المبحث الثامن
 تعريف اإلجارة لغة واصطالحا: المطلب األول

 حكم اإلجارة في الشريعة اإلسالمية: لثانيالمطلب ا
 أركان عقد اإلجارة: المطلب الثالث
 أنواع اإلجارة: المطلب الرابع

 أحكام اليد في اإلجارة: المطلب الخامس
 الخيانة في عقد اإلجارة: المطلب السادس

 الخيانة في العارية: المبحث التاسع
 لعارية لغة واصطالحاا: المطلب األول
 مشروعية العارية: المطلب الثاني

 أركان العارية: المطلب الثالث
 ضمان العارية)يد المستعير على العارية(: المطلب الرابع

 جحد العارية: المطلب الخامس
 عقوبة جحد العارية: المطلب السادس
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 حوال الشخصيةالخيانة في مسائل األ: الفصل الثالث
 الخيانة في مسائل األحوال الشخصية: المبحث األول
 الحضانة في الشريعة اإلسالمية: المبحث األول
 الحضانة لغة واصطالحا: المطلب األول
 مشروعية الحضانة في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني

 ظهور الخيانة في الحاضنة: المطلب الثالث
 خيانة المرأة المعتدة في مدة العدة: المبحث الثاني
 العدة لغة واصطالحا: المطلب األول
 مشروعية العدة في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني

 خيانة المرأة في العدة: المطلب الثالث
 والقيم على األوصياء.، خيانة أمين األوصياء)الوصي(: المبحث الثالث
 الوصي في اللغة واالصطالح: المطلب األول
 مشروعية الوصاية على األيتام: المطلب الثاني

 خيانة األوصياء: المطلب الثالث
 الخيانــة الزوجيـة: المبحث الرابع
 تحديد ماهية الخيانة الزوجية: المطلب األول
 اللعان ومشروعيته: المطلب الثاني

 العقوبة المترتبة على الخيانة الزوجية: المطلب الثالث
 الخاتمة

 المصادر المراجع
 فهرس اآليات

 فهرس األحاديث
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 فهرس اآلثار

 

 


