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  .  _ ا عليه وسلم ى صل_ أشرف خلق ا وخليل الرمحن حممد ىلإ   
 اإلمــام الــشهيد أمحــد ياســني، وأســد فلــسطني            ويف مقدمتــهم أرواح الــشهداء، ىل إ

  . عبد العزيز الر�تيسي/ الدكتور
  . - رمحهم ا –  وابنته الشهيدة مسية �اجحح أمي الغالية وأخي احلبيباروأ ىل إ
  .   حفظه ا"عد�ان وأب"لدي احلبـيـب عبد اهلادي  واىل إ
  .  يف املنشط واملكرهرافقين دربيت زوجيت الغالية اليت ىل إ

  .  أبنائي األحباء، ومجيع من ساعد�ي يف هذا البحث إىل
  .  كل طالب علم شرعي حمب لدينه ووطنه إىل
  . امليادينى كل املخلصني من أبناء هذه األمة يف شت إىل

    .هذا اجلهد املتواضع آمال من ا أن ينالوا من أجره أهدى 
  
  

  :مقدمة 
 ىصل_ أشرف المرسلين سيدنا محمدىالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم عل    

  : المبعوث رحمة للعالمين، وبعد_ اهللا عليه وسلم
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ا أموالكم بينكم بالباطل، إال  يا أيها الذين آمنوا ال تأكلو{ التنزيل  محكميقول سبحانه وتعالي في    
ومن يفعل ذلك عدوا�اً وظلماً ، �فسكم، إن ا كان بكم رحيماًأن تكون جتارة عن تراضٍ منكم، وال تقتلوا أ

  .)١( } ا يسرياًىفسوف �صليه �اراً، وكان ذلك عل
 ما يحفظ حقوق  من األحكاممما ال شك فيه أن المولي جل وعال، قد شرع إنه     

ه ومنهاجه، تد من الضياع، وحرم أكل أموال الناس ، دون تراضٍ موافق لشرعالعبا

 أن العقود التي تبرم بين العباد منها ما هو موافق لشريعة اهللا ،  كذلكومما ال شك فيه

ومنها ما دون ذلك، سواء كان ذلك عن قصد وترصد ألكل أموال الناس بالباطل، أو 

  .  الحكيم من ضبط المعامالت الشرعية بين العباد  لمراد الشارع وعدم إدراكعن جهٍل

 لكي تستقيم هذه المعامالت ؛من هذه العقود التي يجب بيان أحكامها الشرعيةإن و    

ما تقدمه الشريعة اإلسالمية في هذا المجال قد سبق إن بين العباد، العقود الصورية، و

 بما عه هو اهللا اللطيف الخبير ألن الذي وضع هذا المنهج وشر؛كل التشريعات والقوانين

الشريعة اإلسالمية تأتي دائماً بما يكفل إن  في كل زمان ومكان، ويصلح حال عباده

أال يعلم من  {،ضياع الحقوق  وأ والنزاع، والشقاق، سعادة المجتمع وأمنه، من التمزق،
  . )٢(} خلق وهو اللطيف اخلبري

  : طبيعة الموضوع : أوالً 

 وهو ،بارة عن دراسة فقهية مقارنة لنوع من العقود المعاصرة الموضوع عإن     

عرض آراء األئمة المجتهدين والمقارنة بينها، ثم ترجيح ما عليه فيه العقد الصوري، و

   .  نقالً أو عقالًالدليل األقوى

  

  ) . ٣٠ -  ٢٩(سورة النساء اآليتان  )١(

  ) . ١٤( سورة الملك اآلية  )٢(

  

  

  : أهمية الموضوع : ثانياً 
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           إن البحث في مجال المعامالت الشرعية له مكانة عظيمة في التشريع 

اإلسالمي، لتعلقه باستثمار المال وتنميته، وصالح المجتمع، أو فساده، تبعاً لتلك العقود 

   .المبرمة بين الناس

  : أسباب اختيار الموضوع : ثالثاً 

   :ي البنود الخمسة التالية يمكن إجمال أسباب اختيار هذا الموضوع ف          

 العقود ى الناس اليوم، واتجاههم إلبعض ضعف الوازع الديني، وفساد الذمم، لدي - ١

 األحكام الشرعية، لكسب المال دون النظر للحل والحرمة، فكان ىالصورية لاللتفاف عل

  . الزماً أن ُأبين أحكام تلك العقود الصورية، إلقامة الحجة عليهم 

خطورة الجانب المالي في اإلسالم، وخاصة إفساد ذات البين، وما يوقعه  ونظراً ل- ٢

 ضعف شوكة المسلمين، وذهاب ىمن نزاع وشقاق بين أبناء المجتمع، مما يؤدي إل

هيبتهم، فقد أصبح من الضروري أن أبين األحكام التي تضبط المعامالت المالية، وفق 

 البحث يضرب بسهم وافر في هذا الشريعة اإلسالمية، ومقاصدها، وأعتقد بأن هذا

  . الميدان 

كما هو  ، أسلمة االقتصادى ومع بروز ظاهرة البنوك اإلسالمية، واتجاهها إل- ٣

، كان ضرورياً أن تؤصل لمعامالتها التأييد الشرعي ىوسعيها للحصول عل ،المأمول

ر العقود كلها، وبخاصة العقود الصورية، لكي ال تنزلق هذه البنوك في عقود غي

   . بينة من أمرهاى األقل أن تكون علىمشروعة، أو عل

 جيالً مسلماً، واعياً، يسأل عن برزت أ إن الصحوة اإلسالمية المباركة المعاصرة- ٤

الحالل والحرام في معامالته المالية، لذا فإن الحاجة ماسة إلبراز أحكام العقود الصورية 

  . وتعاليم دينه الحنيف  وقوفاً بهم عند حدود اهللا ؛الشائعة بين الناس

،  كما وأن هناك عقوداً تهتم بالجانب النفسي، أكثر من اهتمامها بالجانب المادي- ٥

العقود ترفع من شأنه في المجتمع، جاهالً  أن مثل هذه  الناسوالربح، بحيث يظن بعض

 في السر ففي النكاح، حيث يسعي بعض األولياء لاللتفا: الحكم الشرعي، ومثال ذلك

    مما يعلنونه أمام الناس، ابتغاء الشرف، والرفعة، والمباهاة، مما قد يؤديأقلمهر  ىعل

 الشقاق، والنزاع، بدالً من المحبة، والوئام، مما اقتضي أن نبرز أحكام مثل هذه ىإل

  . العقود الصورية 

  



א א א  מ

 

 و  
 

 

  : الجهود السابقة : رابعاً 

من قبل، فقد سار في هذا  هسلك طريقاً لم يسلكه غيري ه      لست بالذي يزعم أن

 في أبواب الفقه  متفرقةالطريق الوعر الشاق كثير من أفاضل العلماء، في مسائَل

فْالمختلفة، ولم يرهذا الموضوع في القديم وال في الحديث، بمؤلف خاص في أحكام د 

 هذا  فيالعقود الصورية في الفقه اإلسالمي، كما ال يوجد رسائل جامعية مفيدة

، وذلك حسب جهدي المتواضع في الكشف عن ذلك، غير أن المؤلفات الموضوع

و كثرة بين العلماء  في ثناياها، في صفحات تختلف قلة الحديثة تناولت هذا الموضوع

وهي من ضمن مراجع البحث ثين فيما اطلعت عليه المحد،.  

  : الصعوبات : خامساً 

 ال بد منه، وكلما اشتدت       إن الصعوبات التي تواجه اإلنسان في أي عمل أمٌر

وتسعرت؛ فإنها تنفرج بطلب العون من اهللا وبتوفيقه، وبمنِّه وكرمه، ثم بمساعدة أهل 

تسجيل بعض وإليك العلم األتقياء، وباإلرادة والعزيمة، وحب النجاح، تتذلل وتتيسر، 

  :  النحو التالي ىحث ، علالصعوبات التي تواجه البا

  .  وقلة ما كتب في هذا المجال ،وندرة األبحاث،  حداثة الموضوع - ١

 ألن تسميته حديثة قانونية، مع قلة ما كتب في هذا ؛ ارتباط هذا الموضوع بالقانون- ٢

  .  المجال أيضاً في الجانب القانوني 

    . المختصرة الوجيزةتهابعبارا صعوبة التعامل مع المراجع القديمة التي تميزت - ٣

٤ -التي لم يسلم  واألحوال السياسية واألمنية، شعبنا الفلسطيني بها رَّ األوضاع التي م

   .الطالب والمطلوب، فلله الحمد والمنة على النصر والتمكين منها 

  : منهج البحث  : سادساً
   -: النهج التالي ىوقد سرت في بحثي عل      

 ترتيباً زمنياً من األقدم  المذاهب الفقهيةة في المسألة، وترتيب ذكر األقوال الوارد- ١

  .  أصحابها ى المتأخر، ونسبتها إلىإل

يظهر ، و غالباً، وذكر سبب الخالف فيها  وتحرير محل النزاع فيها،ر المسألةي تصو- ٢

  . في الفصل الثالث ذلك بوضوح

حديثة مع التزام الدقة في  الرجوع إلى المصادر األصلية ،باإلضافة إلى الكتب ال- ٣

  .العزو والتوثيق 

  .  بيان الرأي المختار ،ومبررات هذا الترجيح - ٤



א א א  מ

 

 ز  
 

 

 سورها، بذكر اسم السورة، ورقم اآلية التي وردت فيها ، مع بيان ى عزو اآليات إل- ٥

  . وجه الداللة من اآليات من مظانها المعتمدة 

 الحديث من ى حكم العلماء عل مصادرها، وتبيينى تخريج األحاديث ، وعزوها إل- ٦

التي لم أجد تعليقاً تلك حيث القوة والضعف، باستثناء ما أخرجه البخاري، ومسلم ، و

  . عليها ، حيث ذكرت مكان ورودها كما هي 

  في التوثيق أذكر اسم المؤلف، ثم اسم الكتاب، ثم رقم الصفحة، وذكر باقي -٧ 

  . ائمة المصادر والمراجع في ق) بطاقة الكتاب(المعلومات عن الكتاب 

  : خطة البحث  : سابعاً  
   -:تتكون هذه الخطة من مقدمة، وفصل تمهيدي، وثالثة فصول، وخاتمة     

  :المقدمة                                
         و تحتوي على طبيعة الموضوع ، و أهميته ، و أسباب اختياره ، و الجهود 

  . السابقة ، و الصعوبات 

אא
א:א א

  : وفيه أربعة مباحث

  .  وعالقته بكل من التصرف وااللتزام،تعريف العقد: المبحث األول

  .    وشروطه،أركان العقد: المبحث الثاني

  . الرضائية في العقود: المبحث الثالث

  .  وأثر ذلك ، العبارة وموافقتها لإلرادة:الرابعالمبحث 

א א
.א،،،:א

  : وفيه أربعة مباحث 

  . وحكمها ، تعريف الصورية  : المبحث األول

  . شروط الصورية  : المبحث الثاني

   .أنواع الصورية  : المبحث الثالث

  .شبه ين الصورية وبين ما له بها التفرقة ب : المبحث الرابع
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  :  مباحث ثالثةوفيه 

  . أحكام الصورية فيما بين المتعاقدين  : المبحث األول

  . أحكام الصورية فيما بين الدائنين  : المبحث الثاني

  . أحكام الصورية فيما بين الورثة  : المبحث الثالث

א א
א א

  : وفيه أربعة مباحث

   . الصورية وتحصيل الحقوق  : لالمبحث األو

  .  حق ثابت ىالصورية والتعدي عل : المبحث الثاني

  .      االسم المستعار  : المبحث الثالث

  . الصورية وعقد النكاح  : المبحث الرابع

א−٣
א א

   . الفهارس العامة - ٤

  . فهرس اآليات القرآنية ** 

  . حاديث النبوية واآلثار فهرس األ** 

  . فهرس  المصادر والمراجع ** 

  . فهرس الموضوعات** 
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  كر وتقديرش
  

   )١() .  لئن شكرمت ألزيد�كم: (ىقال تعال

ن الواجب عليَّ أن أتقدم بخالص شكري، ووافر احترامي، وعظيم م  

عرفاني، لمن غمرني ببذله، وخالص عطائه، مع صعوبة وضعه، وكثرة 

   هذه الرسالة، ىالذي تفضل علي بقبول اإلشراف علشواغله، 

  : أستاذي ومعلمي الفاضل 

  حفظه اهللا     . يونس محي الدين األسطل/    فضيلة الدكتور النائب 

الذي غرس في نفسي قوة الصبر، والعزيمة، والهمة العالية، وتعاهدني 

 بالنصح، واإلرشاد، وقد أفدت منه علماً، وأخالقاً، وعطاء.  

  . جزاه اهللا عني خير الجزاء ف

  :  الكريمين  أستاذيَّىكما وأتوجه بالشكر الجزيل إل  

  حفظه اهللا .     مازن إسماعيل هنية/ فضيلة الدكتور 

  حفظه اهللا .  سامي محمد أبو عرجة/ وفضيلة الدكتور 

لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتجميلها بأصوب المالحظات،    

  . ات وأنفس التنقيح

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر والعرفان لهذا الصرح 

   رأسها ى، وعلالجامعة اإلسالميةالعلمي الشامخ جامعتي الغراء الغالية 

  حفظه اهللا .كمالين شعت / سعادة األستاذ الدكتور 
 ________  

  ).٧(سورة إبراهيم ، من اآلية ) ١ (
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                     ة الشريعة ممثلة في عميدها كما وأخص بالشكر والتقدير كلي

  حفظه اهللا  .  شويدح ذيابأحمد /فضيلة الدكتور

  وجميع أعضاء هيئتها التدريسية ،                    

  كما ال يفوتني أن أشكر عمادة الدراسات العليا ممثلة بعميدها 

   حفظه اهللا.     هنيةإسماعيل مـازن/ فضيلة الدكتور 

  .  ما يقدمونه للعلم وأهلهىوجميع معاونيه ، عل

وأشكر كل من أسدى إليَّ نصحاً أو إرشاداً ، من بداية هذا البحث حتى 

       . اهللا الجميع عني خير الجزاء ىنهايته ، فجز
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  :دـوبع

اربته ؛ إذ فهذه حصيلة جهدي وهو جهد المقل، وال أدعي أنني بلغت فيه الكمال أو ق    

الكمال هللا وحده الحكيم العليم ، والنقص والقصور صفة مالزمة للبشر ، إال أنني 

 ، خير صورةى من أجل أن يخرج هذا البحث عل؛ وبذلت طاقتي،استفرغت وسعي

تُقْفِّوأفضل حال ، فإن وأخفقتُ فهذا فضل من اهللا عظيم وتوفيق من اهللا الوهاب ، وإن  

  .ص التي ال تنفك عنها النفس البشريةفي ذلك فهذه صفة النق

 راجياً ، وأبتهل إليه جل وعال وأن يرحمني، ويغفر لي، أن يعفو عني أسألاهللاو     

 ونصرة شريعته ، وأن يسدد خطاي ،رحمته وفضله وكرمه ، أن يوفقني لخدمة دينه

  . ن أخلص في خدمة هذا الدين العظيم كل مىطَوخُ

 آله وأصحابه ومن ىدنا محمد وعل سيىوصل اللهم وسلم وبارك عل

  .... يوم الدين ى دربهم إلىسار عل
 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

  الفصل التمهيدي
  وين العقد، وإرادة المتعاقدـتك

  
  

  :وفيه أربعة مباحث
  

א אמ:א א א ، .א

א ،:א .א

א א:א .א
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  المبحث األول
  

  تعريف العقد وعالقته بكل من التصرف وااللتزام
  

  :وفيه مطلبان
א א:א .א

א אמ:א א א א .א
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في عصوره األولى إلى التعامل مع غيره، وعرف حيازة األشـياء  لما احتاج اإلنسان    

المباحة، وتملكها باالنفراد بها، واحتاج لما في يد غيره، وتطلع إليه، كان التعاقد مع اآلخرين               

وليد هذه الحاجة، والتعامل في المجتمع ضرورة ملحة ال غنى معها للفـرد عـن الجماعـة،                 

تخطى مرحلة البدائية، واالنغـالق، واالنعـزال عـن         وعندما عاش اإلنسان في المجتمعات      

اآلخرين، ومن طبيعة العيش في المجتمعات التعاون على تأمين الحاجيات، وال يتم ذلـك إال               

  .بالتبادل والتعاون مع اآلخرين

فكان البد لهذه المبادالت المتعددة الصور أن تخضع لنظام يحفظ للجميع حقوقهم فـي       

 اقتصادي يضبط أصول المعامالت، وحريـة التجـارة، وتبـادل           الملك، والتملك تحت نظام   

المنافع واألعيان، وهذا كله يخضع لما يعرف بالعقود؛ إذ ال تخلو الحياة التي نعيشها يوميـاً                

من صورة من صور العقود، الناتجة من تصرفات اإلنسان، والمترتبة إما علـى التزامـات               

  .ينناشئة عن إرادة منفردة، أو عن توافق إرادت

: لذا نزلت الشرائع السماويـة موجهة لضبط المعامالت واحترامها؛ فكان قوله تعالى          

         فُـوا بِـالْعُقُودنُـوا أَوآم ينا الَّـذها أَيي)إلى غير ذلك من اآليات التي تفيد االلتزام بالتعاقـد، وقـد       )١ ،

  .وضع اإلسالم ضوابط لهذه العقود، وأوجب االلتزام بها

نطلق لتبيين هذه الضوابط، وتوضيح العقود الحقيقية من الصورية، بادئـاً           أومن هنا   

  :بتعريف العقد، عاطفاً بعالقته بكل من التصرف وااللتزام، في المطلبين التاليين
  

א א
א א

  : ثالثة يطلق العقد في اللغة على معانٍ:لغةً: أوالً

  :الربط: األول

نقيض الحـل،   : في لغة العرب على ما فيه ربط بين أطراف الشيء، والعقد          إذ يطلق     

  .)٢(عقدت الحبل فانعقد؛ أي ربطت بين طرفيه وشددتهما: فهو بمعنى الربط والشد، فيقال

                                                 
 ).١(سورة المائدة من اآلية ) 1(

 ). وما بعدها١/٣٢٧(القاموس المحيط، : الفيروز أبادي) 2(



אא א،א  א
 

 ٤ 
 

  :العهد وااللتزام: الثاني

يطلق العقد على ما يفيد عهداً والتزاماً، سواء كان من جانبٍ واحد أو مـن جـانبين،                   

  .)١(مثل عاهدتُه عهداً:  البيع والعهد فانعقد، وعاقدته عقداًعقد: يقال

  :التوثيق واإلحكام: الثالث

ويطلق العقد على ما يراد به توثيقاً وإحكاماً، سواء كـان لتوثيـق الكـالم وتقويتـه                   

أي أكدتها توكيـداً، ومنـه       ؛عقدت اليمين وعقَّدتها بالتشديد     : الصادرة من جهة واحدة؛ فيقال    

، )٣(ولَكن يُؤاخذُكُم بِما عقَّدتُمُ األَيمان    : ، وقوله تعالى  )٢(والَّذين عقَدت أَيما�ُكُم  : تعالىقوله  

  .)٤(فالعقد هنا بمعنى التوثيق والتوكيد

، )٥(، إحكامـه وإبرامـه    هدتُقَعأبرمته ووثقته، وعقد النكاح و    : عقدت البيع أي  : ويقال  

أَو يعفُـو   : ، وقوله سـبحانه   )٦(وال تَعزِمُوا عُقْدة النكَاحِ حتَّـى يبلُـغَ الْكتَـابُ أَجلَـهُ           : لىومن ذلك قوله تعا   
  .)٧(الَّذي بِيده عُقْدةُ النكَاحِ

أحدهما حسي؛ كعقد الحبل، واآلخر معنوي      : وجدير بالذكر هنا أن العقد على معنيين        

البيع؛ إذ هو ربط بين كالمين، أو ربط بين اإلرادة وتنفيذ مـا             أو حكمي؛ كعقد النكاح، وعقد      

  .)٨(التزم به

  :االصطالحالعقد في : ثانياً

 بذاته، إنما يذكر الفقهـاء      إن المتتبع لكتب الفقه ال يجد تعريفاً للعقد كمصطلح مستقل           

د د كالمهم عن أي عقد من العقود؛ كعقد البيع، والنكـاح، واإلجـارة، وسـائر عقـو              ذلك عن 

  .المعاوضات؛ وعليه يمكن استنتاج تعريفاتهم للعقد من خالل نظرتهم العامة للعقود

  :والعلماء في ذلك فريقان، وإليك بيانهما على النحو التالي  

  

                                                 
 ).٣/٢٩٦(لسان العرب، : ابن منظور) 1(

 ).٣٣(سورة النساء من اآلية ) 2(

 ).٨٩( المائدة من اآلية سورة) 3(

 ). وما بعدها١/٣٢٧(القاموس المحيط، : ؛ الفيروز أبادي)٢٥٠(صالمصباح المنير، : الفيومي) 4(

 ).٣/٢٩٨(لسان العرب، : ؛ ابن منظور)٢٥٠(صالمصباح المنير، : الفيومي) 5(

 ).٢٣٥(سورة البقرة من اآلية ) 6(

 ).٢٣٧(سورة البقرة من اآلية ) 7(

 ).٢/٧(فتح القدير، : ؛ الشوكاني)٦/٢٦٦( الجامع ألحكام القرآن، :القرطبي) 8(



אא א،א  א
 

 ٥ 
 

  :العقد بالمعنى العام: األول

إن العقد بمعناه العام يقصد به كل التزام ينشأ عن ارتباط إرادتين؛ كالبيع، والـشراء،                 

و ما ينشأ بإرادة منفردة؛ كالهبة، والوصية، والطالق، والنذر، فيصدق عليه مسمى            والنكاح، أ 

العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو، أو يعقـده        ": العقد، وإلى ذلك أشار الجصاص بقوله     

  .)١("وعلى غيره فعله، على وجه إلزامه إياه

يـا أَيهـا    : يرهم لقوله تعـالى   وهذا اإلطالق العام للعقد؛ ذكره كثير من العلماء في تفاس           
      فُـوا بِـالْعُقُودنُـوا أَوآم ينالَّذ)؛ حيث ذهبوا إلى أن مراد اآلية عام في جميع ما ألزم اهللا عبـاده،               )٢

وعقد عليه من التكاليف، واألحكام الدينية، وما يعقدونه فيما بيـنهم مـن عقـود األمانـات،                 

  .هوالمعامالت، ونحوهما، مما يجب الوفاء ب

ومنهم من يرى أنها عامة في كل ما يعقده المرء على نفسه من طاعة هللا وفق شرع                   

 كمـا    ، اهللا، وما يعقده مع غيره من بيع ونحوه، وقد سماها عقوداً؛ ألنه تعالى ربط بها عباده               

  .)٣(يربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق

  :العقد بالمعنى الخاص: الثاني

ن من طرفين؛ بحيث    اط بين كالمين أو إرادتيِ    ق على كل ارتب   العقد بمعناه الخاص يطل     

  .ينشأ عنه آثاره، وتترتب عليه حقوق متبادلة

هو تعلق كالم أحد العاقدين باآلخر شرعاً على وجه يظهر          : "وفي هذا يقول البابرتي     

  .)٤("أثره في المحل

المتكلمين مع  العقد هو مجموع إيجاب أحد      : "وعبر عنه ابن عابدين في حاشيته بقوله        

  .)٥("قبول اآلخر، أو كالم الواحد القائم مقامهما

هو ربـط أجـزاء التـصرف؛ أي اإليجـاب والقبـول            : "وفي موضع آخر جاء فيه أن العقد               

  .)٦("شرعاً

                                                 
 ).٢/٢٩٤(أحكام القرآن، : الجصاص) 1(

 ).١(سورة المائدة من اآلية ) 2(

 ).٣/٤٨(روح المعاني، : ؛ األلوسي)٤/١٨٤(األم، : ؛ الشافعي)٢/٢٩٤(أحكام القرآن، : الجصاص) 3(

 ).٤/٤٥٦(شرح العناية، : البابرتي) 4(

ه لـه، وكـذا األب      ئ؛ كبيع القاضي مال اليتيم من يتيم آخر، أو شـرا          )كالم الواحد القائم مقامهما   : (قوله) 5(

 ).٤/٥٢٤(، )٣/٣(حاشية : والوصي، ابن عابدين

 ).٣/٩(المرجع السابق، ) 6(



אא א،א  א
 

 ٦ 
 

، وتبنـت  )١(ويذكر هنا أن كثيراً من العلماء قد اعتمدوا التعريف األخير فـي كتـبهم         

يطلق على ما ينشأ عـن إرادتـين        : " للعقد، فجاء فيها أن العقد     الموسوعة الفقهية هذه النظرة   

  . )٢("لظهور أثره الشرعي في المحل

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره فـي          "العقد هو   : أو بعبارة أخرى    

  .، وهذا هو التعريف الشائع بين الفقهاء)٣("محله

اإليجاب والقبول،  : قولهمل  ، رضاومن التعريف الخاص للعقد يتبين أنه يتوقف على ال          

وأنه البد من اجتماع شرعي إلرادتين ليتكون العقد، أما اإلرادة المنفردة فـال وجـود معهـا                

  .)٤(للعقد، وإن كان عامة الفقهاء مع هذا يطلقون كلمة العقد على ما يتم باإلرادة المنفردة

 تعود في جملتها إلى معنى      ه؛ إال أنها  ييومع تنوع عبارة الفقهاء في تعريف العقد بمعن         

واحد، وهو ارتباط اإليجاب والقبول على وجه مشروع تترتب عليه آثاره الـشرعية، وهـذا               

  .التعريف هو المقصود في هذا البحث

  :وجه ارتباط المعنى اللغوي بالمعنى االصطالحي: ثالثاً

أن العقـد    عموماً وخصوصاً، بمعنـى      بينهما يتبين أن     السابقين بالنظر في التعريفين    

بمعناه اللغوي أعم من معناه االصطالحي بمفهومه العام؛ إذ المعنى اللغوي يـشمل المعنـى               

االصطالحي بمعناه العام؛ ويندرج فيه ما يعقده المرء بارتباط إرادتين، أو بإرادة منفردة، كما              

  .ويشمل العقد بمعناه اللغوي كلَّ ربط حسي

خاص فهو أخص من معناه اللغوي؛ ألنه ال يشمل إال           أما المعنى االصطالحي بمعناه ال          

  .ما كان ناتجاً عن توافق وارتباط بين طرفين فقط

  :العقد عند القانونيين: رابعاً

، بتوافق إرادتين ينشأ عنها أثر قانوني      ما يتم    رجال القانون في تعريفهم للعقد إلى     تتجه نظرة   

  .)٥(" إنهائهن على إنشاء حق أو نقله أو علىالعقد هو توافق إرادتي: "جاء في الوسيط قولهفقد 

  

                                                 
 الكـافي، : ؛ ابن قدامـة   )٢/٣٩٧(المنثور،  : ؛ الزركشي )٥/٤٥٦(شرح فتح القدير،    : ابن الهمام الكمال  ) 1(

 ).٨٨(صفات، التعري: ؛ الجرجاني)١/٤٠٢(

 ).٣٠/١٩٨(الموسوعة الفقهية، : وزارة األوقاف بالكويت) 2(

 ).٤/٨١(الفقه اإلسالمي وأدلته، : ؛ الزحيلي)١/٢٩١(المدخل الفقهي العام، : الزرقا) 3(

 .من هذا البحث) ٤(حاشية رقم ) ٥(ص: انظر ) 4(

 ).١/٤٠(النظرية العامة لاللتزامات، : ي؛ البدراو)١٣٧(الوسيط، ص: السنهوري) 5(



אא א،א  א
 

 ٧ 
 

اتفاق شخص أو أكثر مع شخص أو أكثر علـى التعهـد بتحـصيل منفعـة                "أو هو   

  .)١("شرعية للمتعهد له

  : الخالصة

إن المقصود من التعريفين الفقهي بمعناه الخاص، والتعريف القانوني للعقد، متقارب،           

م منطقـاً،   لمحل، إال أن التعريف األول الفقهي أحكُ      وذلك بتوافق إرادتين ينشأ عنهما أثر في ا       

؛ ألن العقد في حقيقتـه الـشرعية        )٢( تصوراً، والثاني القانوني أوضح تصويراً وتعبيراً      وأدقُ

ليس هو اتفاق اإلرادتين ذاته، وإنما هو االرتباط الذي يقره الشرع، فالقانونيون بتعريفهم العقد              

  . أثرهمن الكالم ال ارتباط فيه، وال يترتب عليه بره التشريع لغواًالباطل الذي يعتيدخلون فيه العقد 

مجرد توافق إرادتين دون التعبير عنهما بكالم، أو إشارة، أو فعل، هو وعد بعقد،              إن  

وليس بعقد، حسب تعريف القانونيين؛ ألن اإلرادة أمر خفي غير معروف، فكـان التعريـف               

ه كشف عن الحقيقـة العقديـة؛ وذلـك ببيـان األداة            الفقهي بمعناه الخاص أدقَّ تصوراً؛ ألن     

األساسية المكونة للعقد في نظر الشرع، وهي اإليجاب والقبول؛ ألن مجرد اتفاق اإلرادتـين              

  .في ذاته ال يعرف به وجوده، وإنما يعرف باإليجاب والقبول

وإن ، وعليه فالتعريف القانوني غير مـانع،        )٣(والتعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً       

  .)٤(كان أوضح تصويراً وتعبيراً، وأسهل في طريق التعلم

  :التعريف المختار: خامساً

هو ارتباط  : "بناء على ما سبق يمكن اختيار التعريف الشائع عند الفقهاء للعقد بقولهم             

  .)٥("إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

                                                 
 ).١٢٧(شرح القانون المدني، ص: أحمد زغلول) 1(

 ).١/٢٩٢(المدخل الفقهي العام، : الزرقا) 2(

  .أي يشمل جميع أفراد الشيء المعرف فال يخرج عنه ما يجب أن يتناوله : كونه جامعاً) 3(

عرف عن غيره تمييزاً تاماً، يخرج عنه كل مـا          أي تكون قيوده وحدوده مميزة للشيء الم      : وكونه مانعاً 

  .ليس من أفراده

فإذا شمل التعريف بعض أفراد المعرف كان غير جامع، وإذا شمل غير أفراده كان غير مانع، أمـا إذا                   

: الزرقـا . [أخرج بعض أفراده، وأدخل غيرها، كان غير جامع وال مانع، وكل ذلك خلل في التعريـف               

 )].١/٢٩٥(المدخل الفقهي العام، 

 ومـا  ٤/٨٢(الفقـه اإلسـالمي وأدلتـه،    : ؛ الزحيلي) وما بعدها١/٢٩٤(المدخل الفقهي العام،  : الزرقا) 4(

 ).بعدها

 ).٤/٨١(الفقه اإلسالمي وأدلته، : ؛ الزحيلي)١/٢٩١(المدخل الفقهي العام، : الزرقا) 5(
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 ٨ 
 

  

  :ثة التاليةلألسباب الثالويرجع رجحان اختيار هذا التعريف 

  .إفادته لمعنى العقد بألفاظ مختصرة -١

 .كونه تعريفاً جامعاً مانعاً -٢

  .إنه التعريف الذي عليه شبه إجماع بين الفقهاء، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند اهللا حسن - ٣

  :شرح التعريف

 لفظ عام يشمل االرتباط الحسي؛ كربط شـيئين مـاديين، ويـشمل كـذلك               ):ارتباط (:قولهم

  .ط االعتباري المعنوي في نظر الشرع؛ كالربط بين كالمين، أو إرادتيناالرتبا

 قيد خرج به االرتباط الحسي، وبقي االرتباط المعنوي، الذي هـو            ):إيجاب وقبول  (:وقولهم

ارتباط اإليجاب بالقبول بشرائطهما الشرعية، ونتج عنه ارتباط بين شخصين بموضوع العقد            

لذي شرع العقد ألجله؛ أي حكمه الشرعي، فيصبح كل منهما          الذي هو األثر المقصود منه، وا     

  .ملزماً بالحقوق التي التزمها، بمقتضى عقده مع الطرف اآلخر

أثره الشرعي انتقال الملكية للعين من البائع للمشتري، وانتقال الـثمن           : ففي عقد البيع    

  .ق فيها؛ وهكذا بقية العقودللبائع؛ حيث األموال هي محل العقد التي يقصد المتعاقدان تبادل الحقو

 قيد خرج به االرتباط على غير الوجه المشروع الـذي لـم      ):على وجه مـشروع    (:وقولهم

تتحقق فيه الشروط الشرعية، وبيانه أنه متى حصل اإليجاب والقبول بـشرائطهما الـشرعية              

  .تحقق ارتباط اإليجاب بالقبول

الشرعي، أو الحقوق المترتبة على ارتباط      هو الحكم   ) األثر ():يثبت أثره في محله    (:وقولهم

؛ أي محل العقد، وهي األموال التي يتبادل المتعاقدان الحقوق فيها؛           )ومحله(اإليجاب والقبول،   

  .كانتقال ملكية العين المبيعة للمشتري، واستحقاق البائع الثمن

بيع كـل   وهو قيد خرج به كل ارتباط بين كالمين ال يترتب عليه أثر؛ كاالتفاق على                 

شريك حصته الشائعة من دار وغيرها لشريكه بالحصة األخرى المساوية لها؛ إذ ال فائدة منه               

  .)١(وال أثر له
  

                                                 
 ١/٣٩٢(المدخل الفقهي العام،    : زرقا؛ ال ) وما بعدها  ٣٤(مجلة األحكام العدلية، ص   : أسرة جمعية المجلة  ) 1(

 ).٤/٨١(الفقه اإلسالمي وأدلته، : ؛ الزحيلي)وما بعدها



אא א،א  א
 

 ٩ 
 

א א
א א א א א

  

بين العقد وااللتزام، سواء نتجت هذه العالقـة        ولتحديد العالقة بين العقد والتصرف،        

  :ن أو إرادة منفردة، إليك تفصيل ذلك على النحو التاليمن توافق إرادتي

  :الفرق بين العقد والتصرف: أوالً

  :سبق آنفاً تعريف العقد لغة واصطالحاً، أما التصرف فبيانه كما يلي  

  :التصرف في اللغة

التقلب في األمور   : إنه ليتصرف في األمور؛ والتصرف    : الصرف الحيلة، ومنه قولهم     

  .)١( ويطلق على السعي في طلب الكسبوالتردد فيها،

  :التصرف في االصطالح

  .)٢("كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقية"التصرف هو   

  :فعلي وقولي:  نوعان)٣(والتصرف  

  :التصرف الفعلي  ) أ (

هو ما كان قوامه يصدر عن عمل غير لساني صادر عن شخص مميز؛ كاالسـتيالء                 

  .ل المباحة، واإلتالف، والغصب، وقبض الدين، وغير ذلكعلى بعض األموا

  :ِقسمان وهو :التصرف القولي  )  ب (

  .هو الذي ينشأ من ارتباط إرادتين من طرفين؛ كالبيع، والشركة، وغيرهاو :عقدي -١

                                                 
 ).٣/٣٤٣(معجم مقاييس اللغة، : ؛ ابن فارس)٩/١٨٩(لسان العرب، : ابن منظور) 1(

 الفقـه : ؛ الزحيلي )١٧٥(الملكية ونظرية العقد، ص   : ؛ أبو زهرة  )١/٣٧٩(المدخل الفقهي العام،    : الزرقا) 2(

 ).٥١٩(المدخل للفقه اإلسالمي، ص: ؛ مدكور)٤/٨٣(اإلسالمي وأدلته، 

كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية، ويرتب عليه الشارع          : "التصرف كما عرفه أبو زهرة بقوله     ) 3(

لف تعريفه هذا عن تعريف الزرقا باعتبار أن التصرف أعـم مـن             ت، بذلك يخ  "أثراً شرعياً في المستقبل   

يختص باألقوال وحدها؛ بل يشمل األفعال أيضاً، وهذا الرأي ألبي زهرة قاصر؛ لعدم شموله              ذلك؛ إذ ال    

التصرف الفعلي، وهذا الرأي هو المعتمد هنا؛ ألن الفقهاء يطلقون التصرف على ما يشمل عمل اإلنسان                

: ؛ الزرقا )١٧٥(صالملكية ونظرية العقد،    : بو زهرة أ. [في ملكه، سواء أكان بعقد أو باالنتفاع المباشر       

 )].٥١٩(المدخل للفقه اإلسالمي، هامش ص: ؛ مدكور)١/٢٩٠(المدخل الفقهي العام، هامش 
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 :صنفان ويندرج تحته :غير عقدي -٢

مـن   يتضمن إنشاء حق، أو إبطاله، أو إسقاطه، بإرادة منفردة، أو عزيمة مبرمة              :األول
، وهذا النوع قد يـسمى عقـداً، كمـا ذكـر            )٢(، والطالق، واإلبراء  )١(صاحبه؛ كالوقف 

  .الجصاص، وسبقت اإلشارة إليه
 هو أقوال تترتب عليها نتائج حقوقية، وال تتضمن إرادة منصبة إلنشاء حقـوق،              :والثاني

  .أو إسقاطها، وإنما هي مجرد إخبار بحق؛ كالدعوى، واإلقرار، وغيرها
العقد والتصرف عموماً وخصوصاً، فالتصرف أعم       فيما سبق يتضح أن بين       وبالنظر  

من العقد مطلقاً، أي بمعنييه العام والخاص؛ ألن العقد بعض أنواع التصرف؛ إذ هو تصرف               
 تـصرفاً،  يعـد قولي مخصوص، والعقد بمفهومه الخاص أكثر اختصاصاً، وعليه فكل عقـد            

  .)٣(وليس كل تصرف عقداً
  :بين العقد وااللتزامالفرق : ثانياً

 :االلتزام في اللغة  ) أ (
: وجب عليه، ولزمـه الطـالق     : لزمه المال : لزم يلزم لزوماً؛ أي ثبت ودام، ويقال        

  .)٤(وجب عليه حكمه، وألزمته المال والعمل فالتزم، وااللتزام االعتناق
  :االلتزام في االصطالح  )  ب (

ا، أو إسقاطها، سواء نتج     هو كل تصرف متضمن إلنشاء حقوق، أو إنهائها، أو تعديله           
  .عن توافق إرادتين؛ كالبيع وغيره، أو نتج عن إرادة منفردة؛ كالطالق، واإلبراء، وغيرها

وبناء عليه فااللتزام يرادف العقد بمعناه العام، أو هما متقابالن؛ إذ العقد البد فيه من                 
 إرادة واحدة، والعقـد     اجتماع إرادتين، بخالف االلتزام الذي يشمل ذلك، ويشمل ما ينشأ عن          

  .)٥( من االلتزام في معناه الخاص؛ ألن العقد يشترط فيه اجتماع إرادتين، وااللتزام أعم من ذلكصأخ
  :اإلرادة المنفردة واستقاللها في إنشاء العقد: ثالثاً 

بعد ذكر العالقة بين العقد وكٍل من التصرف وااللتزام؛ فمن الواجب اإلجابـة علـى                 
  :ليالسؤال التا

                                                 
 )].٣/١٣(الهداية، : المرغيناني[حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، : الوقف) 1(

األشـباه  : السيوطي؛  )٢/٣٠٨(شرح على منهاج الطالبين،     : جالل الدين المحلي  . اإلسقاط للحق : اإلبراء) 2(

 ).٢١٩(والنظائر ص

المـدخل  : ؛ مدكور )٤/٨٤(الفقه اإلسالمي وأدلته،    : ؛ الزحيلي )١/٣٨١(المدخل الفقهي العام،    : الزرقاء) 3(

 ). وما بعدها٥١٩(للفقه اإلسالمي، ص

 ).٣٢٢(مختار الصحاح، ص: ؛ الرازي)١٢/٥٤١(لسان العرب، : ابن منظور) 4(

 ). وما بعدها٥١٨(المدخل للفقه اإلسالمي، ص: ؛ مدكور)٤/٨٣(مي وأدلته، الفقه اإلسال: الزحيلي) 5(
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والجواب فيما يراه العلماء من أن اإلرادة الواحدة يمكن أن تستقل في إنشاء عقد مـن                
العقود؛ وذلك من أحوال استثنائية؛ الستقاللها بإنشاء االلتزام؛ وألن إفراد العقد بما يـتم مـن                

يمنع صحة أنواع من المعامالت التي تحقق جملة مـن مـصالح العبـاد؛              توافق إرادتين فقد    
  .)٣(، وغيرها)٢(والوصية، ، والوقف)١(كالجعالة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1 (مغني المحتـاج،   : الشربيني. [هي التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر عمله          : عالةالج

)٢/٤٢٩.[( 

 )].٢/٥٣٢(شرح منتهى األرادات، : البهوتي. [األمر بالتصرف بعد الموت:  الوصية)2(

 ).٤/٨٢(الفقه اإلسالمي وأدلته، : ؛ الزحيلي)١٨٥(الملكية ونظرية العقد،ص: رةأبو زه) 3(
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  المبحث الثاني
  أرآان العقد وشروطه

  
  

  :وفيه ثالثة مطالب
א .א:א

א .א:א

א .א:א
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إن العقد وسيلة يترتب عليها اآلثار الشرعية للعقد المعتبر في نظر الشارع، وال يكون              

  : وشروطه األساسية)١(العقد معتبراً شرعاً إال إذا استوفى أركانه

اإليجاب : ( على أن العقد ال يوجد إال إذا وجد عاقد، وصيغة          )٢(هاء الفق أكثر وقد اتفق 

  ).المعقود عليه: (، ومحل يرِد عليه اإليجاب والقبول)والقبول

  :وقد جاء هذا المبحث ليتناول أركان العقد في ثالثة مطالب، كما يلي

א א
  )٣(א

 له، وهما متالزمان، بمعنى ال يتصور وجود        ن العاِقدين هو ركن العقد المكو     إن كالم 
الركن للعقد المراد به الصيغة، من غير وجود العاقدين، ومن الناس من يعتبر كالمه لغواً ال                
أثر له في العقود، ومنهم كالمه له أثر محدود في إنشاء العقود، ومقيد بإرادة غيره، وآخرون                

  .صالحون لكل عقد
األهلية، والوالية، وعليـه يلـزم      : جب أن يتصف بأمرين، هما    وهذا يعني أن العاقد ي           

  . وأصولهإجمالي، أما التفصيل فمتروك لكتب الفقهتعريف العقد، وبحث األهلية، والوالية، بقدر 
هما طرفا العقد الصادر منهما اإليجاب والقبول، كالبائع والمشتري فـي عقـد             : العاقدان    

  .)٤(ي عقد اإلجارةالبيع، أو المْؤجِر والمستأجر ف
  . العقديشترط في العاقدين أهلية تمكنهما من إجراءلكي ينعقد العقد صحيحاً نافذاً ) ٥(:األهلية    

                                                 
: ؛ الـرازي  )١٣/١٨٥(لـسان العـرب،     : ابن منظور ؛هو الجانب القوي الذي يمسكه      : الركن في اللغة  ) 1(

 ).٢٥٥(مختار الصحاح، ص

؛ )٩/١٧٤( المجموع،   :؛ النووي )٤/٢٨٨(مواهب الجليل،   : ؛ الحطاب )٣/٤(الشرح الصغير،   : الدردير) 2(

 ).٢/١٤٠(شرح منتهى اإلرادات، : البهوتي

لـسان العـرب،    : العالمة، وهو مصدر بمعنى إلزام الشيء والتزامه؛ ابـن منظـور          : الشرط في اللغة  ) 3(

 ).١١٨(المصباح المنير، ص: ؛ الفيومي)٧/٣٢٩(

ـ  )٩/١٧٤(مجموع،  ال: النووي).٣/٤(بلغة السالك،   : ؛ الدردير )٥/١٥(المبسوط،  : السرخسي) 4( : دي؛ النج

  ).٤/٣٣٣(حاشية الروض المربع، 

الصالحية، فالن أهل لعمل كذا، إذا كان صالحاً للقيام به، وأهل األمر والتـه، ابـن                : األهلية في اللغة  )  5(

: ؛ الـرازي  )٣/٤٨(القـاموس المحـيط،     : ؛ الفيروز أبادي  ) وما بعدها  ١١/٣٠(لسان العرب،   : منظور

 ).١٠/٣٩٩(، ستاج العرو: ؛ الزبيدي)١١(المصباح المنير، ص: ؛ الفيومي)٢٨(مختار الصحاح، ص
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، أي صالحية اإلنسان    )١("كون اإلنسان معتبراً فعله شرعاً    : " أهلية األداء، وهي   والمراد هنا   

ا أثارها الـشرعية، بحيـث إذا       ألن يطالب باألداء، وألن تعتبر أقواله وأفعاله، وتترتب عليه        

صدر منه تصرف كان معتداً به شرعاً، فإن أدى عبادة كان أداؤها معتبراً ومسقطاً للواجب،               

 .مالياً وأوإذا جنى على غيره يؤاخذ مؤاخذة كاملة، وعوقب عليها بدنياً 

  :والذي يهمنا من بحث األهلية أن العاقد يشترط فيه عند الفقهاء ثالثة شروط

  :أن يكون العاقد جائز التصرف: ألولالشرط ا

أو ،    على عدم انعقاد تصرفات الصبي غير المميـز مـن بيـعٍ            )٢( الفقهاء أكثر اتفق

وغير ذلك؛ ألن عبارته ملغاة ال أثر لها شرعاً، كما ال تصح بها عبادة، وال تجب بها                  ،شراء 

   .وأجاز أكثر الفقهاء تصرفات الصبي المميز بإجازة الولي عقوبة،

  .)٣(الوالية: شرط الثانيال
  .)٤("أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد، وترتيب آثاره عليه: "معناها الشرعي        و

  :وجه ارتباط الوالية بالعقد، واختالفها مع األهلية
إن من متطلبات وجود العقد وبقائه، وترتيب آثاره الشرعية عليه، أن يكـون للعاقـد               

 على العقد، سواء كانت واليته أصلية عن نفسه، أو كان وصـياً أو وليـاً                أهلية أداء، ووالية  
  .على غيره، فإن لم يكن كذلك كان فضولياً

وأهلية األداء شرط انعقاد للعقد ولوجوده كذلك، فإن انعدمت كان العقد بـاطالً، أمـا               
امـل أهليـة    الوالية فهي شرط لنفاذ العقد، وترتب آثاره الشرعية عليه، وهي ال تثبت إال لك             

  .األداء، أما ناقصها فال والية له على نفسه فضالً عن غيره
   )٥(أن يكون العاقد متعدداً : الشرط الثالث

ال ينعقد البيع بواسطة وكيل من الجـانبين،        : اشترط بعض علماء هذا الشرط وقالوا       

ح؛ فإنـه   إال في األب ووصيه، والقاضي، والرسل من الجانبين، بخالف الوكيل في عقد النكا            

  . ،وال ينطبق هذا الشرط على جميع العقود )٦(يصح أن يعقد النكاح وكيٌل من الجانبين
                                                 

 ).٩١(صأصول الفقه، : أبو زهرة) 1(

 ).٥/٢٥٠(المغني، : ؛ ابن قدامة)٢/٨(، اإلقناع: ؛ الشربيني)٣/٦(بلغة السالك، : ؛ الصاوي)١/٣٣(تحفة الفقهاء، : السمرقندي )2(

مختار : وِلي الشيء إذا ملك أمره، وكان له القيام به أو عليه، الرازي           : يقال، و "ولى"مصدر  : الوالية في اللغة  ) 3(

 ). وما بعدها١٥/٤١٤(لسان العرب، : ابن منظور؛ )٣٠٦(الصحاح، ص

 ).٣٢٤(صالملكية ونظرية العقد، : بو زهرةأ) 4(

ـ   : ؛ الصاوي )١/٣٤(تحفة الفقهاء،   : ؛ السمرقندي )٤/٥٠٤(حاشية  : ابن عابدين ) 5( ؛ )٣/٨(سالك،  بلغـة ال

 ).٥/٢٥٢(المغني، : ؛ ابن قدامة)٢/٨(اإلقناع، : الشربيني

 ).١/٣٥(تحفة الفقهاء، : السمرقندي) 6(
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الصيغة وهي ركن العقد عند الحنفية، وكذا يعتبرها جمهور الفقهـاء ركنـاً يـستلزم               

ب والقبول، وهـي تلـك      وجودها وجود العاِقدين، والمحل المعقود عليه، ويعبر عنها باإليجا        

العبارات الدالة على تحقق الرضا لدى العاقدين الذي ينتج التزاماً بينهما إلنشاء العقد، أو مـا                

يـا أَيهـا الَّـذين      : يقوم مقامهما؛ إذ الرضا البد منه كأساس في مشروعية العقد؛ لقوله تعـالى            
     بِالْب كُمنيب الَكُمونُوا ال تَأْكُلُوا أَمآم        كُمـناضٍ متَر نع ةارجت تَكُون لِ إِالَّ أَناط)ولما روي عـن أبـي       )١ ،

  .)٢("إنما البيع عن تراض: " قال ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول اهللا سعيد الخدرى

ومن المعلوم أن الرضا أمر خفي يحتاج إلى ما يدل عليه، فكان اإليجاب والقبول، أو               

 على ذلك الرضا، وهو ليس مقصوراً على البيع فقط؛ بل البد منه             ما يقوم مقامهما، هو الدليل    

  .في سائر العقود معاوضات وغيرها

   )٣(هي ما يتحقق به اإليجاب والقبول: صيغة العقد
  .هو ما صدر ممن يكون منه التمليك، وإن جاء متأخراً:  عند الجمهورواإليجاب
  .)٤(والًهو ما صدر ممن يصير له الملك، وإن صدر أ :والقبول

  .)٥( وال يشترطها الجمهور  فإنهم يشترطون أولية اإليجابأما عند الحنفية
، سواء وقع من البائع     إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أوالً       :  عندهم هو  اإليجابف

  .اشتريت منك هذا بكذا: أو من المشتري؛ كقول المشتري أوالً
  .)٦(لرضا بالفعل األولهو الفعل الثاني الدال على ا :والقبول

  

                                                 
 ).٢٩(سورة النساء من اآلية ) 1(

، والحـديث    ) ٢/١٩ (،  ) ٢١٨٥( ، ح     بيع الخيـار    )١٨(  ، باب    التجاراتسنن ، كتاب    :  ابن ماجه    )2(

  ) .٥/١٢٥(، ) ١٢٨٣(اإلرواء ، ح : يانظر األلبان ،اسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات

؛ الحـسين   )٣/٤(بلغـة الـسالك،     : ؛ الـصاوي  )٢/٤(االختيار لتعليل المختار،    : ابن مودود الموصلي  ) 3(

: ؛ الزرقـاء  )١١/٨(المقنـع،   : ؛ ابن قدامة  )١/٢٣٩(كفاية األخيار في حل غاية االختصار،       : الحصني

 ).١/٣١٩(المدخل الفقهي العام، 

 وما  ٢/٣٢١(مغني المحتاج،   : ؛ الشربيني )٣/٣(حاشية  : ؛ الدسوقي )٤/٢٢٨(مواهب الجليل،   : الحطاب) 4(

المبـدع،  : ؛ ابن مفلح  )٣/١٤٦(كشاف القناع،   : ؛ البهوتي )٣/٣٣٨(روضة الطالبين،   : ؛ النووي )بعدها

 ).٢/١٤٠(شرح منتهى اإلرادات، : ؛ البهوتي)٤/٤(

 ).٥/١٥(المبسوط، : ؛ السرخسي)٥/١٣٣(بدائع الصنائع، : ؛ الكاساني)٢/٢٩(تحفة الفقهاء، : رقنديالسم) 5(

 ).١/٥٠٦(حاشية : ابن عابدين) 6(



אא א،א  א
 

 ١٦ 
 

  :وقد اشترط الفقهاء النعقاد العقد شروطاً ثالثة في اإليجاب والقبول، هي

  :)١(توافق اإليجاب مع القبول: الشرط األول

وذلك في المعنى كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول واألجل؛ فلو قال شـخص             

ول يخرجه من ملكه إلى ملك الثاني       آلخر بعتك كتابي هذا بدينار، ويقول اآلخر قبلت، فإن األ         

  .مقابل انتقال ملك الدينار لألول، فهذا توافق لإليجاب مع القبول، وهو مطابق له في جميع جزئياته

  :الخالصة

إن المقصود بتوافق اإليجاب مع القبول في الفقه اإلسالمي، هو توافق الرضـا بـين               

بل كان له فيه فائدة، انعقد العقـد، وال         العاقدين، فإن كان االختالف ال يضر بالطرف اآلخر؛         

يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا ال تَـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطـلِ إِالَّ أَن                     : ، لقوله تعـالى   )٢(أثر للمخالفة، وإال فال   
كُمناضٍ متَر نع ةارجت تَكُون)٣(.  

  :اإليجابأن يكون القبول متصالً ب: الشرط الثاني

سبق أن اإليجاب والقبول ركن أساسي في العقد عند الجمهور، وهو ركن العقد عنـد               

 مع عدم اشتراط الفور بـالقبول  األحناف، وأن اتصال القبول باإليجاب ضروري لوجود العقد       

وذلك عند األحناف والمالكية بخالف الشافعية والحنابلة إال أنهم قالوا بخيار المجلس وبـذلك              

  . )٤(الخالف في اشتراط الفور في القبولينتفي 

  :سقوط اإليجاب: فرع

              هجو نإذا صدر اإليجاب، وأصبح له وجود شرعي وقانوني، بمعنى أنه اتصل بعلم م

  :إليه؛ فإنه يسقط، أي يزول كل أثر له، ويعتبر غير موجود في الحاالت التالية

قط بانقضاء الموعد المحدد قبل أن      إذا كان اإليجاب ملزماً بوقت محدد للقبول، فإنه يس         -١

  .يقترن به القبول

  .إذا رفضه من وجه إليه، ولو صدر الرفض قبل انقضاء الميعاد المحدد للقبول -٢

                                                 
بلغـة الـسالك،   : ؛ الصاوي)٥/٤٥٩(شرح فتح القدير، : ؛ ابن الهمام)١/٣٠(تحفة الفقهاء،  : السمرقندي) 1(

 ). وما بعدها٥/٢٩٣(غني، الم: ؛ ابن قدامة) وما بعدها٢/٣٣١(مغني المحتاج، : ؛ الشربيني)٣/٦(

 ).٢٩٠(صمدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية، ال: ؛ زيدان)٥٢٧(المدخل للفقه اإلسالمي، ص: مدكور) 2(

 ).٢٩(سورة النساء من اآلية ) 3(

مغنــي : الــشربيني؛)٣/٦(الــشرح الــصغير، : ؛ الــصاوي)١/٣١(تحفــة الفقهــاء، : الــسمرقندي) 4(

 ).٥/٢٤٧(مغني، ال: ابن قدامة؛  )٢/٣٢٩(المحتاج،



אא א،א  א
 

 ١٧ 
 

إذا انفض مجلس العقد قبل أن يقترن به القبول مع وجود المتعاقدين، سواء كان تغير                -٣

نهما، أحدهما أو كالهمـا، أو      المجلس حقيقة، كما لو افترق الراغبان في التعاقد بأبدا        

 .افترقا حكماً؛ كما لو انصرفا عن موضوع العقد إلى موضوع آخر

 .)١(رجوع الموجب عن إيجابه قبل اقتران القبول به، وإن لم ينفض مجلس العقد -٤

  :وضوح الداللة على مراد المتعاقدين: الشرط الثالث

ب والقبول في كل عقد تـدل       يشترط أن يكون كل من مادة اللفظ المستعملة في اإليجا         

لغة، أو عرفاً، على نوع العقد المراد إبرامه بينهما؛ ألن اإلرادة الحقيقيـة الباطنـة خفيـة،                 

                والختالف العقود بعضها عن بعض في الموضوع واألحكام المترتبة على كـل عقـد، فـإن

  .كامه الخاصة بهجهِل، لم يعرف بيقين أن العاقدين قصدا عقداً بعينه، ال يمكن إلزامهما بأح

خُـذْ  : وال يلزم في هذه الداللة الواضحة أن تكون بطريق الحقيقة؛ كقول إنسان آلخر            

خذ هـذا   : مني هذا الشيء هبة فهو هبة، ويمكن أن تكون الداللة بطريق المجاز؛ كقوله آلخر             

  .الشيء، فإن ظهر غرض الهبة فهو هبة، وإال كان وديعة حفظها لمعطيها

والقبول ممن ال إرادة له معتبرة؛ كالمجنون، والنـائم، والـصبي   أما صدور اإليجاب   

  .)٢(غير المميز، ومن في حكمهم؛ فال أثر له وال يترتب عليه شيء

  

                                                 
: الموجز في النظرية العامة لاللتزامـات؛ الزحيلـي       : عبد الودود يحيى  . ؛ د )٢٩١(المدخل، ص : زيدان) 1(

 ).٤/١٠٦(الفقه اإلسالمي وأدلته، 

 ).١/٤٠٥(المدخل الفقهي العام، : ؛ الزرقاء)٤/١٠٥(الفقه اإلسالمي وأدلته، : الزحيلي) 2(
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 ١٨ 
 

א א
א

؛ وقد يكون عيناً    )١("ما يثبت فيه أثر العقد وحكمه     : "محل العقد، أو المعقود عليه، فهو     

عقد البيع، والمرهون في عقد الرهن، والموهوب في عقد الهبة، وقـد            مالية كالمال المبيع في     

 بين الزوجين في عقد النكاح، وقد يكون منفعـة،          )٢(يكون عيناً غير مالية كالمتعة المشتركة       

كمنفعة الدار المستأجرة في عقد اإلجارة، وقد يكون عمالً كما لو تعاقد شخص مع مهنـدس                

  .على بناء منزل، وهكذا

  :شروطه

لكي يكون الشيء صالحاً للعقد عليه، ويكون محالً له، اشترط الفقهاء جملـة شـروط،                    

وهي ترجع إلى قابلية المحل لحكم العقد شرعاً، أو عرفاً؛ أي خلوه من كل ما يفـضي إلـى                   

  :  أربعة النزاع بين طرفي العقد، وهذه الشروط

  :كون المعقود عليه مشروعاً: الشرط األول

، بأن يكون   )٣(محل العقد بأن يكون قابالً لحكمه شرعاً، باتفاق الفقهاء        وهذا الشرط في    

  .، فإن لم يكن قابالً لها كان العقد باطالً)٦( متقوماً)٥( مملوكاً)٤(ماالً

وعدم قبول المحل لحكم العقد يرجع إلى نهي الشارع عنه؛ كنهيه عـن بيـع الميتـة              
مين، وهي مال غير متقوم عند المـسلمين،        مطلقاً، وعن التعامل بالخمر والخنزير بين المسل      

وال يمكن ادخاره، وال االنتفاع به شرعاً، وكنهيه عن نكاح المحرمات على وجه التأبيد، مثل               
  .زواج األخ بأخته واالبن بأمه

وكذا يبطل بيع غير المملوك أو هبته؛ كاألنهار والمرافق العامة؛ ألنها ال تقبل التملك              
  .الشخصي، فهي ملك عام

                                                 
؛ وكـذا   )٤/١٧٢(الفقه اإلسـالمي وأدلتـه،      : ؛ انظر الزحيلي  )١/٤٠٠(،  المدخل الفقهي العام  : الزرقاء) 1(

 ).٣٠٧(المدخل، ص: زيدان

 واالستمتاع في عقد     ، المراد بها ما يكون بين الزوجين من األلفة واالنضمام والجماع         : المتعة المشتركة ) 2(

 ).٣/٩٢(ادات، شرح منتهى األر:  وفق ما أباح الشارع الحكيم؛ انظر البهوتي ،النكاح الشرعي

مغنـي المحتـاج،    : ؛ الـشربيني  )٣/٩(الـشرح الـصغير،     : ؛ الصاوي )٤/٥٠١(حاشية  : ابن عابدين ) 3(

 ).٥/٢٥٢(المغني، : ؛ ابن قدامة) وما بعدها٢/١٤٢(شرح منتهى اإلرادات، : ؛ البهوتي)٢/٣٣٩(

 ).٤/٥٠١(حاشية : ابن عابدين، "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة"المراد بالمال : ماالً) 4(

 ).٤/٥٠٢(حاشية : ، ابن عابدين"الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف االختصاص: "مملوكاً) 5(

 ).٤/٥٠١(حاشية : ، ابن عابدين"ما يمكن ادخاره مع إباحته شرعاً: "المتقوم) 6(
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 ١٩ 
 

د يرجع البطالن إلى أن حكم العقد يتنافى وطبيعة المحل، أو لمـا خـصص لـه؛                 وق

كالخضروات ال تصلح أن تكون رهنا؛ ألن حكم الرهن، وهو حبس المرهون إلمكان استيفاء              

  .)١(الدين منه عند عدم األداء، ال تقبله هذه األموال، الخضروات وما شابهها؛ لتسارع الفساد إليها

  :ده حين العقدوجو: الشرط الثاني

  .ال ينعقد بيع المعدوم قبل وجوده، وماله خطر العدم كذلكأكثر الفقهاء قالوا أنه 

 أي ولد ولد هذه الناقة مثالً المسمى بحبل الحبلة،           ؛  بيع نتاج النتاج   :ومن أمثلة األول  

  . وبيع الثمر قبل انعقاد شيء منه على الشجرة

 المالقيح، وبيع اللبن في الضرع، فكل من        بيع الحمل المسمى ببيع   : ومن أمثلة الثاني  

  .الحمل واللبن متردد بين الوجود وعدم الوجود، فهما على خطر العدم

ال يصح التعاقد على مستحيل الوجود في المستقبل؛ كالتعاقد مع عامـل علـى              قالوا  و

  .حصاد زرع، فتبين أن الزرع قد احترق قبل العقد

 عـن   ، ونهيه   )٢(الثمار حتى يبدو صالحها    نهى عن بيع     أنه  : ودليله في الجملة  

؛ ألن  )٥(، وعن بيع ما ليس عند اإلنسان      )٤(، ونهيه عن المضامين والمالقيح    )٣(بيع حبل الحبلة  

  . التعاقد معدومتالمبيع وق

 وال هو عند جميع الفقهـاء؛ إذ إن فيـه           ، وهذا الشرط في الحقيقة ليس على إطالقه      

  : اختالفاً، وبيانه كما يلي

  .يتغير جواز بيع الغائب عن مجلس العقد إذا كان موصوفاً وال :حل االتفاق م) أ(

                                                 
فقـه اإلسـالمي وأدلتـه،      ال: ؛ الزحيلـي  )١/٤٢٦(المـدخل،   : ؛ الزرقاء )٤/٥٠٦(حاشية  : ابن عابدين ) 1(

 ).٣٠٧(المدخل، ص: ؛ زيدان)٤/١٢٢(

؛ )٤٤٧(ص،  )٢١٩٧(، بيع الثمار قبل بدو صالحها، ح      )٨٥(صحيح، كتاب البيوع، باب رقم      : البخاري) 2(

، )١٥٣٤(النهي عن بيع الثمار قبـل بـدو صـالحها، ح          ) ١٣(صحيح، كتاب البيوع، باب رقم      : مسلم

 .مر ، من حديث عبد اهللا بن ع) ٧٥٤(ص

؛ )٤٣٩ ( ص ،)٢١٤٣(، بيع الغرر وحبـل الحبلـة، ح       )٦١(صحيح، كتاب البيوع، باب رقم      : البخاري) 3(

 مـن   ،)٧٤٦(ص  ،  )١٥١٤(، تحريم بيع حبل الحبلـة، ح       )٣( صحيح، كتاب البيوع، باب رقم      : مسلم

 .حديث ابن عمر

، والحديث  ) وما بعدها  ٢/٥١٥(،  )٦٢(الموطأ، كتاب البيوع، باب ما ال يجوز من بيع الحيوان، ح          : مالك) 4(

ما في أصالب   : لمضامين،  ا  )٣/٣٥٦(،)١٣٩٥(شرح على الموطأ ،ح   : اسناده صحيح، انظر الزرقاني     

 ).٣/٤٤(سبل السالم، : ؛ الصنعاني ما في بطون النوق: الفحول، والمالقيح

 مـا لـيس عنـدك،       وبيـع ،  ، بيع الطعام قبل أن يقبض       )٥٥(صحيح، كتاب البيع، باب رقم      : البخاري) 5(

 . اهللا عنهما يبن عمر رضمن حديث عبد اهللا ) ٤٣٨(ص ، )٢١٣٦(ح



אא א،א  א
 

 ٢٠ 
 

   . في بيع المعدوم قبل وجوده، وما لهو خطر العدم اواختلفو :محل الخالف ) ب(

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على ثالثة آراء  :  وأدلتهمآراء العلماء) ج(

لشرط مطلوب عندهم، سواء كان التـصرف مـن          هذا ا  :)١(الحنفية والشافعية :  األول الرأي

  .عقود المعاوضات، أو عقود التبرعات

وعليه فالتصرف بالمعدوم فيها باطل، سواء بالبيع، أو الهبة، أو الرهن، بـدليل مـا               

  .سبق من أحاديث

واستثنوا بيع السلم واإلجارة والمساقاة واالستصناع، وبيع الثمر على الـشجر بعـد             

  .ض الحنفيةظهور بعضه في رأي بع

يجوز أن يكون المعدوم محالً للعقد؛ بشرط إمكان وجوده في          :  قالوا :)٢(المالكية:  الثاني الرأي

  .المستقبل، وهذا في عقد التبرعات؛ كالهبة، والوقف؛ وذلك لعدم إفضائه إلى النزاع

 انتفـى   يجوز أن يكون محل العقد معدوماً وقت التعاقـد إذا         :  قالوا :)٣(الحنابلة:  الثالث الرأي

م نهي  يوالشارع الحك . الغرر؛ أي إذا كان مقدور التسليم، والغرر هو عدم القدرة على التسليم           

 نهى النبي   : " قال  عن بيع الغرر، سواء كان المحل موجوداً أو معدوماً، فعن أبي هريرة           

  .)٤("عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

الحنابلة من جواز كـون المعـدوم       و مالكية ال  أميل إليه هو ما ذهب إليه      يالذ: المختار   يالرأ

  : محالً للعقد ، وذلك لألسباب التالية 

                                                 
مغني المحتـاج،   : ؛ الشربيني )٥/١٩٢(شرح فتح القدير،    : ؛ ابن الهمام  )٢/١٩٤(المبسوط،  : السرخسي) 1(

 ).٥/١٤٧(المجموع، : ؛ النووي)٢/٣٠(

 ).٣/٣٠٥(الشرح الصغير، : الصاوي) 2(

العـدة  : ؛ المقدسـي  )٢٠٨،  ٤/٢٠٠(المغني،  : ؛ ابن قدامة  ) وما بعدها  ٢/٨(موقعين،  أعالم ال : ابن القيم ) 3(

نشد االنتباه بهذه المناسبة إلـى أن هـذا         "،  )٢١١(نظرية العقد، ص  : ابن تيمية ) ١/٢٩٤(شرح العمدة،   

قي البن تيمية، ثم أشرف على طباعته األستاذ الشيخ محمد حامد الف          ) قاعدة العقود (الكتاب اسمه األصلي    

، وقدم له الناشر    "نظرية العقد "م، فغير اسم الكتاب إلى      ١٩٤٩/هـ١٣٦٨في مطبعة السنة المحمدية سنة      

، "نظرية العقد : "بمقدمة تشعر بأنه قد غير اسمه؛ ألن موضوعه هو ما يسميه علماء القانون من اإلفرنج              

 ).١(، حاشية رقم )١/٣٦١(المدخل الفقهي العام، : الزرقاء

  ).٧٤٦(ص، )١٥١٣(، بطالن بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ح)٢(ح، كتاب البيوع، باب رقم صحي: مسلم) 4(

  ).٥/٤٣٥(زاد المعاد، : ابن القيم" أن يقول ارم هذه الحصاة، فعلى أي ثوب وقعت، فهو لك بدرهم: بيع الحصاة

البعير إذا شـرد، ابـن      و  الفرس أ كهو المجهول العاقبة، فإن بيعه من الميسر الذي هو القمار؛           : الغرر

 ).١١٦(القواعد النورانية الفقهية، ص: تيمية
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 لمنع أكل مال الغير، ومن أجاز البيـع          ؛   ن من منع البيع في هذه الصور أخذ باألحوط         إ -١

   .ج على األمة، وكان مراعياً العرف ، وهذا من أهم مقاصد الشريعة الغراء أخذ بالتيسير ورفع الحر

 حديث النهي عن بيع ما ليس عند اإلنسان العلة فيه الغرر؛ لعدم القـدرة علـى                 أن   كما   -٢

   .)١(التسليم، وليس ألنه معدوم

  . واستثمار األموال في الصناعة ، والزراعة ، ونحو ذلك ،ولحاجة الناس في تنمية االقتصاد -٣

  :أن يكون المحل معلوماً: الشرط الثالث

 معروفاً لكال العاقدين، بحيث تنتفي الجهالة المفضية        يشترط في المحل أن يكون معيناً     

  .إلى النزاع، ولهذا اشترطت الشريعة اإلسالمية في المحل أن يكون معلوماً

ويحصل العلم بالمحل بتعينه بالرؤية عند العقد أو قبله بوقت ينتفي تغيره عن حالـه،               

 جنسه ونوعه، وهذا الشرط متفق      أو باإلشارة إليه إذا وجد عند التعاقد، أو بوصفه وصفاً يبين          

عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضات في الجملة، وعليه فال يجوز بيع شاة مـن القطيـع؛                 

  .وذلك لجهالة المحل المعقود عليه، مما يسبب الضرر، ويفضي إلى النزاع

هذا إذا كانت الجهالة فاحشة مفضية إلى النزاع، ولكن لو كانـت الجهالـة بالمحـل                

وهـذا  )٢(ال تفضي إلى النزاع، وجرى العرف بالتسامح فيها لم تؤثر في انعقاد العقد            يسيرة، و 

  .الشرط محل خالف عن الفقهاء كالشرط السابق 

  :ن يكون المحل مقدوراً على تسليمهأ: الشرط الرابع

هذا الشرط باتفاق العلماء، وهو شرط معقول؛ ألن الغاية من التعاقـد وصـول كـل                

على العقد من آثاره؛ كتسليم المبيع للمشتري، وتسليم البـائع الـثمن، أو             منهما إلى ما يترتب     

الثمنية والمنفعة في اإلجارة، وهكذا، وهذا الشرط في عقود المعاوضات، أمـا فـي عقـود                

وهبـة   ، السيارة المحتجزة في المرور   التبرعات؛ فبعض فقهاء المالكية لم يشترطه، فأجازوا        

وهبة ماٍل لشخص أو جمعية جرى تجميد حسابها ،ونحـو           ،األرض التي انتزعت لالستيطان     

، مع عدم القدرة على التسليم حين العقد؛ ألنه إحسان صرف؛ فإذا وجده الموهـوب لـه                  ذلك

  .)٣(وتسلمه استفاد منه، وإال فال ضرر عليه، كما قال القرافي

                                                 
 ).٣٠٩(المدخل، ص: ؛ زيدان) وما بعدها٤/١٧٥(الفقه اإلسالمي، : الزحيلي) 1(

تبيـين الحقـائق،    : ؛ الزيلعـي  )٥/١٧٩(بـدائع الـصنائع،     : ؛ الكاساني )٤/٥٣٠(حاشية  : ابن عابدين ) 2(

؛ )٢/٦١(حاشـية   : ؛ قليوبي )٤/٣٩(الشرح الصغير،   : صاوي؛ ال )٣/١٥(حاشية  : ؛ الدسوقي )٥/١١٣(

 .؛)٥/٥١١(المغني، : ؛ ابن قدامة)٢/٢٤٦(شرح منتهى اإلرادات، : البهوتي

 ).٤/١٤٢(الشرح الكبير، : ؛ الصاوي)١/١٤٩(الفروق، : القرافي) 3(



אא א،א  א
 

 ٢٢ 
 

ال السمك في    بيع البعير الشارد، وال بيع الطير في الهواء، و         : بالالتفاق ولكن ال يجوز  

الماء، وال بيع المال المباح؛ ألن الناس فيه سواء، وال اختصاص ألحد فيـه قبـل إحـرازه                  

  .)١(وتملكه؛ لعدم القدرة على تسليم هذه األشياء التي جرى عليه التعاقد

 للوصية فيما يعجز عن تسليمه، وقال ابن        )٢(وجاء في مغني المحتاج، إجازة الشافعية     

  .)٣( وما ال يقدر ،ال غرر في تعلقها بالموجود والمعدوم، وما يقدر على تسليمه: عالقيم في عقود التبر

                                                 
 ؛)٤/٤٤( المحتـاج،  مغني: ؛الشربيني  )١/١٤٩(الفروق ، : القرافي  ؛)٥/١٤٦(بدائع الصنائع،   : الكاساني) 1(

 ).٢/١٥(كشاف القناع، : البهوتي

 ).٢/٤٤(مغني المحتاج، : الشربيني) 2(

 ).٢/٢٨(إعالم الموقعين، : ابن القيم) 3(



אא א،א  א
 

 ٢٣ 
 

  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  الرضائية في العقود

  

  :وفيه مطلبان
א א:א א א ، .א

א .א:א

  



אא א،א  א
 

 ٢٤ 
 

א א
א א

، فقد أكد موالنـا جـل       )١(هو الرضا : لفقهاء أن األصل في صحة العقود     تقرر عند ا  

يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا ال تَـأْكُلُوا أَمـوالَكُم بيـنكُم بِالْباطـلِ إِالَّ أَن تَكُـون تجـارة                       : وعال ذلك بقوله سـبحانه    
    كُمـناضٍ متَـر نع)اآلية نوع من البيع، وهي تشمل معظـم  ؛ إذ إن كلمة التجارة الواردة في       )٢

  .)٣(عقود المعاوضات، فإن لم يوجد التراضي يكون أكالً للمال بالباطل، وهذا حرام

فَـإِن طـبن لَكُـم      : أما في عقود المعامالت غير المالية؛ كالزواج، فقد قال سبحانه         
علق سبحانه وتعالى الحكم على طيـب الـنفس؛   ؛ فقد )٤(عن شيء منهُ �َفْساً فَكُلُوهُ هنيئاً مرِيئـاً   

ألنه تبرع؛ وألن المتطوع يبذل الشيء برضى وطيب نفس بالبذل والعطاء، بخـالف عقـود               

  .المعاوضات، فقد اشترط الرضى من الجانبين؛ ألن كال من المتعاوضين يطلب ما عند اآلخر

ـ رضي   )٥(ي عن عمه  وقد أخرج اإلمام أحمد في مسنده من حديث أبي حرة الرقاش          

، أي أن )٦("ال يحل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه: " قالاهللا عنهما ـ أن رسول اهللا  

من أكل مال مسلم بغير طيب نفسه فهو آكل له بالباطل، وهو أمر مجمع عليـه عنـد كافـة                    

  .)٧(المسلمين، وقد اتفق على معناه العقل والشرع

 في العقود، بادئاً بتعريف الرضا، مبينـاً        وقد جاء هذا المبحث ليتناول مبدأ الرضائية      

  :عالقته باأللفاظ ذات الصلة، عاطفاً بركن الرضا، وعيوبه؛ وذلك في المطلبين التاليين

                                                 
 ).١٤٤(نظرية العقد، ص: ابن تيمية) 1(

 ).٢٩(سورة النساء من اآلية ) 2(

 ).٤/٢٠(البيان، جامع : ؛ الطبري) وما بعدها٥/١٥٦(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي) 3(

 ).٤(سورة النساء من اآلية ) 4(

واسمه حنيفه ، وقيل حكيم ، مشهور بكنيته ، وله صحبه ، وقيل حنيفه اسم عمه وليس اسم أبى                   : أبو حرة الرقاشي    )5(

 محمد ، مات أول خالفة أبى العباس أمير المؤمنين          بأبيحرة ، وقيل اسم عمه عبد اهللا بن طاووس ، وكان يكنى             

ـ   : ؛ ابن حجـر     ) ١/١٩٦( معرفة من له رواية في الكتب الستة ،          يالكاشف ف  : يهب؛ الذ   تمييـز   ياإلصـابة ف

 ) . ٢/١٤٠(الصحابة ، 

ـ         مسند، كتاب  :أحمد)6( ؛ )١٥/٢٩٢(،  )٢٠٥٧٣(رة الرقاشـي عـن عمـه، ح        أول مسند المبصرين، باب عن أبي ح

؛ )٥/٤٤٦(،  )٢٤٢٥(النهي عن جده وهزله، ح    ) ١(نيل األوطار، كتاب الغصب والضمانات، باب رقم        : الشوكاني

 نـصر فريـد     . والحديث اسناده ضعيف ، وقد ضعفه د       ويقصد بذلك عدم أخذ مال الغير على جهة المزح والجد         

 .في تعليقه على نيل األوطارواصل 

 ).٥/٤٤٦(نيل األوطار، : الشوكاني) 7(



אא א،א  א
 

 ٢٥ 
 

א א
א א א ، א

وفيه بيان معنى الرضا ومبناه في اللغة، والفرق بينه وبين الرضـاء، والتراضـي،              

  :صطالح الشرعي، واأللفاظ ذات العالقة، في فرعين بيانهما فيما يليومعنى الرضا في اال

  :تعريف الرضا لغة واصطالحاً: الفرع األول

  : في اللغة–أ 

  .مصدر رضى يرضى رِضاً، بكسر الراء وضمها، ورضواناً بالكسر والضم عند سيبويه: الرضا لغة

موافقة، ووفاقاً وزناً   مثل وافقته   : ويقال أرضيته إرضاء، وراضيته مراضاة، ورضاء     

رضـيته،  : ومعنى؛ ويستعمل الرضا ومشتقاته متعدياً بنفسه، وبعن، وبالباء، وبعلى، فيقـال          

  .)١(وارتضيته، ورضيته عنه، وعليه، وبه

  : كثيرة؛ أشهرها ثالثةهذا وللرضا معانٍ

 رِضْـوان   أَفَمـنِ اتَّبـع   :  سرور القلب، وهو ضد السخط، والكراهية، ومنه قوله تعالى         :األول
اللَّه نم خَطبِس اءب نكَم اللَّه)٢(.  

إن رسول اهللا   : وقد أخرج اإلمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها؛ قالت           

٣()...اللهم أعوذ برضاك من سخطك: ( يقول(.  

، وهما متضادان،   )٤("الرضا والسخط من صفات القلب    "قال ابن األثير    جاء في اللسان    

  .حصل الرضا؛ فقد حصل منه المحبة واإلقبالوإذا 

  .)٥(راضيةً مرضيةً:  طيب النفس وارتياحها، ومنه قوله تعالى:الثاني
  .)٧(سالم ديناًورضيتُ لَكُمُ اإل: ، ومنه قوله سبحانه)٦(رضيت الشيء، أي اخترته: االختيار، فيقال: الثالث

   .)٨(الرضا من جانب واحدورفين طفإن التراضي يكون بين       وعليه

                                                 
 . )٤/٣٣٥(س المحيط، القامو: ؛ الفيروز أبادي)١٤/٣٢٣(لسان العرب، : ابن منظور) 1(

 ).١٦٢(سورة آل عمران من اآلية ) 2(

 .)٢٢٩(، ص)٤٨٦(ل في الركوع والسجود، حما يقا) ٤٢( صحيح، كتاب الصالة، باب رقم :مسلم  )3(

 ).١٤/٣٢٣(لسان العرب، : ابن منظور) 4(

 ).٢٠/٥٩(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي: ، وانظر)٢٨(سورة الفجر من اآلية ) 5(

 ).١/٢٦٤(المصباح المنير، : الفيومي) 6(

 ).٦/٦٣(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي: انظر). ٣(سورة المائدة من اآلية  )7(

 ).٥/١٥٣(الجامع ألحكام القرآن ،:؛ القرطبي ) ٤/٥٠٧(حاشية ،:ابن عابدين  )8(
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 ٢٦ 
 

 :في االصطالح -ب

  :وأما تعريف الرضا عند علماء األصول والفقه، فهم من ذلك فريقان

 : عند الحنفية -١

هو امتالء االختيار؛ أي بلوغه نهايته؛ بحيث يفضي أثره إلى الظاهر مـن             : "الرضا

الرضا : "ين بقوله ، وبعبارة أخرى لخصها ابن عابد     )١("ظهور البشاشة في الوجه ونحوها    

  .)٢("إيثار الشيء واستحسانه

 :)٣(عند الجمهور -٢

لم أعثر على تعريف مستقل للرضا في كتبهم، وإنما يستنبط من تعريفـاتهم للرضـا               

بكونه أمراً خفياً يدل عليه اللفظ، أو اإلشارة، أو الكتابة من الجانبين أو أحـدهما، عنـد                 

هو أن يأتيا به اختياراً دون      : "ه فالرضا عندهم  انعدام اإلكراه منهما، أو من أحدهما، وعلي      

  .)٤("إكراه

  :الرأي المختار

  :والذي أميل إليه، هو قول األحناف؛ لما يلي

إن الرضا عند الحنفية أخص منه عند الجمهور؛ وذلك إن مجرد القصد إلى تحقيـق                -١

 أثر في المعقود عليه يسمى رضا عند الجمهور، وإن لم يظهر أثر سـروره، أو لـم                

يكن قصده متجهاً إلى ما فيه مصلحته واألكمل له، بينما عند الحنفية ال يسمى رضـا                

  .إال بعد ظهور أثر سروره على وجهه، أو أن يكون منفصالً ومستحسناً عند العاقد

أدت نظريتهم هذه لوجود قسم ثالث للعقود، يسمى العقد الفاسـد؛ وذلـك إذا تحقـق                 -٢

عقد بينهم فاسداً، وإذا ما تحقق الرضا فـي وقـت            فقد انعقد ال    ، االختيار دون الرضا  

آخر يصبح العقد صحيحاً، وإن لم يتحقق شيء من الرضا واالختيـار كـان العقـد                

باطالً، وكانت العبارة لغواً، وعند تحقق الرضا فإنه يتبعه تحقـق االختيـار حتمـاً،               

 الثالث من   وعندها يكون العقد صحيحاً، وهذا يؤدي إلى استقرار المعامالت في القسم          

 .)٥(العقود
                                                 

 ).٤/٣٨٢٩(كشف األسرار عن أصول البزدوي، : عبد العزيز البخاري) 1(

 ).٤/٥٠٧(حاشية : عابدينابن ) 2(

: ابن مفلح وما بعدها؛   ) ٢/٣٢٥(مغني المحتاج،   : الشربيني؛  )٥/٩(شرح على مختصر خليل،     : الخرشي) 3(

 ).٤/٧(المبدع شرح المقنع، 

 ).٣٩٤(الشريعة اإلسالمية، ص: ؛ بدران أبو العينين)١/١٩٤(مبدأ الرضا في العقود، : علي القرة داغي. د) 4(

 .ابقةالمراجع الس) 5(
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 ٢٧ 
 

  :األلفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني

  .اإلرادة، واالختيار، والنية: رها ثالثةههناك ألفاظ تتصل بمعنى الرضا، أش

  :اإلرادة: أوالً

  .)١(راد فالن إذا سعى في طلب شيء: وداً، فيقال ر يرود مصدر أراد، وأصله عن راد:لغةً –أ 

  .)٣(هي الطلب واالختيار: ، وفي المصباح)٢(معنى القصداإلرادة تكون ب: وفي اللسان

  : وفي االصطالح-ب

  .)٤(اإلرادة في عرف الفقهاء بمعنى القصد إلى الشيء واالتجاه إليه

صفة توجب للحي حاالً يقع منه الفعل علـى وجـه دون            : "وعرفها الجرجاني بقوله  

  .)٥("اإلرادة ميل يعقب اعتقاد النفع: "، وفي موضع آخر"وجه

وعليه فاإلرادة مسألة نفسية، وال يكفي وجودها؛ لتحقق العقد وآثاره، وإنما يجـب أن              

  .يعبر عنها، وأن تتطابق اإلرادتان من العاقدين؛ ألن التراضي هو تطابق اإلرادتين

  :االختيار: ثانياً

: قوله، والترجيح بين شيئين؛ ومنه      )٦( هو التفضيل، واالنتقاء، واالصطفاء، واإليثار     : لغةً –أ  

ِخرتُ خيرة، إذا فضلته عليه، وخيرته بين الشيئين، أي فوضت إليه االختيار، فاختار أحدهما              

  .)٧(وتخيره

  : اصطالحاً-ب

وقد اختلف علماء األصول والفقه في تعريف االختيار اختالفاً كبيـراً بـين مدرسـة               

  :الحنفية والجمهور على النحو التالي

 إلى أمر متردد بين الوجود والعدم داخل قدرة الفاعل          االختيار القصد  ":عند الحنفية  -١

القصد إلى الشيء   : "، ولخصه ابن عابدين بقوله    )٨("بترجيح أحد األمرين على اآلخر    

 .)٩("وإرادته
                                                 

 ).١/٢٩٦(القاموس المحيط، : ؛ الفيروز أبادي)٣/١٨٨(لسان العرب، : ابن منظور) 1(
 .المراجع السابقة) 2(

   ) . ٤٤٦/ ١(المصباح المنير،   : الفيومي ) 3(

 ).٤/٥(حاشية على منهج الطالب : ؛ البجيرمي)٢/٣٢٢(البحر الرائق، : ابن نجيم) 4(

 ).١٧(التعريفات، ص: الجرجاني) 5(

 ).٢/٢٥(القاموس المحيط، : ز أبادي؛ الفيرو) وما بعدها٤/٢٦٥(لسان العرب، : ن منظوراب) 6(

 ).١/١٩٩(المصباح المنير، : الفيومي) 7(

 .)٢/١٩٦(شرح التوضيح على التلويح، : ؛ التفتازاني)٤/٣٨٣(كشف األسرار، : عبد العزيز البخاري) 8(

 ).٤/٥٠٧(حاشية : ابن عابدين) 9(
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إما صحيح؛ أي أن يستقل به الفاعل في قصد الفعل دون تأثير مـن              واالختيار عندهم   
  .هغيره عليه، وإما فاسد ناتج عن تهديد أو إكرا

 :عند الجمهور -٢

هو القصد إلى الفعل وتفضيله على غيره بمحـض         : "االختيار عرفه الجمهور بقولهم   

  .)٢(، وعليه فهو ينافي اإلكراه عندهم)١("إرادته

  :الرأي المختار

  :والذي أميل إليه، هو رأي األحناف، وذلك لما يلي

د يتحقق بمجرد   إن رأي األحناف أوسع فهماً، وأدق في تصور حدوث العقد؛ ألن العق            -١

  .تحقق االختيار، فهو أساس انعقاد العقد، والرضا عندهم شرط صحة ألكثر العقود

 الجمهور، تعني أن من يقصد العبارة المنشئة للعقـد دون           دمنافاة االختيار لإلكراه عن    -٢
رغبة في اآلثار المترتبة عليها ال يسمى عندهم اختياراً وال رضا؛ وذلـك كعبـارة               

 .وهذا يعني انعقاد العقد بال اختيار وال رضاالهازل والمكره، 
كما أن الشافعية في أحد أقوالهم يرون أن الهازل مختار في التلفظ بالعبارة، قاصـد                -٣

إلنشاء العقد بها، وهو دليل رضاه وقصده الباطن؛ لذا يعامل بذلك، وال يلتفت إلـى               
 .)٣(الت بين الناسدعواه الهزل؛ أي أن فتح هذا الباب يؤدي إلى عدم استقرار المعام

  :النية: ثالثاً
  . بكسر النون وتشديد الياء المفتوحة، أو تخفيفها، هي القصد، وعزم القلب: النية لغةً–أ 

نويت بلـدة كـذا؛ أي      : مأخوذة من قولك  : النية": قال األزهري : وفي اللسان وغيره  
  .)٤(...."عزمت بقلبي قصدها، فالنية عزم القلب على عمل 

   :األصوليين والفقهاء في اصطالح -ب
عبارة عن انبعاث القلب نحو مـا يـراه موفقـاً           : "نقل ابن حجر عن البيضاوي أنها     

والـشرع خصـصها بـاإلرادة      : ، ثـم قـال    لغرض من جلب نفع، أو دفع ضر حاالً أو مآالً         
  .)٦(، واختاره السيوطي)٥("المتوجهة نحو الفعل؛ البتغاء رضاء اهللا، وامتثال حكمه

                                                 
تحفـة  : ؛ ابن حجـر   )٥/٩(شرح على مختصر خليل،     : ؛ الخرشي )٤/٢٤٥(ب الجليل،   مواه: الحطاب) 1(

 ).١١/١٦(اإلنصاف، : ؛ المرداوي)٢/٥(كشاف القناع، : ؛ البهوتي)٤/٢٢٩(المحتاج، 

 .المراجع السابقة) 2(

 ).١/٣٧١(المدخل الفقهي العام، : ؛ الزرقا) وما بعدها٣٩٣(الشريعة اإلسالمية، ص: بدران أبو العينين) 3(

 ).٤/١٩٧(القاموس المحيط، : ؛ الفيروز أبادي)١٥/٣٤٨(لسان العرب، : ابن منظور) 4(

 ).١/٥٣(فتح الباري في شرح صحيح البخاري، : ابن حجر) 5(

 ).١/١٥٢(نيل األوطار، : ؛ الشوكاني)٤٥(األشباه والنظائر، ص: السيوطي) 6(
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  .)١("النية هي الباعث من القصد إلى الفعل: "بقوله  علي القرة داغي روعرفها الدكتو
   :بما يليواعترض على البيضاوي 

  .نه تعريف غير شامل لإلرادة المتوجهة نحو الفعل؛ البتغاء رضاء غير اهللا تعالىإ       

 بأنـه   هو قائم وال يمكن تأويله، وال يمكن إنكار القصد إلى فعل الشر ابتغاء غير وجـه اهللا                و

 : قـال رسـول اهللا      : نية؛ بدليل الحديث الذي رواه البخاري عن عمر رضي اهللا عنه قال           

  .)٢()إنما األعمال بالنيات(

  : الرأي المختار

  :اغي، وذلك للسببين التالييندالذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه الدكتور علي القرة 

اعث من القصد إلـى الفعـل،        الب يإن النية ليست القصد إلى الفعل فحسب؛ وإنما ه         -١

فالمصلي حينما يصلي قد قصد فعل الصالة، لكن ما هو الباعث له علـى أن يتجـه                 

  .قصده إلى هذا الفعل؛ هل هو مرضاة اهللا تعالى، أم الرياء مثالً؟ هذه هي النية

إن النية هي ربط القصد بغرض معين، أي ربط القصد إلى الفعل أو تركه بغـرض                 -٢

 وجه اهللا، أو ال، فإن لم يكن الغرض معيناً، فإنه ال تتعلـق بـه                محدد؛ كأن يبتغي به   

 .)٣(النية

  

  

  

  

                                                 
 ).١/٢٠٠(مبدأ الرضا، : علي القرة داغي. د) 1(

 .)٩(، ص)١(ح، ...  إلى رسول اهللا يكيف كان بدء الوح) ١(صحيح، كتاب بدء الوحي، باب رقم :خاري الب)2(

  .)١/٢٠٠(مبدأ الرضا، : علي القرة داغي. د) 3(
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א א
א

  :أبدأ أوالً بذكر ركني الرضا، ثم أعرج على عيوبه

  :ركنا الرضا: أوالً

إن جميع التعريفات اآلنفة للرضا واالختيار، سواء عند الحنفية أو عند الجمهـور، ال              

من ركنين أساسيين، أحدهما معنوي نفسي، واآلخر مادي وطبيعي، فالركن المعنوي هو            تخلو  

اإليثار واالستحسان المنبعث من القلب، وال يطلع عليه، والركن المادي الظاهر المحسوس هو             

  .ظهور األثر الذي يعقب الرضا من بشاشة الوجه، والرضا بالعقد

ته تتحقق من قصد متجه نحـو إنـشاء         وبناء على تعريف الجمهور للرضا؛ فإن ماهي      

  .العقد، وهذا ال يتحقق إال ممن كان متمتعاً باألهلية

كما أن الرضا عند الجمهور هو االختيار عند الحنفية، وعليه فإن ركن الرضا بهـذا               

  .المعنى يتفق معه االختيار، وهو القصد نحو إنشاء آثار العقد الشرعية، واألهلية

  :بيانهما على النحو التاليلذلك فإن للرضا ركنين، و

  :القصد: الركن األول

  .العزم، واالعتماد، والوسط:  جاء القصد في اللغة على عدة معان؛ منها: لغةً–أ 

: أصل قصد ومواقعهـا فـي كـالم العـرب         : "قال ابن جني  : جاء في اللسان وغيره     

أصـله فـي    االعتزام والتوجه والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا             

الحقيقة، وإن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد االستقامة دون الميل، أال ترى أنـك                

 )١("تقصد الجور تارة، كما تقصد العدل تارة أخرى، فاالعتزام والتوجه شامل لهمـا جميعـاً              

  .وهذا المعنى عام في العزم والتوجه نحو أي شيء

     ويأتي القصد بمعنى االعتماد، ومنه عللش دتُم بمعنـى  : ، أي قـصدت وتعمدتـه     ِءي

أي اتكأت عليه، وهذا معنى عام فـي االعتمـاد علـى            : قصدت إليه، واعتمدت على الشيء    

  .)٢(الشيء والقصد إليه

                                                 
المصباح : ؛ الفيومي )١/٣٧٩(القاموس المحيط،   : ؛ الفيروز أبادي  )٣/٣٥٥(لسان العرب،   : ابن منظور ) 1(

 ).٢/١٦٣(المنير، 

 ).٢٥٠( مختار الصحاح، ص:الرازي) 2(
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وكَـذَلك   : ومنه قوله تعـالى     ، ه لُ دعَأ:  شيء لِّ من كُ  طَُ الوس ِذوكذا يأتي القصد بمعنى الوسط، إِ     
  .)٢(يكون بين الجيد والرديء، وهذا يوافق العزم في معناه: الً، والوسطدأي ع )١(جعلْناكُم أُمةً وسطاً

  . والوسط ، واالعتماد ،وعليه فإن القصد لفظ عام يشمل العزم

  : وفي االصطالح الفقهي-ب

، )٤(، وهو عقد القلب على شـيء وإرادتـه        )٣("هو العزم المتوجه نحو إنشاء التزام     "
؛ بأن تكون هذه اإلرادة المؤكدة متجهة نحو إحـداث تـصور            )٥(كدة  والعزم هو اإلرادة المؤ   

  .ترتب عليه آثار شرعية؛ فإن انعدم العزم لم يتحقق القصد؛ كالمجنون ونحوه
والمراد هنا ليس القصد المطلق، وإنما قصد العبارة وأثرها، وفي ذلك يقول ابن قـيم               

والنائم والمجنون والسكران والمغلوب     كالمكره   -أي العبارة –فإن لم يقصد التكلم     ": الجوزية
على عقله لم يترتب عليها شيء، وإن كان في بعض ذلك نـزاع وتفـصيل، فالـصواب أن                  

  .)٧(" وأقوال الصحابة)٦(أقوال هؤالء كلها هدر؛ كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان
 على إبرامه   والبد للعاقد من العلم بما ينتج عن قصد العبارة من آثار العقد الذي أقدم             
  .)٨(علماً كامالً تاماً؛ ألنه إن لم يعلم تلك اآلثار على عقده فال يمكن توجيه نيته إليها

وعلى ذلك فإنه يخرج عن نطاق القصد المعتبر في العقود؛ باعتباره ركنا من أركان              
الرضا، كل قصد هزل أو سخرية، أو من أجل التمثيل، وكذا يخرج القصد الصوري، وسيأتي               

  . في موضعه إن شاء اهللابيانه
  

  :األهلية: الركن الثاني
  وهي كون الشخص صالحاً ألن تلزمه حقوق لغيره، وتثبت له حقوق قبل غيره،"
  

                                                 
 ).١٤٣(سورة البقرة من اآلية ) 1(

 ).٢٥٠(المصباح المنير، ص: الفيومي) 2(

 ).١/٢٥٩(مبدأ الرضا، : علي القرة داغي.  د)3(

 ).٢/٣٦(؛ المنثور في القواعد، "العزم قوة القصد والجزم به وعقد القلب:  قال الزركشي)4(

 ).٢/٥٧(المصباح المنير، : ؛ الفيومي)٤/١٥١(القاموس المحيط، : الفيروز أبادي) 5(

والمراد به العدل، أي من كان عادالً في كالمه، ال يقول غير هذا القول الذي يوافـق الكتـاب                   : الميزان) 6(

العزيز، والسنة المطهرة، وأقوال الصحابة فهم عدول؛ وليس المراد به أنه مصدر من مصادر التشريع،               

 .وإن وقع بينهما

 ).٣/١٠٤(أعالم الموقعين، : م الجوزيةابن قي) 7(

 .المرجع السابق: انظر) 8(
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، وفي كونها شرطاً من شروط العاقد،       )٢(، كما سبق بيانها   )١(" وصالحاً ألن يلتزم بهذه الحقوق    

 األهلية، فـال عبـرة لعبارتـه؛        لكي تسوغ له شرعاً مباشرة العقد، فمن ليس بأهل؛ أي فاقد          

   .كالمجنون، والصبي غير المميز

  :عيوب الرضا: ثانياً
 خلالً فـي اإلرادة، أو تعـدم الرضـا          تلك األمور التي تُحِدثُ   : المراد بعيوب الرضا  

: بالكامل، أو تجعله على أساس غير صحيح، ويطلق عليها شوائب اإلرادة، وهي أربعة أنواع             
  .دليس، والغبن مع التغريراإلكراه، والغلط، والت

ومنها ما يبطل العقد؛ كالغلط في محل العقد، ومنها ما تجعله غير الزم؛ كالغلط فـي                
؛ كـاإلكراه،   )٣(الوصف، والتدليس، والغبن مع التغرير، ومنها ما يجعل العقد فاسداً أو موقوفاً           

  .)٤(الل التنفيذومنها ما ينشأ بسبب طارئ بعد تكون العقد، وله تأثير في الرضا، هو اخت
  : الغلط: أوالً
غلط في منطقه   : غلط في األمر من باب طرب وأغلطه غيره، والعرب تقول         :  يقال : لغةً –أ  

  .)٥(قلت له غلطت، أو نسبته إلى الغلط: غلطاً أخطأ وجه الصواب وغلطته أنا

  :  في االصطالح-ب

حقيقته التي هو   الغلط توهم يتصور فيه العاقد محل العقد على هيئة أو وصف غير             "

  . وعليه فإن الغلط المراد هنا ما كان في جنسه أو وصفه،)٦("بها

                                                 
محمد . ؛ د )٤٢٧(صالشريعة اإلسالمية،   : بو العينين ؛ بدران أ  )٤٤٥(المدخل للفقه اإلسالم، ص   : مدكور) 1(

؛ أبـو   )٢/٧٣١(المدخل الفقهـي العـام،      : ؛ الزرقاء )٣١٧(صاألموال ونظرية العقد،    : سف موسى يو

 ).٢٦١(صظرية العقد، الملكية ون: زهرة

 .من البحث) ١٣(ص : انظر) 2(

 ).٥/٢٠٢(بدائع الصنائع ،: الكاساني ) 3(

محمد يوسف  . ؛ د )١/٤٥٥(المدخل الفقهي العام،    : ؛ الزرقا )٣٨٦(الملكية ونظرية العقد، ص   : أبو زهرة ) 4(

الفقه : زحيلي؛ ال )٦٤٧(المخل للفقه اإلسالمي، ص   : ؛ مدكور )٣٩٤(األموال ونظرية العقد، ص   : موسى

: عبد الكريم زيدان  . ؛ د )٥٠٩(الشريعة اإلسالمية، ص  : ؛ بدران أبو العينين   )٤/٢١٢(اإلسالمي وأدلته،   

الموجز في النظرية العامـة لاللتزامـات،       : عبد الودود يحيى  . ؛ د )٣٥٣(المدخل لدراسة الشريعة، ص   

 ).١/٢٤٣(النظرية العامة لاللتزامات، : عبد المنعم البدراوي. ؛ د)١/٨٦(

 ).١٧١(صالمصباح المنير، : ؛ الفيومي)٢٠٠(صمختار الصحاح، : الرازي) 5(

؛ محمد  )٥١٥(صالشريعة اإلسالمية،   : بو العينين ؛ بدران أ  )٦٣٩(صالمدخل للفقه اإلسالمي،    : مدكور) 6(

. ؛ د )٣٩٢(صالملكية ونظرية العقـد،     : بو زهرة ؛ أ )٤٠٠(صل ونظرية العقد،    األموا: يوسف موسى 

 ).١/٨٧(الموجز في النظرية العامة لاللتزامات، : ودود يحيىعبد ال
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 :الغلط في الجنس -١

ويكون الغلط في الجنس بتعيين العاقد في العقد جنس المعقود عليه فيظهـر علـى               

  .خالف ذلك، ومثاله؛ كمن يشتري خاتماً معروضاً على أنه ذهب، ثم يتبين أنه من النحاس

قد مع الغلط في الجنس أنه ال ينعقد أصالً؛ لفوات محـل العقـد،               حكم الع  : حكمه

  .)١(ويكون باطالً؛ الختالف الجنس، فهو كالمعدوم

  :الغلط في الوصف -٢

  :أما الغلط في الوصف الذي يتصف به محل العقد؛ فإن له حالتين

  : إذا كان محل العقد معيناً بالذات وحاضراً في مجلس العقد:الحالة األولى

قهاء على أنه يشترط تعيين محل العقد عند التعاقد، وعليه؛ فإن كان حاضراً             اتفق الف 

في مجلس العقد، ومعيناً بالذات ومشاراً إليه ومكشوفاً؛ كمن يشتري سـيارة خـضراء              

وهي في الواقع سوداء، فقبل المشتري، فإن العقد ينعقد الزماً للمشتري دون خيار لـه               

  .)٢(لطه بعد المشاهدة واإلشارة والمعاينةفي إبطال العقد؛ ألنه غير معذور بغ

 إذا كان محل العقد معيناً بالذات غائباً عن مجلس العقد سواء كـان              :الحالة الثانية 
يدرك وصفه بالمعاينة أم ال، وأما إذا كان المبيع غائباً عن المحل، وهو معيناً بالذات أو                

باع سـيارة علـى أنهـا       كان حاضراً في المجلس لكن ال يدرك وصفه بالمعاينة؛ كمن           
حمراء فبانت، زرقاء، أو باع متاعاً على أنه أحمر اللون وكان المشتري أعمى، فبـان               

  .على خالف الوصف المسمى في العقد
  :التدليس أو التغرير: ثانياً

  . يطلق التدليس على الخديعة، والخيانة، وفي البيع كتمان عيب السلعة عن المشتري وإخفاؤه:لغة –أ 
  .)٣(تغرير على الخديعة، أو الخطر أو الجهل باألمور، والغفلةويطلق ال

  : في االصطالح-ب
هو إغراء العاقد وخديعته؛ ليقدم على العقد ظانـاً أنـه فـي              ":التدليس أو التغرير  

        .، أي فعل البائع ما يزيد به ثمنه)٤("مصلحته، والواقع خالف ذلك

                                                 
 ).٤/٢٤(تبيين الحقائق، : ؛ الزيلعي)وما بعدها/ ٤(حاشية رد المحتار، : ابن عابدين) 1(

بلغة : ؛ الصاوي )٤/٢٤(تبيين الحقائق،   : ؛ الزيلعي ) وما بعدها  ٤/٥٩٢(حاشية رد المحتار،    : ابن عابدين ) 2(

 ). وما بعدها٥/٣٦٢(المغني، : ؛ ابن قدامة)٣/٣٧٠(روضة الطالبين، : ؛ النووي)دها وما بع٣/٧٩(السالك، 

  ).١٩٧، ٧٦(المصباح المنير، ص: ؛ الفيومي)١٦١، ٨٦(مختار الصحاح، ص: الرازي) 3(

عبـد الكـريم    . ؛ د )١/٤٦٣(المدخل الفقهي العام،    : ؛ الزرقا )٤/٢١٨(الفقه اإلسالمي وأدلته،    : الزحيلي) 4(

  ).٣٥٦(لمدخل لدراسة الشريعة، صا: زيدان



אא א،א  א
 

 ٣٤ 
 

التدليس القولي، والتدليس بكتمان الحقيقـة،  التدليس الفعلي، و: وهو أنواع كثيرة؛ منها 

  :وإليك بيانها

وهو إحداث فعل في المعقود عليه؛ ليظهر بصورة غير مـا هـو             : "ليالتدليس الفع : فاألول

  .)١("عليه في الواقع

هام المشتري بميزة في البيع؛     يويكون بتزوير وصف المعقود عليه أو تغييره؛ بقصد إ        

  .كتتويج البضاعة المعروضة للبيع؛ بوضع الجيد منها في األعلى، والرديء في األسفل

 أياماً إليهام   الضرعوهي حبس اللبن في     : )٢(ومن أشهر أمثلة التغرير الشاة المصراة     

  .)٣(المشتري بأن الشاة ونحوها غزيرة اللبن

  :حكم هذا النوع

   .)٤( أنه يوجب الخيار للمغرر به في إبطال العقدفعلي في الوصفإن حكم التغرير ال

  :التدليس القولي: الثاني

ويكون في السعر، وهو نتيجة كذب أحد العاقدين، أو من يعمل لحسابه؛ لحمل العاقـد     

إنه دفع له في سلعته ثمـن مقـداره         : اآلخر على التعاقد ولو بغبن؛ كأن يقول البائع للمشتري        

  . العاقد اآلخر مغتراً بقول البائع أو من يمثله، متأثراً بكذب البائع أو العكسكذا، فيشتريه

  :وحكم هذا النوع

 غش وخداع، إال أنه ال يؤثر في العقـد إال إذا صـحبه              لما فيه من   ؛نه عقد موقوف  أ

غبن فاحش ألحد العاقدين؛ وعندها يجوز للمغبون إبطال العقد، ويثبت له خيار الفـسخ؛ ألن               

  .)٥( حصل ليس سليماًرضاه بما

  :تدليس العيب: الثالث

  .)١("وهو كتمان أحد المتعاقدين عيباً خفياً يعلمه في محل العقد عن المتعاقد اآلخر"

                                                 
  ).١/٤٦٤(؛ ويسمى بتغرير الوصف عند اإلمام الزرقا في مدخله للفقه، )٤/٢١٨(الفقه اإلسالمي وأدلته، : الزحيلي) 1(

بضم الميم وتشديد الراء المفتوحة، وهي اسم مفعول في التصرية؛ وهي في أصل اللغة حبس               : المصراة) 2(

 ومـا   ١٤/٤٥٨(لـسان العـرب،     : ابن منظور .  لحبس اللبن في الضرع    الماء بسد مجراه، ثم استعمل    

  ).١/٣٦٣(المصباح المنير، : ؛ الفيومي)بعدها

مغنـي المحتـاج،    : ؛ الـشربيني  )٢/١٧٥(بدايـة المجتهـد،     : ابن رشد ؛  )٤/٥٦٦(حاشية  : ابن عابدين )3(

)٢/٤٤٩(.  

  .من البحث) ١٩(ص:انظر   إذ يجري الخالف في هذه المسألة كما في مسألة بيع المعدوم ؛)4(

مغنـي المحتـاج،    :  الـشربيني  ؛)٢/٢١٥(بداية المجتهـد،    : ابن رشد  ؛)٤/٥٦٦(حاشية  : ابن عابدين ) 5(

  ).١١/٣٩٢(اإلنصاف، : ؛ المرداوي)٢/٤٨٠(



אא א،א  א
 

 ٣٥ 
 

وذلك في عقود المعاوضات؛ كالبيع واإلجارة؛ كأن يكتم تصدع جدران الدار بطالئها            

  .بالدهان أو الجص، أو كسراً في محرك السيارة، ونحوها

  :النوعوحكم هذا 

؛ لحديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنـه عـن           )٢( عقد موقوف عند أكثر الفقهاء    أنه  

المسلم أخو المسلم، ال يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً، فيه عيب، إال بينه              ":  أنه قال  النبي  

  .)٤(" ومن غشنا فليس منا: "... أنه قال، وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي )٣("له

 فـسخ العقـد، وإن شـاء أمـضاه؛           أن له حقَّ   لس عليه، أي  ار العيب للمد  ويثبت خي 

وينسحب هذا الحكم على تدل ونحوهالَّليس غير البائع؛ كالد.  

  :الغبن: ثالثاً

لنقص، وضعف الـرأي،    االخديعة، و :  متعددة؛ منها   يطلق الغبن في اللغة على معانٍ      : لغة –أ  

  .وقلة الذكاء

ـ إذا نقصه فهـو غَ    :  رأيه نبِه، وغَ عدأي خَ : عنه في البي  بغَ: فيقال ، أي ضـعيف    ينبِ

  .)٥( فهو مغبون؛ أي منقوص في الثمن أو غيرهنبِالرأي، وقليل الفطنة والذكاء، وغُ

  : وفي االصطالح-ب

  .)٦("أن يكون أحد العوضين مقابالً بأقل مما يساويه في األسواق"

  .يسير وفاحش:  والغبن نوعان:أقسامه

 فهو ما يدخل في تقويم المقومين؛ كمن يشتري شـيئاً بمائـة، فيقـدره         : الغبن اليسير   أما –أ  

  .الخبراء بتسعين أو خمسة وتسعين

  : أي أثره في العقد:حكم هذا النوع

  .الغبن اليسير ال أثر له في العقد، فال يجيز فسخ العقد؛ لصعوبة التحرز منه

                                                                                                                                          
  .)٤/٢٠٤(الفقه اإلسالمي وأدلته، : ؛ الزحيلي)١/٤٦٦(المدخل الفقهي العام، : الزرقا) 1(

مغنـي المحتـاج،    : ؛ الـشربيني  )٢/١٧٤(بدايـة المجتهـد،     : ؛ ابن رشد  )٤/١٠٣(حاشية: ابن عابدين ) 2(

  ).١١/٣٩٢(الشرح الكبير، : ؛ ابن قدامة)٢/٤٧٩(

، )٢/٢٩٩(،  )٢٢٤٦(مـن بـاع عيبـاً فليبينـه، ح          ) ٤٥( سنن، كتاب التجارات، باب رقم       :هابن ماج  )3(

   ).٥/١٦١(،)١٣٢١( اإلرواء ،ح ي فيوالحديث اسناده صحيح وقد صححه األلبان

   ).٦٦ (ص ،)١٠١( ح ، من غشنا فليس منا قول النبي ) ٤٣(، باب رقم   صحيح، كتاب اإليمان:مسلم  )4(

  ).١٦٨(المصباح المنير، ص: ؛ الفيومي)١٩٦(مختار الصحاح، ص: الرازي) 5(

رن أبـو   ؛ بدا )٤/٢٢١(الفقه اإلسالمي وأدلته،    : ؛ الزحيلي )٣٩٣(الملكية ونظرية العقد، ص   : أبو زهرة ) 6(

  ).٥١٧(الشريعة اإلسالمية، ص: العينين
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 ٣٦ 
 

  .يم المقومين، أو تقدير الخبراء المختصين فهو ما ال يدخل تحت تقو:وأما الغبن الفاحش -ب

  .)١(بال زيادة مثالً كانت الزيادة عليها غبناً فاحشاً% ١٠إلى %٥ من فلو اعتبر أن نسبة الغبن اليسير   

  :حكم الغبن الفاحش: فرع 

  هل يجيز الغبن الفاحش فسخ العقد؟أما الغبن الفاحش فإنه يؤثر في رضا العاقد، فيزيله؛ ولكن 

  :الفقهاء في هذه المسألة، على آراء ثالثة، إليك بيانهااختلف 

  :عند األحناف: األول

 عليه، أو فسخ    دإن الغبن المجرد عن التغرير ال أثر له في العقد، فال يجيز رد المعقو             :       قالوا

  :ن المغبون له حالتانوأ، العقد

 أقدم على العقد، فهـو راضٍ     فإن  : أن يكون المغبون عالماً بالغبن وقت الغبن      : الحالة األولى 

  .بالعقد، وعليه فالعقد الزم، وليس له خيار الفسخ

  : وإما أن يكون غير عالم بالغبن وقت العقد:الحالة الثانية

ففي هذه الحالة أيضاً، العقد الزم وال خيار له؛ لتقصيره وتسرعه في إبـرام العقـد؛                

  .ليبقى للعقود احترامها، وصيانتها عن البطالن

  :في ذلك أمرانوحجتهم 

  .إن عقود المبادالت التي يجري فيها الغبن عقود الزمة، أي أن تصان عن الفسخ ما أمكن - ١

 .إنه لو أبيح الفسخ بكل عيب؛ لصعب اإللزام بهذه العقود؛ ولجرى التنازع في لزومها -٢

  : واألحناف في رأيهم الثاني المالكية والحنابلةدعن: الثاني

ر في العقد، فيجعله غير الزم، سواء رافقه تغرير أم ال،            بأن الغبن الفاحش يؤث    :قالوا

  .فيعطي للمغبون حق فسخ العقد

  :في ذلكوحجتهم 

  .)٢(إن الغبن ظلم، والظلم يجب رفعه، وبإعطاء المغبون حق الفسخ، يمكنه من رفع الظلم عنه     

  :عند الشافعية: الثالث

  .اً، سواء كان نتيجة تغرير أم الإنه ليس للمغبون حق الفسخ بسبب هذا الغبن مطلق     

  :وحجتهم في ذلك

إن الغبن ال يقع إال بتقصير من المغبون غالباً، فلو أنه سأل أهل الخبرة في األمـر لمـا                 

  .)١(وقع في الغبن

                                                 
  ).٦/٣٠(بدائع الصنائع ،: الكاساني: انظر ) 1(

  ). وما بعدها٥/٣٦٠(المغني، : ؛ ابن قدامة)٣/٦٢(بلغة السالك، : الصاوي؛ )١/١٠٨(تحفة الفقهاء ،:السمرقندي ) 2(
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 ٣٧ 
 

  : و ذلك لألسباب التالية بقولهمالمالكية ومن وافقهم الذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه :الرأي المختار
  .ق كل من المتعاقدين، ورعاية جانب كل منهمافيه حفظ ح -١
 .وفيه احترام لإلرادة الحقيقية -٢

 .وفيه كذلك المحافظة على استقرار التعامل -٣

  : اإلكراه: رابعاً

؛ )٢( اإلكراه حمل المكره على أمرٍ يفعله، كما جاء في اللـسان والمـصباح وغيـره               : لغة –أ  

  . به قهراًأكرهته على أمرٍ، أي حملته عليه للقيام: ويقال

عله المرء بغيره، فينتفي به رضـاه، أو يفـسد بـه            فهو اسم لفعل ي   ":  وفي االصطالح  -ب

وبعبـارة   ،)٣("اختياره، من غير أن تنعدم به األهلية في حق المكره، أو يسقط عنه الخطاب             

هو الضغط على إنسان بوسيلة مرعبة، أو تهديد بها؛ ليفعل أمـراً، أو يتركـه، فيـزول بـه                   : أخرى

  .اهرض

  .ملجئ، وغير ملجئ: واإلكراه نوعان :أنواع اإلكراه

، أو تعطيل عضو، أو ضرب شـديد        س وهو ما كان فيه خشية إتالف نف       : اإلكراه الملجئ  –أ  

  .يخشى معه القتل، أو تلف عضو، أو إتالف جميع المال

  . أنه يعدم الرضا ويفسد االختيار:حكمه

 ال توجب إال ألماً خفيفاً، وال تضر بـالنفس أو            وهو التهديد بوسيلة   : اإلكراه غير الملجئ   -ب

العضو؛ كالتهديد بالضرب البسيط، أو الحبس المؤقت، أو إتالف بعـض المـال، أو الظلـم                

  .الوظيفي بعدم الترقية ونحوها

  .)٤( أنه يعدم الرضا، وال يفسد االختيار:حكمه

  :أثر اإلكراه على التصرفات: فرع 

  :اء ثالثة آرللفقهاء في هذا الفرع 

ـ      :)١(عند جمهور الفقهاء  : األول الرأي    باطلـة؛ لـزوال     ا إنه يؤثر على التصرفات، فيجعله

الرضا الذي هو أساس التصرفات والعقود، سواء كانت تـصرفات ماليـة أو غيـر ماليـة؛                 

  .كالزواج، والطالق، واليمين، والرجعة، فال يقع طالق المكره، وال يصح نكاحه
                                                                                                                                          

  ). وما بعدها٣/٤١٤(روضة الطالبين، : النووي) 1(

  ).٢/١٩٢(المصباح المنير، : ؛ الفيومي) وما بعدها١٣/٥٣٤(ن العرب، لسا: ابن منظور) 2(

  ).٥/١٨١(تبيين الحقائق، : ؛ الزيلعي)٢٤/٣٨(المبسوط، : السرخسي) 3(

األموال ونظرية العقـد،    : سف موسى ؛ محمد يو  ) وما بعدها  ٥١١(الشريعة اإلسالمية، ص  : بدران أبو العينين  ) 4(

  ).٦٤٥(المدخل للفقه اإلسالمي، : ؛ مدكور)٣٣٨(صة العقد، الملكية ونظري: بو زهرة؛ أ)٣٩٥(ص
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 ٣٨ 
 

 التصرفات القابلة للفسخ؛ كالبيع واإلجارة ونحوها تصح مـع          :)٢(ةوعند الحنفي : الثانيالرأي  

أي إن له الخيار في إمـضاء العقـد أو           ،عند جمهور األحناف  ، اإلكراه، ويكون العقد فاسداً     

وإن كانت التصرفات غير قابلة للفسخ؛ كالزواج، والطالق، فتصح مع اإلكراه، ويلزم             فسخه،

  .)٣(جد والهزل؛ لعدم القصد الصحيح فيهماالمكره؛ الستواء تصرف المكره بال

 يعتبر تصرف المكره موقوفاً على إجازته بعـد زوال          :عند زفر والمالكية  و: الثالث   الرأي  

  .)٤(اإلكراه

  

  : الذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه زفر والمالكية؛ لألسباب الثالثة التالية:الرأي المختار

  .لفاسد ال يجوز باإلجازة؛ بل يجب فسخه شرعاًإن العقد الفاسد ال تصح إجازته؛ ألن ا -١

كما أن المعقود عليه يملك بالقبض، وفي عقد المكره ال قبض؛ فال ينطبق هذا علـى                 -٢

 .عقد المكره

  .وهذان السببان هما وجه الفرق بين رأي زفر وجمهور األحناف

 .إن القول بهذا الرأي يضمن الحقوق ألصحابها، كما يضمن استقرار المعامالت -٣

                                                                                                                                          
  ).٥/٢٥٠(المغني، : ؛ ابن قدامة)٢/٣٣٣(مغني المحتاج، : ؛ الشربيني)٣/٧(بلغة السالك، : الصاوي) 1(

  ).٢٤/٣٩(المبسوط، : السرخسي) 2(

ـ   : ؛ الزحيلي )٣/٧(بلغة السالك،   : ؛ الصاوي )٢٤/٣٩(المبسوط،  : السرخسي) 3( المي وأدلتـه،   الفقـه اإلس

  ). وما بعدها٤/٢١٥(

  .المراجع السابقة :انظر) 4(
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 ٣٩ 
 

  
  
  
  

  المبحث الرابع
  العبارة وموافقتها لإلرادة وأثر ذلك

  
  :وفيه مطلبان

  
א א:א

א א:א א א
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 ٤٠ 
 

א א א
א א א

  

إن اإلرادة عمل قلبي؛ ولذا ال أثر لها إذا ما بقيت كامنة في نفس صـاحبها؛ لكونهـا                  

  والقبـولَ ن اإليجابوكِّراً خفياً ال يطلع عليه، وال يظهره إال اللفظ، أو ما يقوم مقامه، مما ي          أم

المعروف بصيغة العقد؛ ولذا فإن اإلرادة المنفردة ال تصلح وحدها أن تكون مناطاً لألحكـام،               

لى هذا  دون ما يدل عليها من لفظ، أو كتابة، أو إشارة، أو مجرد اتخاذ موقف يدل عليها، وع                

  .)١("ال ينسب إلى ساكت قول"فإن السكوت ال يعتبر في األصل قبوالً، ومن القواعد أنه 

وعليه فمن نوى شراء، أو نكاحاً، أو طالقاً دون أن يفصح عن مراده بلفـظ، أو مـا                  

يدل عليه؛ فإنه ال يعتبر مشترياً، وال متزوجاً، وال مطلقاً، مع اختالف الفقهاء فـي الطـالق،                 

  .)٢( عندهم أنه ال يقعوالراجح

 األحكام، وإن اختلفت العبارة عن اإلرادة؛ فإن        والعبارة إذا وافقت اإلرادة كانت مناطَ     

مناط األحكام يختلف باختالف اإلرادة الباطنة مع اإلرادة الظاهرة، وهو ما أتناوله فـي هـذا                

  :المبحث في مطلبين

א א
א

: ؛ كقـول البـائع    )٣("إلرادة به من لفظ أو ما يقوم مقامه       هي ما تظهر ا   "إن الصيغة   

قبلت، ونحو ذلك في سائر العقود، كل حسب        : بعتك سيارتي هذه بألف دينار، وقول المشتري      

  .نوع عقده

                                                 
؛ بـدران أبـو   )٥٤١(المدخل للفقـه اإلسـالمي، ص    : ؛ مدكور )٢/٩٨٦(المدخل الفقهي العام،    : الزرقا) 1(

  ).٢٦٤(األموال ونظرية العقد، ص: ؛ محمد يوسف موسى)٣٧٨(الشريعة اإلسالمية، ص: العينين

: ؛ ابن عابدين  )١٣/٤٦(المبسوط،  : ؛ السرخسي )١٣/٨٨(رح صحيح البخاري،    عمدة القارئ ش  : العيني) 2(

أعالم الموقعين،  : ؛ ابن قيم الجوزية   ) وما بعدها  ٤٥(األشباه والنظائر، ص  : ؛ السيوطي )٤/٥١١(حاشية  

  ).٩٥ و ٣/٩٣(

؛ محمد  )٣٧٩(الشريعة اإلسالمية، ص  : ؛ بدران أبو العينين   )٥٤٣(المدخل للفقه اإلسالمي، ص   : مدكور) 3(

 ومـا   ٢٠٢(الملكية ونظرية العقـد، ص    : ؛ أبو زهرة  )٢٦٥(األموال ونظرية العقد، ص   : يوسف موسى 

  ).٤٠٥/ ١(المدخل الفقهي العام، : رقا؛ الز)بعدها



אא א،א  א
 

 ٤١ 
 

ويجب أن تكون الصيغة واضحة الداللة، وليس مجرد وعد بااللتزام، وإال كانت هذه             

رفض؛ وعليه فالوعد بالبيع ال ينعقد به الـشراء ولـو           النية منتفية؛ ألن التردد فيها في حكم ال       

  . ،أي يأثم ديانة إلخالفه وعده وال يلزمه القضاء قضاء الوعِد صاحبمزِلْ به اآلخر، وال يَلبِقَ

  :وقد تكون الصيغة باللفظ، أو الكتابة، أو اإلشارة، أو باألفعال، وإليك بيان آراء الفقهاء في ذلك         

  : باأللفاظ التعاقد)أ(

؛ ألن العبارة اللفظية هي األساس لمعرفة المقصد        )١(ح الفقهاء كون التعاقد باأللفاظ    رج

إذ "والنية من العقد؛ ألنها السبيل للتفاهم بين البشر؛ ولذا فإن األصل في التعاقد هو العبـارة،                 

 من  ب، إذ األفعالُ  المعاني التي في النفس ال تنضبط إال باأللفاظ التي جعلت إلبانة ما في القل             

  .)٢("المعاطاة ونحوها تحتمل وجوهاً كثيرة

ويجب في المبادالت المالية استعمال لفظ يفيد الغاية من العقد؛ ففي البيع لفـظ يفيـد                

معنى التمليك، وفي المبادلة على المنفعة لفظ يفيد تملك المنفعة؛ كما في اإلجارة، وهكذا فـي                

  .وتوافر النية والقصد في إنشاء العقدسائر العقود، بشرط وضوح المقصود، 

  : التعاقد بالكتابة-ب

ويصح التعاقد بالكتابة بين طرفين يقدران على التلفظ، أو يعجزان عنـه أحـدهما أو               

كالهما، سواء كانا في مجلس واحد، أم كان أحدهما حاضراً واآلخر غائباً، مادامت الكتابـة                

  .)٤( ومرسومة)٣(واضحة الداللة، ومفهومة العبارة مستبينة

بعتك داري بكذا، فإذا وصله الكتاب،      : وذلك كأن يرسل شخص خطاباً آلخر يقول فيه       

 يعتبـر قبلت، انعقد البيع، وفي حال إرسال رسول بالكتـاب؛          : وقال في مجلس قراءة الكتاب    

   .)٥(ل الطرف اآلخرو ، ويشترط سماع الرسول قب هو مجلس العقدوصول الرسولمجلس 

                                                 
المـدخل للفقـه    : ره اإلنسان، مدكور  تمل على بعض حروف الهجاء الذي يصد       هو الصوت المش   :اللفظ) 1(

  ).٣٧٩(، ص الشريعة اإلسالمية: ينين؛ بدران أبو الع)٥٤٣(اإلسالمي، ص

  ).١٠٤(القواعد النورانية الفقهية، ص: ابن تيمية) 2(

المدخل للفقـه اإلسـالمي،     : مدكور. هي ما لها بقاء بعد الفراغ منها، ويمكن قراءتها        : الكتابة المستبينة ) 3(

  ).١(، حاشية رقم )٦٤٥(ص

لة، ومعنونة برسم المرسل إليه، وهي معتبرة وإن        وهي مستبينة على وجه المخاطبة والرسا     : المرسومة) 4(

  ).١(، حاشية رقم )٦٤٥ ( صالمدخل للفقه اإلسالمي،: مدكور. لم يقصد بها التزاماً

؛ )٥٤٤ ( ص المدخل للفقه اإلسالمي،  : ؛ مدكور ) وما بعدها  ٢٠٣ ( ص الملكية ونظرية العقد،  : أبو زهرة ) 5(

األمـوال ونظريـة العقـد،      : ؛ محمد يوسف موسى   )٣٧٩(الشريعة اإلسالمية، ص  : بدران أبو العينين  

  ).٢٦٤(ص



אא א،א  א
 

 ٤٢ 
 

  :شارة التعاقد باإل-ج

اتفق الفقهاء على أن إشارة األخرس المعهودة والمفهومة يتم بها التعاقد؛ ألنها تعبيـر              

عن اإلرادة بالنسبة له، فهي أداة تفهيم بالنسبة له، هذا إن ولد أخرس، أو طرأ عليه الخـرس                  

  .ودام، ويئسنا من كالمه

  :إشارة غير األخرس : فرع 

 العقود مع قدرته على اللفظ؟ جوابـه مـع          أما غير األخرس فهل إشارته معتبرة في      

  :التفصيل التالي

  :لقادر على الكالم، وذلك على رأيين همااختلف الفقهاء في إشارة غير األخرس ا

  :عند األحناف والشافعية:الرأي األول 

إذا كان العاقد قادراً على النطق فال تعتبر إشارته في غير التافه من األموال؛ ألنهـا                

ها ال تفيد يقين القصد الذي ينتج من اللفظ أو الكتابة؛ وألن داللة الـصريح               مهما قويت فإن  

 .أقوى من داللة الضمني

 : عند المالكية والحنابلة:الرأي الثاني 

ما دامت مفهومـة ومتعارفـاً       ، تجوز اإلشارة أداة للتعاقد للقادر على النطق وغيره       

إن اإليجاب والقبـول    : "ي المغني قوله  وجاء ف . )١(عليها بين الناس في داللتها على المراد      

 قـام مقامهمـا؛ وأجـزأ       ...إنما يرادان للداللة على التراضي؛ فإذا وجد ما يدل عليـه          

  . ويفهم من ذلك اعتبار اإلشارة أداة للتعاقد حتى لغير األخرس)٢("عنهما

اقد باإلشارة   من جواز التع    والحنابلة  الذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه المالكية        :الرأي المختار 

  :ولو كان صاحبها ناطقاً، وذلك لما يلي، الواضحة التي ال يلتبس في داللتها 

وضع الثمن، وأخذ   : حقيقة التعاطي إن  : "لما جاز التعاقد باألفعال عند الحنفية بقولهم       -١

، جاز التعاقد باإلشارة التي ال لبس فيهـا         )٣(" منهما من غير لفظ    المثمن عن تراضٍ  

  . للذرائع والخالف سداًمن باب أولى

  .)١(آيتُك أَالَّ تُكَلِّم الناس ثَالثَةَ أَيامٍ إِالَّ رمزاً: إن اإلشارة تنزل منزلة الكالم؛ لقوله تعالى -٢

                                                 
: ؛ الحطـاب  )٤/٥١١(حاشـية   : ابن عابـدين  ؛  ) وما بعدها  ٥/٤٥٨(شرح فتح القدير  : ابن الهمام الكمال  ) 1(

، األشـباه والنظـائر   : ؛ الـسيوطي  )٢/٢٢٣(مغنـي المحتـاج     : ؛ الشربيني )٤/٢٢٩(مواهب الجليل   

  .)٣٩٤(ص

   ).٣/٣٩٨(المغني :  ابن قدامة)2(

  ).٤/٥١٣(حاشية :  ابن عابدين)3(



אא א،א  א
 

 ٤٣ 
 

؛ إذ األصل في االستثناء االتصال،      )٢( أي أن اإلشارة تنزل منزلة الكالم      :وجه الداللة 

  .وهو أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه

  

  : التعاقد باألفعال-د

ويسمى التعاقد بالداللة، أي أنه ينعقد بفعل من العاقدين يترتب عليه أثر العقـد، دون               

  .ينت الحالتاحاجة إلى اللفظ أو اإلشارة، ويكون الفعل بالتعاطي، ويكون السكوت والرضا متحققاً في كل

  

  :التعاطي: الحالة األولى

  .)٣(أي التناول بين طرفين بمعنى المناولة؛ : التعاطي لغة–أ 

  .)٤("هو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، دون تلفظ بإيجاب أو قبول ":وفي االصطالح -ب

د، أو أن   حـد د ثمنها، فيأخذها إنسان، ويدفع ثمنها الم      حد أن يعرض تاجر بضاعته وي     :صورته

  .ف، دون تلفظ أو إشارة، ويعطيه المشتري الثمن المعرويناوله البائع سلعةً

، والصحيفة اليومية،    الخبز رغيفكثمن  ؛   جوازه في النفيس والرخيص    :حكم البيع بالمعاطاة  

  .)٥(وأجرة المواصالت الداخلية، وثمن المشروبات الغازية الفردية، وأشباه ذلك

  :السكوت: الحالة الثانية 

 ،ن متاعـه عنـد آخـر      أن يترك إنـسا   : وهو نوع من االنعقاد بقرينة الحال؛ ومثاله      

 عن حفظه، فينعقد اإليداع بينهما بداللة الحال،        ويذهب، ولم يعقب اآلخر على ذلك، ولم يتخلّ       

ر كان مسئوالً عنهاويصبح المتاع وديعة عنده، وهو مكلف بحفظها، وإن قص.  

، وكذا من الموصى له      داللةً على قبولها   والسكوت معتبر من األنثى البكر في النكاح      

   .)٦(وت الموِصي، استناداً إلى العرف والعادة في ذلكبعد م

  ، وعليه فال أثر للسكوت في العقود، إال )١("ال ينسب إلى ساكت قول"ويرى الفقهاء أنه 

                                                                                                                                          
  ).٤١( سورة آل عمران من اآلية )1(

  ).٤/٨٧ (الجامع ألحكام القرآن:  القرطبي)2(

  ).١٥٨(صالمصباح المنير، : ؛ الفيومي)١٨٥(مختار الصحاح، ص: الرازي) 3(

  ).٤/٩٩(الفقه اإلسالمي وأدلته، : الزحيلي) 4(

مغنـي المحتـاج،    : ؛ الـشربيني  )٢/١٧٠(بداية المجتهـد،    : بن رشد ؛ ا )٤/٥١١(حاشية  : ابن عابدين ) 5(

  ).٥/٢٤٩(المغني، : ؛ ابن قدامة)٢/٣٢٥(

مغنـي المحتـاج،    : ؛ الـشربيني  )٢/١٧٠(بداية المجتهـد،    : ؛ ابن رشد  )٤/٥١١(حاشية  : ابن عابدين ) 6(

  ).٥/٢٤٩(المغني، : ؛ ابن قدامة)٢/٣٢٥(



אא א،א  א
 

 ٤٤ 
 

  .)٣(؛ كإسقاط حق الشفعة بالسكوت عن طلبها)٢(في أنواع؛ منها عقود اإلسقاطات

كالحـادث  بقرينة الحال؛ اً من االنعقاد    عتبار السكوت نوع   الذي أميل إليه، هو ا     :الرأي المختار 

والمنتشرة في أكثر دول العـالم العربـي واإلسـالمي          ) السوبرماركت( الكبيرة   في المتاجر 

وغيرهما المستخدمة لوسائل التجارة الحديثة ؛ التي تـضع الـسعر علـى الـسلع النفيـسة                 

داخل المتجر قبـل     عند محاسب الخزينة في       ويدفع ثمنها للبائع    المشتري  فيأخذها والرخيصة

  : وذلك لألسباب التاليةدون كالم من الطرفين؛ خروجه 

  .لما فيه من التيسير ورفع الحرج عن األمة -١

 .واستقرار المعامالت بين الناس -٢

 .والعتبار العرف والعادة في ذلك -٣

                                                                                                                                          
  ).٦٧مادة  (مجلة األحكام العدلية،: أسرة المجلة) 1(

 الشخص فيها حقه أو شيئاً منـه، سـواء بمقابـل، أم دون مقابـل،                طُِقسوهي التي ي  : عقود اإلسقاطات ) 2(

  ).٤٩١(الشريعة اإلسالمية، ص: ؛ بدران أبو العينين)٤/٢٤٤(الفقه اإلسالمي وأدلته، : الزحيلي

  ).٣٥٢، ١/٣٣٣ (المدخل الفقهي العام: رقاالز؛ ) وما بعدها٣٨٦(صالشريعة اإلسالمية، : بو العينينبدران أ) 3(



אא א،א  א
 

 ٤٥ 
 

א א
א א א

 مطابقـة   -وهي الـصيغة  –إلرادة الظاهرة   ينعقد العقد، ويترتب عليه آثاره، إذا كانت ا            

       لَطَّلإلرادة الباطنة الخفية، وهي النية التي ال يعليها، أما إذا اختلفت اإلرادتان؛ بأن تكـون         ع 

أي –فهل الحكـم لـإلرادة الظـاهرة        العبارة غير مطابقة لإلرادة، وقامت القرينة على هذا،         

  ، أم لإلرادة الباطنة الحقيقية الخفية؟-العبارة

   .انعقاد العقد عند توافق اإلرادة الظاهرة مع الباطنة:محل االتفاق ) أ(

   .في انعقاده عند تعارضهما:محل الخالف ) ب(

  :اختلف الفقهاء في المسألة إلى رأيين:آراء العلماء ) ج(

 : الجمهور:الرأي األول 

  .تدل على ذلكفقد أخذوا باأللفاظ محمولة على النيات مفسرة بها، مادامت القرائن      

أما ما خفي واستتر في النفس، ولم تعلنه، وال يوجد قرينة تدل عليه؛ فال يناط به شـيء                       

  .من أحكام األخذ بالنية واللفظ

  :عند الشافعي: الرأي الثاني 

  . تدل عليه األلفاظدة الظاهرة؛ أي بمايغلب على طابعه األخذ باإلرا     

  .م في ذلك إلى اعتبار النية واللفظ في التصرفاتويرجع اختالفه :سبب الخالف  )د(

 األدلة
  :أدلة الرأي األول : أوالً 

نيـة وقـصد     إخبارها عما يدور في الـنفس مـن          إن األلفاظ في العقود لها أثرها بسبب      

ورضى؛ وعليه فالبد من مطابقة اللفظ الظاهر للقصد الخفي؛ أي النية، وفي حـال عـدم      

  .)١(انت األلفاظ أخباراً كاذبة، فتفقد ما أنيط بها من أحكام إنشاء العقودمطابقتها لإلرادة الباطنة ك

  

  :أدلة الرأي الثاني : ثانياً 

   .إن النية ال يعلمها إال اهللا -١    

 )٢( .إن أحكام الدنيا منوطة باأللفاظ الظاهرة في الشريعة اإلسالمية -٢    

                                                 
  ).٤/٥٠٧(حاشية : ابن عابدين) 1(

  ). ٣/٣٣١(حاشية على المنهاج: ؛ قليوبي)٣/٣٣٩(روضة الطالبين : النووي) 2(



אא א،א  א
 

 ٤٦ 
 

 .)١(ر أنه يقضي على نحو ما يسمع بالظاهر من اللفظ؛ ألنه أخبقضاء النبي  -٣    

  :الرأي المختار

الذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه الجمهور، من اعتبار النية واللفظ عند ظهور ما يدل                

  :على النية وتعارضها مع العبارة؛ وذلك لما يلي

إن اهللا سبحانه يحاسب على النية، فمادام أن القرينة دلت على النية، وهـي مخالفـة                 -١

  .بين الناس، ورفع الحرج والمشقة عنهماعتبار النية؛ ليتم استقرار التعامل للفظ، وجب 

ضعف الوازع الديني عند بعض الناس يسوقهم للدخول فـي معـامالت مـشبوهة،               -٢

متخالف النية فيها اللفظ من أجل أكل أموال الناس بالباطل؛ وهذا محر. 

  :حاالت عدم مطابقة اإلرادة الظاهرة لإلرادة الباطنة

  :صر حاالت عدم مطابقة اإلرادة الظاهرة لإلرادة الباطنة في األمور األربعة التاليةتنح

  :أن تكون العبارة غير مقصودة: الحالة األولى

وهنا إما أن تصدر العبارة ممن ال يقصدها مطلقـاً؛ كـالمجنون، والمغمـى عليـه،                

  : وجهينوالصبي غير المميز، وإما أن ال يكون التعاقد هو المقصود، وذلك على

  . أن يؤدي العبارة من غير فهم لها؛ كالملقن:األول

  . أن يؤدي العبارة مع الفهم؛ بقصد الحفظ أو التعليم:الثاني

ففي حال صدور العبارة ممن ال يقصدها مطلقاً، تعتبر الغية، وال يترتب عليهـا أي               

  .تبرة، رغم وجود الصيغةأثر اتفاقاً، وال تفيد إلزاماً والتزاماً؛ ألنها غير معبرة عن إرادة مع

  .وتفرع عنها أحكام؛ كحكم عقد السكران، والمخطئ، والناسي

وأما العبارة المؤداة من غير فهم لها؛ كالملقن، وكذا العبارة المؤداة مع الفهم، بقـصد              

   .)٢(التعليم والتعلم، فهذه عبارات مختلف فيها

ترتب عليها أثر، وال تفيد التزاماً، رغم        الذي أميل إليه أنها غير معتبرة، وال ي        :الرأي المختار 

  :وجود الصيغة، لما يلي

النتفاء القصد الحقيقي بإنشاء العقد، بل قصد أمراً آخر، وهـو الحفـظ والتعلـيم أو                 -١

  .التوضيح للطالب ونحوهم

                                                 
من قُضى له بحق أخيه فال يأخذه فإن قضاء الحـاكم ال            ) ٢٩(صحيح ، كتاب األحكام ، باب        : يالبخار) 1(

    .  نص الحديث)١٥١( انظر ،ص)١٤٣٤(، ص ) ٧١٨١(م حالالً ، ح يِحلُّ حراماً وال يحر

؛ محمـد يوسـف      )٣٩٥(ص ، الـشريعة اإلسـالمية    :بدران أبـو العينـين       انظر المسألة السابقة ؛   ) 2(

  ). ٢٨٥(األموال ونظرية العقد ، ص:موسى



אא א،א  א
 

 ٤٧ 
 

   .كما أن القول باعتبارها يؤدي إلى الحرج وضياع العلم -٢

 التي لقنت زوجها عبارة الطالق      ولقضاء عمر رضي اهللا عنه عندما رد طالق المرأة         -٣

 . )١("ارجع إلى أهلك فليس هذا بطالق" لزوجها ئالً ، قاوهو ال يفهمها وال يقصدها
 

  :التظاهر بقصد التعاقد دون رغبة في أثر العقد: الحالة الثانية

  :ويكون ذلك في وجهين

مهر في العلن خالفـاً      أن يأتي بالعبارة مختاراً؛ كالهازل، والمتظاهر، وكالزيادة في ال         :األول

  .لما في السر

  . أن يأتي بالعبارة مكرهاً؛ كعقد المكره:الثاني

  
  :أن تكون العبارة غير دالة على اإلرادة الحقيقية بحسب وضعها في اللغة: الحالة الثالثة

وذلك باستخدام لفظة موضوعة لغة إلنشاء عقد خاص، ولكنه يقصد به عقداً آخـر؛              
  .دل البيع، وكاستعمال لفظ الهبة بدل الزواجكاستعمال لفظ اإلجارة ب

  
  قصد العبارة بحسب وضعها اللغوي، مع قصد أثر التعاقد للوصول إلى أمر : الحالة الرابعة

  :غير مباح شرعاً
 الخـارجين  أي أن يكون الدافع له سبباً غير مشروع؛ كبيع السالح للبغاة المحـاربين            

 وأهل الحـرب، ونكـاح       في بلد ما ،    -الشعب-ةعلى إمام المسلمين الذي اجمع عليه الجماع      

  .)٢(المرأة ألجل تحليلها لزوجها األول، وغيرها
 
 

  

  

                                                 
، )١١/٩٥(،)٢٨٣٨(طالق المكره ، ح   ) ١٠(السنن الصغرى ،كتاب الخلع والطالق ، باب رقم       :البيهقي  ) 1(

) ٤٢٠٤(ألن فيه الجمحى ، وقد ضعفه ابن حجر في تقريـب التهـذيب ،ح             ؛  والحديث إسناده ضعيف    

األموال ونظرية العقد   : محمد يوسف موسى  ؛  ) ٣٩٥(الشريعة اإلسالمية ، ص   : ينين  العبدران أبو   ؛  ) ٣٦٤(،ص

     ).٢٨٥(،ص

  . )٥٥٧(اإلسالمي ، ص المدخل للفقه : ؛ مدكورالمراجع السابقة : انظر ) ٢(
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  الفصل األول
  تعريف الصورية، وحكمها، وشروطها، وأنواعها

  :وفيه أربعة مباحث
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  المبحث األول
  ورية، وحكمهاتعريف الص

  
  :وفيه مطلبان
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  :في اللغة: أوالً

: الصورية مشتقة من مادة صور، وهي كلمات كثيرة متباينة األصول، وتطلق علـى              

  . والشكل، والهيئة، والحقيقة، والصفةالميل، والعوج،

الصورة ترد في كالم العرب على ظاهرها، وعلـى معنـى حقيقـة             : قال ابن األثير    

الشيء وهيئته، وعلى معنى صفته، ويقال صورة الفعل كذا؛ أي هيئته، وصورة األمر كـذا؛               

  .أي صفته

معقـول  األول ضرب محسوس يدركه الخاصة والعامة، والثاني        : والصورة ضربان   

يدركه الخاصة دون العامة؛ كالصورة التي اختص بها اإلنسان؛ من العقل والروية والمعـاني              

  .)١(التي ميز بها

الـصور،  : ، وقال الليـث   )٢(صرتُ الشَّيء َأصوره، وأصرتُه، إذا أملتُه إليك      : ومنها  

  .)٣(ولم أرها لغيره: الميل، قال ابن سيده

الـشكل، والهيئـة،    : ، والصورة بالـضم   )٤(التحريك؛ أي الميل  الصور ب : وفي اللسان   

ت الشيء مثَّلْتُ صورته، وشكله في الذهن فتصور، وصـورة          ر، وتصو )٥(والحقيقة، والصفة 

  .)٦(األمر كذا؛ أي صفته، وصورة المسألة كذا؛ أي صفتها

 عـن   هي الشكل، والهيئة، والصفة التي تخفي القصد الحقيقي، وتميل به         : فالصورية  

  .النية والقصد

                                                 
 ). وما بعدها٢/٣٤٢(تاج العروس، : الزبيدي) 1(

 ).٣/٣٢٠(مجمع مقاييس اللغة، : ابن فارس) 2(

 ).٣/٣٤٣(تاج العروس، : الزبيدي) 3(

: ؛ الرازي )١/٢١٧ (القاموس المحيط، : ؛ الفيروز آبادي  )ما بعدها  و ٣/٢٩٦(لسان العرب،   : ابن منظور ) 4(

 ).١٨٦(ص مختار الصحاح،

 ).٣/٣٢٠(مجمع مقاييس اللغة، : ابن فارس) 5(

 .)١٣٤(المصباح المنير، ص: الفيومي) 6(



 א،،،אאא
 

 ٥١ 
 
 

  :في االصطالح: ثانياً

إال أنـه موجـود     إن المتتبع لكتب الفقه ال يجد تعريفاً للصورية، كمصطلح مستقل بذاته،               

لصور مخالفة العبارة لإلرادة، وتتجلى صورية العقود عنـدهم         كوقائع في تطبيقاتهم الفقهية ؛      

  :في حالتين

  . حالة الهزل:ىاألول

  .مواضعة أو التلجئة حالة ال:والثانية

وبناء عليه أورد تعريفات المذاهب الفقهية األربعة لحالتي الصورية إن شاء اهللا، وبيـان                   

  :ذلك على النحو التالي

  :عند األحناف: أوالً

هو أن يراد بالشيء ما لم يوضع له، وال ما صـح لـه              : "عرف األحناف الهزل بقولهم        

  .)١("اللفظ استعارة

الهازل يتكلم بصيغة العقد مثالً باختياره ورضاه، ولكنه ال يختار ثبوت الحكم وال             : لواوقا     

  .يرضاه

  .وهذا يعني أن المواضعة سابقة على العقد، وهو ما يعرف بمعنى الصورية بوجه عام      

  :عند المالكية: ثانياً

 العقود؛ ألن الهازل قد     يذهب بعض المالكية إلى أن عبارة الهازل ال اعتبار لها في إنشاء               

  .دلت القرينة على أنه ال يريد بعبارته إنشاء العقد، واإلرادة هي أساس العقود

   . قصد اللعب والمزح  بأنه   الهزلالذا عرفو

   .)٢(تكلم بهويزل ي ف ،سبق لسانه قصد التكلم بغير لفظيأن  : ىبعبارة أخر     

    :عند الشافعية: ثالثاً

هو قصد اللفظ لمعناه غير أنـه لـيس         "وفي موضع آخر    "  المعنى معدقصد  : "الهزل عندهم 

  ".  فالهازل هو الذي يأتي بلفظ غير قاصد الحكم الذي شرع له اللفظ"راضياً

٣(. دون حكم يترتب عليه: فهو الذي يقصد اللفظ دون معناه، أي(  

                                                 
  ).٤/٥٠٧(حاشية، : ابن عابدين) 1(

 ).٤/٢٩(ليل،منح الج:؛عليش )٣/٢٤٧( الشرح الكبير للدردير،ىحاشية عل:الدسوقي) ٢(

 ).٣/٣٧٥(نهاية المحتاج على شرح المنهاج : ؛ الرملي) ٣/٣٣١(حاشية على المنهاج : عميرة) ٣(
 



 א،،،אאא
 

 ٥٢ 
 
 

  :  عند الحنابلة:رابعاً

  : الهزل واللغو عندهم سواء

   .يجاد اللفظ من العاقل بإرادته وإن لم يقصد أثرهإ: فالهزل هو     

  . على لسانه لفظ يوجب التزاماً بال قصد منه؛ إلرادة األثر المترتب على اللفظواللغو كأن يسبق      

   )١(.  وال عذر له من إكراه ونحوه ،فالهازل يتكلم باللفظ مريداً له     

  : المواضعة أو التلجئة: ةنيالحالة الثا

  : نافحعند األ: أوالً

 وال   ، هي أن يتوافق الطرفان على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عنـد النـاس            "ة  المواضع     

  )٢(". واتفقا على البناء، يريدانه 

وقع  وأن عقدهما     ، وذلك عندما يعلنان بأنهما يعقدان العقد دون إرادة األثر من هذا العقد                

  . ظاهرياً فقط

  : عند المالكية: ثانياً

وفـي  "  ال يلزمه  وبيع المكره عليه ظلم   "نقل الحطاب عن ابن عرفة في بيع المكره قوله               

موضع آخر أجاب عمن اضطره السلطان إلى بيع سلعته وقام بعد مدة من الزمن ليسترد مـا                 

إذا أثبت اإلكراه فـي شـيء ال يلزمـه، مبيعـه غيـر                    "باعه وأنكر المشتري اإلكراه بقوله      

  )٣( ..."الزم 

هذا يعني أن العاقد إذا ما باع مال نفسه لغيره بيعاً ظاهرياً صورياً خوفاً من سـلطان أو                

   .د لحماية نفسهفإن هذا البيع تلجئه أي ألجأ إليه العاق؛ ظالم ونحوه 

  عند الشافعية: ثالثاً

لخـوف  إذا اتفق العاقدان على أن ال يظهرا العقد، إما ل         : "نرى الشافعية يقررون بأنه     

ه ال يكون بيعـاً، ثـم       من ظالم ونحوه، وإما لغير ذلك، ويتفقان أيضاً، على أنهما إذا أظهرا           

   )٤(."يعقد العقد 

إن هذا يعني أن المواضعة سابقة على العقد بعدم إرادة حقيقة العقد، فإن أظهـراه كـان                      

  . عقد الظاهرالعبرة لل صحيحاً، وال عبرة لما تواضعا عليه، وإنما عقداً
                                                 

 ). ٣/٥٠(إعالم الموقعين : ؛ابن قيم الجوزية)٤٢٤، ٣/١٢٨(شرح منتهى اإلرادات : البهوتي) 1(

 ) ٤/٥٠٧(حاشية رد المحتار : ابن عابدين) 2(

حاشـية علـى الـشرح الكبيـر        : ؛ الدسوقي )٦/٤١,٤٥( مختصر خليل    مواهب الجليل لشرح  : الحطاب) 3(

)٣/٦.( 

 ). ٣/٧٣(روضة الطالبين : ؛ النووي)٩/٤٠٥(المجموع : النووي) 4(



 א،،،אאא
 

 ٥٣ 
 
 

  : عند الحنابلة:  رابعاً

أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه،        : "نى في معنى بيع التلجئة قوله     غجاء في الم       

   )١(".دان بيعاً حقيقياًيفيواطئ رجالً على أن يظهرا أنه اشتراه منه؛ ليحتمي بذلك، وال ير

أن القـصد   : دة الظـاهرة؛ أي   وهذا يعني أن اإلرادة الحقيقية منفية، والظاهر هـو اإلرا              

،مما يجعل العقد صورياً الحقيقي منتف   .  

  :عند العلماء المعاصرين: خامساً

إن مجمل عباراتهم تدور حول ظهور اإلرادة الظاهرية، وانتفاء اإلرادة الباطنة الحقيقية                 

  .في أصل العقد

ي العقد ظاهرياً فقـط، وتحقـق       إذا كان اتفاق الطرفين ف    : "الزرقا يعرفها بقوله  هو  فها       

؛ أي أن فيـه مظهـر العقـد         )٢("انتفاء اإلرادة الحقيقية في أصل العقد، كان العقد صـورياً         

  .وصورته فقط، ال حقيقته وجوهره من إرادة التعاقد

يكون العقد صـورياً، إذا وجـدت اإلرادة الظـاهرة وحـدها،            : " الزحيلي بقوله  وعرفها     

  .)٣("ةوانعدمت اإلرادة الباطن

  .)٤("هي التظاهر بإنشاء العقد دون الرغبة في حقيقته: "ووصفها أبو العينين بقوله     

  :عند القانونيين: سادساً

تتجه نظرة رجال القانون في تعريفهم للصورية إلى اصطناع مظهر كاذب في تكـوين                   

  . مهما كان الشكل الذي تتخذه ،ا العامهتصرف قانوني بوجه

  .)٥("إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما: " بقوله الصوريةسنهوريوعرف ال     

وجود اتفاق خفي، يزدوج باالتفـاق الظـاهر؛        : "كما عرفها الدكتور محمود زكي بقوله          

  .)٦("ليعدم، أو يغير، أو ينتقل آثاره

   -:التعريف المختار : سابعاً 

  لقدماء، والمعاصرين، وأهل القانون، متفقونمن خالل هذا العرض يتضح أن الفقهاء ا     

                                                 
 ). ٥/٦٦٤(المغنى : ابن قدامة) 1(

 ).١/٣٥٦(المدخل الفقهي العام، : الزرقا) 2(

 ).٤/١٩٠(الفقه اإلسالمي وأدلته، : الزحيلي) 3(

 ).٤٠١(الشريعة، ص: لعينينبدران أبو ا) 4(

 ).٢/١٠٧٢(الوسيط في شرح القانون المدني، : السنهوري) 5(

  ).٨٠٩(الوجيز في النظرية العامة لاللتزام، ص: محمود زكي. د) 6(
 



 א،،،אאא
 

 ٥٤ 
 
 

  .على أن أصل الصورية هو اتفاق بين طرفين ظاهرياً، دون الرغبة في حقيقته

إال أن تعريفات المذاهب األربعة تصف حاالت خاصة من الـصورية دون تعريفهـا              

  .للصورية مباشرة كمصطلح مستقل، كما أنها لم تحدد أركانها، فهي تعريفات غير جامعة

أما تعريفات العلماء المعاصرين فهي تتسم بطول عباراتها، كما أنها لم توضح الغاية               

  .من إنشاء مثل هذه العقود

 إال أن حقيقتهـا     ؛ وتـصور حـال الـصورية      ، بالدقة تتسمفأما تعريفات القانونيين    و  

 فيهـا   الشرعية منتفية وهي كون االتفاق يقره الشرع، فالقانونيون بتعريفهم للصورية يدخلون          

  .)١(العقد الباطل الذي يعتبره الشرع لغواً من الكالم ال ارتباط فيه، وال يترتب عليه أثره

ارتبـاط عقـد خفـي       تعريف الصورية بأنهـا       أن أستخلص  بناء على ما سبق يمكن      

  .من بآخر ظاهر مقبول شرعاً، لمصلحة ماامتز

  :ويرجع رجحان هذا التعريف لما يلي  

  .بألفاظ مختصرةإفادته لمعنى الصورية  -١

 . كما يظهر من شرح التعريفكونه تعريفاً جامعاً مانعاً -٢

  :شرح التعريف

 لفظ عام يشمل االعتباري المعنوي في نظر الشارع؛ كاالرتبـاط بـين كالمـين، أو                :ارتباط

  .؛ كربط شيئين ماديينيإرادتين، ويشمل االرتباط الحس

ذي نتج عنه اتفاق شخصين بموضـوع        قيد خرج به االرتباط الحسي، وبقي المعنوي ال        :عقد

  .العقد الذي هو األثر المقصود منه، والذي شرع العقد ألجله

  . غير معلوم لآلخرين:خفي

، وال يشترط المعاصرة المادية في العقـدين؛ بـل تكفـي             أي بعقد ثانٍ   :متزامن بآخر ظاهر  

ـ  وانعقدت عليها نيته    ، المعاصرة الذهنية التي دارت في ذهن المتعاقدين        وقـت صـدور     ام

  .وإن تأخر صدور التصرف الظاهر عن المستتر زمنياً، التصرف 

  . قيد خرج به االرتباط على غير الوجه المشروع:مقبول شرعاً

   .)٢( أي أن سبب هذا العقد الصوري رجحان مصلحة عندهما، أو ألحدهما:لمصلحة ما

                                                 
  ) .١/٣٨٤(المدخل الفقهي العام، : الزرقا:  انظر)1(
عبد الـرازق   ؛  )٤/٨١(سالمي وأدلته ،  الفقه اإل :  الزحيلي   ؛)١/٣٨٢(المدخل الفقهي العام،  :االزرق: انظر )٢( 

  ) . ٢/٢٢٧(النظرية العامة لاللتزامات، : ياسين

  
 



 א،،،אאא
 

 ٥٥ 
 
 

א א
א

حيث إن الصورية ترتكز على عنصرين هامين، األول اإلرادة الظـاهرة، والثـاني               

اإلرادة الباطنة، وهي النية، فإذا ما اختلفت اإلرادتان، أي اخـتالف الـصيغة عـن اإلرادة                

ة الحقيقية، فهل يتبع الحكم اإلرادة الخفية، أم العبارة الظاهرة، مع داللة القرينة على عدم إراد              

المتعاقد لما أظهرته العبارة، سواء صدرت هذه العبارة منه بغير قصد؛ كعبـارة المجنـون،               

ن في التعلـيم    والصبي، ومن في حكمهما، وعبارة المردد للكالم من غير قصده معناه؛ كالملقَّ           

والتمثيل ونحوها، أم كانت تحت تأثير اإلكراه، أم لمجرد التظاهر والتفاخر؛ لتحصيل أمر ما              

قدح في ذهن العاقد، سواء كانت تلك المصلحة جائزة شـرعاً، أم توصـل إلـى محظـور                  ين

  .شرعي

  .إذا توافقت اإلرادتان الخفية والظاهرة كان العقد حقيقياً صحيحاً :محل االتفاق ) أ(

إذا ما تعارض اإلرادتان ينتج عنهما عقدان ظاهر صوري وأخر حقيقـي            :محل الخالف   ) ب(

  .مستور 

    :لماء آراء الع) ج(

  :نرأييوالفقهاء في هذا األمر بين     

  :والشافعي  مذهب الحنفية في بعض فروعهم:الرأي األول

  )١( .هو أن العبرة باإلرادة الظاهرة، دون النظر إلى النية والقصد  

  : مذهب أحمد ويقاربه مالك:الرأي الثاني

مت القرائن تدل عليها،    وهو األخذ بألفاظ العقود محمولة على النيات، مفسرة بها، مادا           

  .)٢(وما خفي واستتر في النفس، ولم تدل عليه القرائن، فال يناط به شيء

  : سبب الخالف )د(

  :جع اختالفهم هذا إلى ما يلي روي   

  . وجوابه واضح في أقوالهم هل العبرة لإلرادة الظاهرة دون النية والقصد ؟

                                                 
 ؛)٤/١٤٥(كـشف األسـرار ،    : عبد العزيز البخـاري     ؛) ٢٦٢و٥/١٩٩(بدائع الصنائع ،  :  الكاساني   ) ١(

 ).٩/٢٠٢(المجموع، : ؛ النووي)٦/٢٢؛ وانظر ٥/٧١؛ وانظر ٣/٦٥(األم، : الشافعي
أعـالم  : ابـن قـيم الجوزيـة     ؛  )١٦٦و٧/١١٤(المغني ، :؛ابن قدامة    )٤/٩ ؛ وانظر  ٢/٣٦٥( ،شيةحا: الدسوقي   ) ٢(

  .)٣/٨٤(الموقعين، 
 



 א،،،אאא
 

 ٥٦ 
 
 

א
، بما  القائلين بتغليب اإلرادة الظاهرة      الشافعية   عهم و  الحنفية في فرو    استدل :أدلة الرأي األول  

  :يلي

إن الصيغ موضوعة إلفادة المعاني، وبيان المراد منها عند إطالقهـا، فـال تتـرك                -١

  .ظواهرها

 .إن اعتبار المعنى يؤدي إلى ترك اللفظ -٢

اإلجماع على أن ألفاظ اللغة ال يعدل بها عما وضعت له في اللغة؛ إلطالق اللفظ لغةً                 -٣

 .لى ما وضع له، فكذا ألفاظ العقودع

  .وألن العقود تفسد باقتران شرط مفسد، ففسادها بتغير مقتضاها أولى -٤

أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحاً في الظاهر لم أبطله             : "ومما قاله الشافعي    

ة لو  بتهمة، وال بعادة من المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت الني             

  .)١("ظهرت كانت تفسد البيع

  : استدل القائلون بتغليب اإلرادة الباطنة، بأدلة من الكتاب والسنة، والمعقول:أدلة الرأي الثاني

  :الكتاب من : أوالً

  .)٢( بَعْدِ وَصِية يوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مضَارنْمِ: جاء في سورة النساء قوله تعالى  

ن الميت إذا أوصى ضراراً كان ذلك حراماً، وكان لورثته إبطال هذه الوصية،             أ :وجه الداللة 

  .)٣(خذ به بدون رضاهماألوحرم على الموصى له 

  :من السنة: ثانياً

إنمـا  : ( يقـول   قال سمعت رسـول اهللا       –رضي اهللا عنه  –عن عمر بن الخطاب       

 امرأة   إلى دنيا يصيبها أو    إلى األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته         

  .)٤()ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه

 إن الحديث ظاهر في أن األعمال مناطة بالنوايا، وهذا الحديث أصل في إبطال              :وجه الداللة 

 والتـصرفات التـي      في العقـود   ، االحتيال، والوصول إلى المحرمات، واألغراض الفاسدة     

  .)١(ظاهرها الحل والصحة

                                                 
 ).٩/٢٠٢(المجموع، : ؛ النووي)٦/٢٢؛ وانظر ٥/٧١؛ وانظر ٣/٦٥(األم، : الشافعي) 1(

 ).١٢(سورة النساء من اآلية ) 2(

 ).١/٣٥١(أحكام القرآن، : لعربي؛ ابن ا)١/٤٦١(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير) 3(

 ).٢(من البحث، حاشية رقم ) ٢٨ (سبق تخريجه، انظر ص) 4(



 א،،،אאא
 

 ٥٧ 
 
 

  :لمعقولمن ا: ثالثاً

إن األلفاظ إنما اعتبرت لداللتها على المقاصد، فإذا ظهر القصد كان االعتبـار لـه،                 

  .وتقيد اللفظ به، وترتب الحكم على أساسه

أما إذا لم يظهر القصد، وظل الباعث خفياً مستتراً؛ فإن الواجب عنـد ذلـك التقييـد                   

  .)٢(بالظاهر، وحمل الفعل أو القول على ما دل عليه هذا الظاهر

  : الرأي المختار

بأن العبـرة بـاإلرادة     : الذي أميل إليه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، القائل            

  :الباطنة ال باإلرادة الظاهرة؛ إذا ما ظهرت وانكشفت، ودلت عليها القرائن؛ وذلك لما يلي

ني سليم، فلمـا     على صدقات ب   )٢(ةيبِتْ استعمل ابن اللُّ   أن النبي   (عن أبي حميد الساعدي      .١

هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي، فقال رسـول          :  وحاسبه، قال  جاء إلى رسول اهللا     

، ثم قام   فهال جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقاً             : "اهللا  

أما بعـد، فـإني أسـتعمل       :"  ،فخطب الناس، وحمد اهللا، وأثني عليه، ثم قال        رسول اهللا 

هذا لكم، وهذه هدية أهديت     :  أمور مما والني اهللا، فيأتي أحدكم، فيقول       كم على نرجاالً م 

فواهللا ال يأخذ   !! لي، فهال جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته، إن كان صادقاً             

إال جاء اهللا يحمله يوم القيامة، أال فألعرفَن مـا     _بغير حقَّه : قال هشام _أحدكم منها شيئاً  

 ثُم رفَع يديـه حتـى       ،)٣(ل ببعير له رغَاء، أو ببقرة لها خُوار، أو شاة تَيعر          جاء اهللا رج  

  .  )٤(" رأيتُ بياض إبطيه، أال هْل بلَغْتُ ؟ 

، والمبتعث يأتي بما أرسـل      اًعثبتَ إن وضوح داللة الحال البن األتبية في كونه م         :وجه الداللة 

صـلوات  –ب وقيامه   ض من الغ   منه، كما أن حال النبي        دون ادعاء شيء   ،من أجله كامالً  

:  بقوله  خطيباً في الناس، واألسلوب االستفهامي اإلنكاري الذي جاء به           -ربي وسالمه عليه  

 هذه األمور كلهـا     "فهال جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقاً؟            "

                                                                                                                                          
 ). وما بعدها١/٥٤(فتح الباري، : ابن حجر )1(
  ). وما بعدها٢٢(الدليل على إبطال التحليل، صإقامة : ؛ ابن تيمية)٣/٨٤(أعالم الموقعين، : ابن قيم الجوزية) 2(

م الالم وسكون المثناه بعدها موحدة وقيل اللَّتبية بفتح الالم والمثناه، وقيل اسمه عبد اهللا مـن بنـي                   بض: ابن اللُّتْبِية ) ٢(

: علي بعض الصدقات؛ ابن األثير    -صلي اهللا عليه وسلم   _لُتْب، حي من األزد، وقيل اللتبية أمه تعرف بها، استعمله النبي          

  ) . ٥/١٤٣(فتح الباري، :  ابن حجرتين معاً ، وقد ورد االسم بالروايتين المذكور؛)٣/٢٦٩(أسد الغاية

هو صـوت الـشاة     :صوت الثور،وما اشتد من صوت البقرة والعجل؛واليعار        :هو صوت اإلبل؛والخوار  : الرغاء  ) ٣(

  ) .٦/١٨٩(لسان العرب ،: الشديد،وبالضم صوت المعز؛ابن منظور

   ).١٤٣٧(، ص)٧١٩٧(م عمالَه ، حمحاسبة اإلما )٤١(باب رقم  ، كتاب األحكام ،  صحيح:البخاري) ٤(
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 ٥٨ 
 
 

 والباعـث   ، على النية المستترةداللة الحالبر برهان على اعتبار تدل على أن في الحديث أك   

   )١( . على حكم الهدية للمبتعثالحقيقي، ولو لم يدل عليه لفظ في العقد، حين بعثه النبي 

 إن القول بإهمال النية والباعث الخفي على إرادة المتعاقد عند ظهورها، فيه فـتح بـاب                 -٢

  .ى من فتحهاالتحايل على األحكام الشرعية، وسد باب الذرائع أول

إن النية التي هي عمل القلب، ومناط التكليف والحساب من قبل اهللا تعالى، إذا ما ظهرت                 - ٣

بالقرائن، وجب على اإلنسان اعتبارها وعدم إهمالها؛ ألن إهدارها بعد ظهورها بالقرائن فيـه              

   . بين العبادتعطيل للمعامالت بين الناس، وضياع ألموالهم، واإلسالم يحفظ استقرار المعامالت

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٥/٢٦٩ ، وانظر ٣/٢٠١(فتح البارئ :  ابن حجر)1(
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  المبحث الثاني
  شروط الصورية

  
  :وفيه مطلبان

  

א א:א א .א

א א:א א .א
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א א
א

  

رصيغة، وعاقدان،  :  أربعة الفقهاء ذكروا عناصر العقد األساسية، وهي     أكثر   بنا أن    م

ومحل معقود عليها، وموضوع العقد، أو المقصد األصلي للعقد، وأن لكل منها شروطاً خاصة              

  .)١(بها

كما أن مبدأ سيادة الرضائية في العقود في الفقه اإلسالمي، جعل العقد ينعقد بارتبـاط          

شكل خاص، ويعتبر هذا    بين إرادتين؛ أيا كانت وسيلة التعبير عن اإلرادة، ودون الحاجة إلى            

  .من المميزات األساسية للتشريع اإلسالمي

ولكي تتحقق الصورية؛ فإنه يتطلب وجود شروط خاصة بها، وبيان ذلك فـي هـذا                 

  :المبحث في المطلبين التاليين

א א
א :אא

ن معبـرين عـن إرادتهمـا       إن الفقه اإلسالمي يعتبر العقد منعقداً بمجرد تبادل طرفي          

بإيجاب وقبول متوافقين، فيعتبر اللفظ أصالً في عقد العقود، ومـا سـواه مـن الكتابـة، أو                  

اإلشارة، أو المراسلة، أو الفعل؛ كالمعاطاة معتبراً لها تبعاً وخلفاً عن اللفظ؛ إذ اللفظ هو الدال                

دل على المراد، كما سبق     على إظهار اإلرادة الحقيقية، وهذا ال يمنع من وجود طرق أخرى ت           

  .)٢(ذكره

؛ بل جعـل كـل       عقد الزواج  باستثناء ولم يشترط الفقه اإلسالمي في العقد لفظاً بعينه         

لفظ من حقيقة أو مجاز صالحاً لكل عقد؛ متى أعرب اللفظ عن المقصد الحقيقي المراد مـن                 

  .إبرام هذا العقد

تي ال يطلع عليها، ال ينـشأ عنهـا   كما ال يخفى على أحد بأن النية المجردة الباطنة ال       

          طَفعل أو أثر؛ فمن نوى طالقاً أو بيعاً ال يعتبر ماً أو بائعاً؛ بل البد مـن اللفـظ؛ إلخـراج     قَل

  .اإلرادة إلى حيز الوجود الحسي؛ لكي ينشأ عنها أثر مادي وغيره

                                                 
 . البحث من  ) ١٨، ١٣(ص : انظر) 1(

 . البحثمن) ٤١(ص : انظر) 2(
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 ٦١ 
 
 

ـ          ستوفياً كما أن مبدأ سيادة الرضائية في الفقه اإلسالمي ينطوي على أن العقد إذا تم م

  .أركانه وشروطه انعقد صحيحاً، وال يستلزم شكالً معيناً

أما ما نراه من أشكال العقود؛ كوثيقة عقد الزواج الذي تستخرجه المحكمة الـشرعية                

اليوم، إنما هو شكل لتوثيق الحقوق وإثباتها عند التنازع، ال ركن النعقاده، وما كتابة العقـود                

 إال من هذا القبيل للتوثيق، وحفظ الحقوق خـشية التنـازع؛            التجارية، والصناعية، وغيرها،  

  .)١(لفساد الذمم عند بعض الناس

عقد ال يكفي التراضي النعقاده؛ بل يستلزم إفراغ هذا التراضي في           : "والعقد الشكلي   

  .)٢("شكل معين ال ينعقد العقد بدونه

  : فر الشروط األربعة التاليةولكي تتحقق صحة العقد الصوري من حيث الشكل فال بد من تو      

  :أن يوجد عقدان متحدان في العاقدين والموضوع: الشرط األول

 األركان، والشروط ينعقد صحيحاً، إذا مـا كانـت النيـة            يفالعقد الصوري المستوف    

  .مستترة، وال قرينة تدل عليها، مادام هذا العقد لم يحل حراماً، أو يحرم حالالً

قصد بدالئل، أو قرائن، أو صراحة؛ كأن يقول أحد الطـرفين           أما إذا علمت النية وال      

بأن هذا العقد صوري ظاهري، ويوافقه اآلخر على ذلك؛ عند ذلك يبطل العقد، وال تترتـب                

  .عليه آثاره

  :أما إذا ظهرت النية المستترة بقرينة الحال؛ كما في المثال التالي  

ريها بثمن آخر إلى أجل آخـر،       أن يبيع طرف ما سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشت            

أو نقداً بثمن أقل، وعند حلول األجل المحدد في العقد األول يدفع الثمن األول كلـه، ويكـون                  

  .الفرق بين الثمنين فائدة، أو زيادة لصاحب السلعة الذي يبيع بيعاً صورياً

فإن العقدين هنا متحدان في العاقدين، وموضوعهما واحد، وهو البيـع، وهمـا مـن                 

  .لناحية الشكلية عقدان صحيحانا

فقـد اختلـف     في أنها حيلة علـى الربـا؛         ؛وحيث ظهرت النية المستترة كالتصرف      

  :الفقهاء في الحكم على هذين العقدين، على النحو التالي

 إلى اعتبار هذه البيوع فاسدة، إن خلت من طرف ثالث يتوسط            : حنيفة وذهب أب : الرأي األول 

 ٍل ثالث يشتري المبيع بـثمن حـاّ       توسط الطرفين المتعاقدين طرفٌ   بينهما، وصورة ذلك، أن ي    

                                                 
الـشريعة اإلسـالمية،    : ؛ بدران أبو العينين   ) ١( حاشية رقم    ،) ١/٣٣٥(المدخل الفقهي العام،    : الزرقا) 1(

 ).٢٩٠(ص

 ).٤٨(النظرية العامة لاللتزامات، ص: عبد المنعم البدراوي. د) 2(
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ممن يريد االقتراض، بعدما اشتراه من مالكه المقرض، ثم يبيعها الوسـيط بينهمـا، للمالـك                

 .)١(األول، المقرض، بالثمن الذي اشترى به

  .فيكون الفرق ربا عند الجمهور، خالفاً ألبي حنيفة  

  الدليل على وجـود قـصد       دلَّ  إلى أن العقد باطل إن     :الحنابلةذهب المالكية و  : الرأي الثاني 

 .)٢(فاسد؛ سداً للذريعة

 إلى أنه يصح هذا العقد الظاهر الصوري؛ لتـوافر          :ذهب الشافعية والظاهرية   :الرأي الثالث 

 .)٣( وهو اإليجاب والقبول، ويترك هللا وحده يعاقب صاحبها على نيته األساسي ؛ركنه

  : الرأي المختار

الذي أميل إليه، ما ذهبت إليه المالكية والحنابلة، من أن العقد باطٌل مع وجود القرينة                 

  :الدالة على فساد القصد؛ وذلك للسببين التاليين

...وَال تَعَاوَ�ُوا عَلَى اإلِثْمِ وَالْعدْوَان... : قوله تعالى -١ ِ)٤(.  

 .)٥(البيع باطل هذا نهي يقتضي التحريم، وإذا ثبت التحريم ف:وجه الداللة

 .سداً للذرائع؛ ألن ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام، ولو بالقصد والنية -٢

  :أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو األركان أو الشروط: الشرط الثاني

تتناول الصورية هنا نوع العقد؛ إذ إن كالً من العقدين مختلف عن اآلخر في تكوينه،                 

نوع يكون العقد الظاهر فيه عقداً صورياً، والعقد المـستتر هـو            وأركانه، وشروطه، وهذا ال   

  .العقد الحقيقي

وغالباً ما يكون الغرض أو الغاية من الصورية في مثل هذه الحاالت التهـرب مـن                  

رسمية العقد المستتر التي لو ظهرت في ثوبها الحقيقي؛ لحكمنا ببطالنه؛ كالهبة في صـورة               

ع، وهو عقد صوري مستوف أركانه، وشروطه، والعقد المـستتر          البيع، فالعقد الظاهر هو البي    

  .هو الهبة، وهو العقد الحقيقي، ولو ظهر هذا القصد لبطل البيع

                                                 
 ). وما بعدها٧/٩٥(بدائع الصنائع، : الكاساني) 1(

 ).٥/٦٢٧(المغني، : ؛ ابن قدامة)٢/٢٢٦(بداية المجتهد، : ابن رشد) 2(

 ).٧/٣٦٣(المحلى باآلثار، : ؛ ابن حزم)٩/٤٠٥(المجموع، : النووي) 3(

 ).٢(ية سورة المائدة من اآل) 4(

 ).٢/٣٨١(تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي، : محمد أديب الصالح) 5(



 א،،،אאא
 

 ٦٣ 
 
 

وكما لو استعمل لفظاً موضوعاً في اللغة؛ إلنشاء عقد خاص، ولكنه يريد بـه عقـداً                  

ال الهبة، التي استعمل    خر، يريد بذلك البيع     وهبتك هذا الكتاب بكذا، فيقبل اآل     : آخر؛ كأن يقول  

  .لفظها في إيجابه

  .)١(السابقةفالخالف بين الفقهاء جارٍ في هذه المسألة، على النحو السابق في مسألة   

االتفاق القائم على اختالف العقدين من حيث الماهية، أو األركان، أو الـشروط،             إن    

عاقـد، مادامـت النيـة      يجعل العقد الظاهر المستوفى لشروطه صحيحاً، أياً كان موضوع الت         

  .مستترة

ويعتبر العقد الظاهر عقداً صورياً عندما تظهر النية المستترة، والقصد الحقيقي مـن               

  .التعاقد، أو العقد المستتر، وعند ذلك يحكم ببطالن هذا العقد الصوري بداللة العقد المستتر

اً فيه؛ كأن يعقـد     أما إن لم تتناول الصورية وجود العقد، أو نوعه؛ بل ركناً، أو شرط              

 كَذْبيعاً ير  أقل من الثمن الحقيقي؛ تخفيفـاً مـن رسـوم التـسجيل، أو أعلـى فـي                   فيه ثمن 

      كَذْالمصروفات؛ ليسترد من قيمة الضريبة، أو ير أكبر من الثمن الحقيقي؛ تهربـاً مـن          ثمن 

    عقـد يكـون     فـإن ال   ؛ آخر حقيقي، يذكر فيه الثمن على حقيقته       األخذ بالشفعة، مع وجود عقد

 وثبت حق الـشفعة للـشفيع،       ، ظهر هذا القصد بطل العقد الظاهر في الحالين        لكن لو ،صحيحاً

  .)٢(وكذا حق الدولة في استرداد حقها

  :أن يكون العقدان متعاصرين، فيصدرا معاً في وقت واحد: الشرط الثالث

 في ذهـن    وال تشترط المعاصرة المادية؛ بل تكفي المعاصرة الذهنية؛ أي التي دارت            

المتعاقدين، وانصرفت إليها نياتهما في وقت صدور التصرف الظاهر، وإن صدر التـصرف             

المستتر بعد التصرف المعلن الظاهر بوقت طويل؛ ألن المتعاقدين قد يحتاالن لـذلك بكتابـة               

العقد المستتر بتاريخ أقدم زمناً من تاريخ العقد الظاهر، ويكون العقد الظاهر ليس هو العقـد                

  .افذ فيما بين المتعاقدين وغيرهم، وال أثر للعقد الظاهر فيما بينهمالن

أما إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد الحقيقي هو الـصحيح، مـادام                 

  .مستوفياً شروط صحته، وأركانه بالنسبة للمتعاقدين ولغيرهم

يح، مـادام الحقيقـي     أما العقد الظاهر فإن استوفى شروطه، وأركانه فهو عقد صـح            

  .)٣(مستتراً غير ظاهر، ويطلق عليه عقد صوري بعد ظهور العقد الحقيقي المستتر

                                                 
 .من هذا البحث) ٦١(انظر صفحة ) 1(

 ).٢٩٢(األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي، ص: محمد يوسف موسى) 2(

 ).٢/١٠٧٧(الوسيط، : السنهوري) 3(



 א،،،אאא
 

 ٦٤ 
 
 

  :أن يكون أحد العقدين ظاهراً معلناً، واآلخر مستتراً، وهو العقد الحقيقي: الشرط الرابع

إن كل عقد ظاهر معلن يخفي خلفه عقداً حقيقياً مستتراً، هو عقد صوري، وهنـا ال                  

  .إثبات فساد الباعث على عقد الصورية، كما أن العاقدين قد ال تكون نيتهما سيئةيشترط 

أن يبيع شخص ما عقاراً يملكه لغيره بيعاً صورياً ظاهرياً معلنـاً، ويخفـي              : ومثاله  

ت لتمام ملكه لعقاره، خوفاً من جور سلطان ظالم أن يعتدي على ملكهعقده الحقيقي المثب.  

 بتظاهرهما بهذا البيع مجرد اكتساب الشهرة لهما أو ألحـدهما؛           وكذا لو كانا يقصدان     

  .كإعالن زيادة في المهر المعلن عما اتفقا عليه في السر بقصد الشهرة، والمفاخرة

ومثل ذلك أن يبيع شخص ما داره بمبلغ معين ظاهرياً، ويتواطآ على إظهـار ثمـن                  

  .لبها؛ الرتفاع ثمنهاغير حقيقي فيه زيادة؛ لكي يحجم من له حق الشفعة في ط

  .)١(فهذه الصور للعقود المعلنة هي عقود صورية  

  

                                                 
 ).٥٦١(المدخل للفقه اإلسالمي، ص:  محمد سالم مدكور)1(



 א،،،אאא
 

 ٦٥ 
 
 

א א
א א א

 في الغرب بهذا البحث المميز والدقيق منذ عصور طويلـة،           القانونيهتم رجال الفقه    ا  

إلسالم؛ العتبـار   وليس المقصد هنا تتبع خطوات تطور هذا البحث؛ وإنما بيان موقف فقهاء ا            

  .السبب الصحيح في العقد، وما يترتب عليه من آثار شرعية

  .والمراد بقصد العاقد هو الباعث على التعاقد، وهنا يجب أن نُعرف السبب  

 وجاء فـي موضـع      ،)١("الغرض المباشر المقصود في العقد    : "السبب في العقود هو     

عاقل مختار إنما يقصد بعمله غرضاً من       ن كل فاعل    أ"آخر أن من أصول الشريعة اإلسالمية       

  .)٢("األغراض، حسناً كان أو قبيحاً، مطلوب الفعل أو الترك أو غير مطلوب شرعاً

 أجله عقد    من والمراد بالسبب هنا الغاية أو الغرض المباشر المقصود في العقد الذي            

  .الطرفان عقدهما

علـى إرادتـي العاقـدين      ولمعرفة نظرية السبب في الفقه اإلسالمي، يجب التعرف           

والمقصد الذي يهدفان إليه بالعقد، فتصرف اإلنسان، إما أن يكون منوطاً بسبب؛ كإن تزوجتَ              

، وإما أن   )٣(أعنتُك بكذا، أو اشتريت سيارة أعطيتك مائة دينار، فهذا الزم إجماعاً من الفقهاء            

 إلى نية التبـرع     يكون وعداً مجرداً عن السبب، إال أنه تصرف يستند إلى سبب شرعي، أي            

 النحـو   ىعلفاختلف الفقهاء في إيجاب الوفاء بمثل هذا الوعد،         ،  من الواعد رغبة في الثواب    

  :التالي 

   -:الوفاء بالوعد  :فرع 

  :     وللعلماء في ذلك رأيان 

  . إلى أن الواعد يلزم ويجبر على الوفاء بوعده قضاء:)٤(ذهب ابن شبرمة: الرأي األول 
                                                 

 ).٣٨٨(األموال ونظرية العقد، ص: محمد يوسف موسى) 1(

 ).٢/٢٢٧(الموافقات، : الشاطبي) 2(

بلغـة الـسالك،    : الـصاوي ؛  )١/٢١٩(تبـصرة الحكـام     : ؛ ابن فرحون  )٢/٧٦(الهداية،  : المرغيناني) 3(

 .) ٤/٢٢٥(المغني ، :  ؛ ابن قدامة )٢/٥٩٨(األقناع، : ؛ الشربيني)٢/١٦٥(

هـ، وتـوفي   ٧٢برمة، قاضي الكوفة فقيه العراق، من التابعين ثقة في الحديث، ولد سنة             عبد اهللا بن ش   ) 4(

الطبقـات  : هـ، ويكنى بأبي شبرمة، حسن الخلق، عفيف، حازم، عاقل، ناسـك؛ ابـن سـعد     ١٤٤سنة  

سـير أعـالم   : ؛ الذهبي ) وما بعدها  ٥/٢٢٠(تهذيب التهذيب،   : ؛ ابن حجر  ) وما بعدها  ٣/٣٥٠(الكبرى،  

  ).٦/٣٤٧(النبالء، 
 



 א،،،אאא
 

 ٦٦ 
 
 

  )١( يلزم الواعد بما وعد إذا كان الوعد معلقاً على شرط منعاً للغرر بالموعود:وقال الحنفية

  .)٢( وإال فال يلزم يلزم الواعد بوعده قضاء إن أدخل الموعود بكلفة أو التزام:وقال المالكية

الواعد ال يجب عليه      أن ى إل :)٣(والشافعية وأهل الظاهر   بعض األحناف  وذهب :الرأي الثاني 

  .ه، وأنه غير ملزم بدون سببالوفاء بوعد

א
  . استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة:أدلة الرأي األول

  :من الكتاب: أوالً

 كَبـرَ مَقْتـاً عِنْـدَ اللَّـهِ أَنْ تَقُولُـوا مَـا ال       ا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا ال تَفْعَلُـونَ           ا  ي: قوله تعالى      
  .)٤(تَفْعَُلونَ

   :وجه الداللة

          إن اآلية فيها إيجاب على كل م؛ إذ إن سـبب     ه عمالً فيه طاعةٌ هللا أن يفي به        ألزم نفس  ن

 لو كنا نعلـم     : فقلنا قعدنا نفراً من أصحاب رسول اهللا       : عن عبد اهللا بن سالم قال     ، ف نزولها  

 لَّذِينَ آمَنوا هَـلْ أَدلُّكُـمْ عَلَـى تِجَـارَة    يَا أَيهَا ا ، فنزل قوله تعالى)٥(عمال أحب إلى اهللا وأفضلأي األ 

 ، فكرهوا )٦(...ا و رسوله و جتاهدون يف سبيل ا بـأموالكم و أ�فـسكم       تؤمنون ب  تنجيكم من عذاب أليم   

  .)٧(يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا ال تَفْعَلُونَاآليةالجهاد، فنزلت 

  :من السنة: ثانياً

إذا حدثَ كذب،   (: آية المنافق ثالثٌ  :  قال عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا              

     .)٨()وإذا وعد أخلفَ، وإذا ائتمن خان

                                                 
 ).١/٣٣٩(تحفة الفقهاء، : ؛ السمرقندني)٢/٧٦(الهداية، : المرغيناني) 1(

 ). وما بعدها٤/٢٤(الفروق، : ؛ القرافي)١/٢١٩(تبصرة الحكام، : ابن فرحون) 2(

 ).٨/٣٣(المحلى، : ؛ ابن حزم) وما بعدها٢/٥٩٨(األقناع، : ؛ الشربيني)٢/٧٦(الهداية، : المرغيناني) 3(

 ).٣، ٢(الصف اآليتان سورة ) 4(

؛ وصـححه   )٥/٣٨٤(،) ٣٣٠٩(،ح"ومن سورة الصف  ) "٦١(تفسير القرآن ،باب    سنن ،كتاب   :الترمذي  ) 5(

 ) .٨/٦٤٣(،فتح الباري :ابن حجر 

 ).١١، ١٠(سورة الصف من اآليتان ) 6(

 ).٨/١٣٢(تفسير القرآن العظيم، : ؛ ابن كثير)١٨/٧٦(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي) 7(

 ).٢٠(ص، )٣٣(،ح  عالمة المنافق)٢٥( صحيح، كتاب اإليمان، باب رقم:البخاري)8(



 א،،،אאא
 

 ٦٧ 
 
 

  :وجه الداللة

إن الوعد يكون بالخير، والوعيد يكون في الشر، وإن أخلف الوعد؛ بأن لم يف به بـال                      

   ات أهل النفاق، وعالمة النفاق ال يلزم تحريمها؛ لكنعذر؛ يكون متصفاً بصفة من صف

  . عالمة على المحرماإلخالف بالوعد المكروه قد يجر إلى الحرام، فيصح أن يكون 

  على فساد النية بالخلف بالوعد، كما أن خلف الوعد ال يـضر             داللة الحديث كما أن في       

 ؛ ،أي مجرد وعد ال ينوي الوفاء به          للوعد وال إثم فيه، إال إذا كان العزم على الخلف مقارناً         

  .)١( بالوعد للموعودفوجب الوفاء، لما فيه من الغرر والضرر على الموعود له 

  :واستدلوا بما يلي :أدلة الرأي الثاني

 .)٢(..... إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهوَال تَقُولَن لِشَيْء إِ�ِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً : قال تعالى -١

صح تحريم الوعد بغير استثناء، فوجب أن من وعد ولم يستثنِ فقد عـصى اهللا                :جه الداللة و

  .تعالى في وعده ذلك

وقالوا من وعد بما ال يحل، أو عاهد على فعل معصية، فال يجب عليه الوفاء بذلك؛                 -٢

 .كمن وعد بزنا، أو نحو ذلك

                به الواعد عند عدم الوفـاء       أما ما ذهب إليه اإلمام مالك، من إيجاب عوضٍ لمن أضر 

   .بوعده؛ وأنه أدخل الموعود له بكلفة أو التزام 

إنه ال وجه وال دليل من قرآن أو سنة أو قول صحابي أو قياس              :  عنه بقوله    ابن حزم وأجاب  

  .)٣(على ذلك

  :الرأي المختار

 ألسـباب الذي أميل إليه، أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إال بعـذر، وذلـك ل                      

  : التاليةالخمسة

إنه يتمشى مع ما جاء في القرآن الكريم من مدح اهللا تبارك وتعالى للوفاء بالوعـد،                 -١

  . )٤(وَالْموفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدوا: فقال سبحانه

                                                 
تحفـة  : بـاركفوري الم ؛)١/١٧٦(فـتح البـاري،     : ؛ ابن حجر  )٣/١٠١٩(إحياء علوم الدين،    : الغزالي)1(

 ).٧/٣٢١(األحوذي، 

 ).٢٤، ٢٣(اآليتان ، سورة الكهف ) 2(

 ).٦/٢٧٩(المحلى، : ابن حزم) 3(

 ).١٧٧(بقرة من اآلية سورة ال) 4(



 א،،،אאא
 

 ٦٨ 
 
 

:  وقوله جـل وعـال  )١(سْمَاعِيلَ إِ�َّـه كَـانَ صَـادِقَ الْوَعْـدِ    إِ  وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ: وقوله تعالى شأنه  

ًوالالْعَهْدَ كَانَ مَسْؤ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِن)٢(.  

   :وجه الداللة

 أمـام اهللا يـوم      هدهم، وبين أن صاحب الوعد مسؤولٌ     ن بع يإن اهللا سبحانه قد مدح الموف      

  .)٣(القيامة عن وعده

 .)٤(ونَ مَا ال تَفْعَلُونَيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنوا لِمَ تَقُولُ: وجاء في قوله تعالى -٢

   :وجه الداللة

 أنه أسلوب استفهام على جهة اإلنكار والتوبيخ، وهو أن يدعى اإلنسان            من المتفق عليه    

لنفسه فعل خيرٍ لم يفعله، فإن كان هذا االدعاء فعالً ماضياً يكون كاذباً، وإن كان فعالً في                 

 .)٥( يجب أن يتنزه عن ذلكالمستقبل يكون خُلفاً، وكالهما مذموم، والمسلم

رأيت ليلة أسـرى بـي       : (قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  - أنس بن مالك   عن -٣

هـؤالء  : "من هؤالء يا جبريل؟ قـال     :  بمقاريض من نارٍ، فقلت    شفاههمرجاالً تقرض   

 .)٦()"!خطباء أمتك، يأمرون بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفال يعقلون؟

   :وجه الداللة

 .الحديث نص في ثبوت العقوبة على من يخالف فعله قوله 

إن القائلين بأنه مجرد وعد بال تعليق أو سبب، والوفاء به غير الزم شرعاً كالمهم غير                 -٤

 مكارم األخالق، وهذا يتمـشى مـع روح التـشريع           ممقبول؛ فما جاء اإلسالم إال ليتم     

الوعد أدخل الموعـود لـه بكلفـة    اإلسالمي، من استقرار المعامالت، فكيف لو أن هذا  

 .بسبب هذا الوعد، كما أن الواجب إما بالشرع وإما بالشرط الذي عقده المرء باختياره

إن القول بالمنع المطلق فيه حجر على تصرفات الناس بال سببٍ داعٍ لذلك، وخاصة               -٥

 .عند انتفاء الظلم، وعدم مخالفة الشرع في التصرف

                                                 
 ).٥٤(سورة مريم اآلية ) 1(

 ).٣٤(سورة اإلسراء من اآلية ) 2(

 .)٩/١٨٨٦(تفسير القرآن العظيم، : ابن كثير ؛)١٠/١٧٦(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي)3(

 ).٢(سورة الصف اآلية ) 4(

 ).١٨/٧٨(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي) 5(

، )١١/٢٠١(،)١٣٤٤٩( بـن مالـك، ح        أنـس  سند المكثرين، باب مـسند    باقي م كتاب   ،  مسند :أحمد   )6(

  .والحديث قد حسنه حمزة الزين 
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  :شروط الباعث

 على التعاقد أمراً خارجياً عن العقد، ويتغير بتغير المتعاقدين، فلـيس            لما كان الباعث    

  :  التالية الثالثة بهذا الباعث؛ إال إذا توافرت فيه الشروطدمن العدالة االعتدا

  

  : )١(أال يكون واجباً على المتعاقدين بدون العقد: الشرط األول

إن كان السبب موجوداً حقيقـة   اآلخر، ف  فأن يكون موجوداً حين التعاقد معلوماً للطر        

حين العقد؛ بأن كان واجباً على المتعاقد بدون العقد؛ فالعقد عندها ال سـبب لـه، وال يكـون            

صحيحاً؛ كما لو استأجرت الدولة أو المؤسسة موظفاً فيها للقيام بعمل ما يـدخل فـي إطـار       

دم قيامها على سبب؛ إذ     عمله؛ باعتباره محبوساً على ذمة هذا العمل؛ كانت اإلجارة باطلة؛ لع          

  .ل المستأجر عليه واجب عليه بدون ذلك العقدمالع

وكذا استئجار األم إلرضاع طفلها مادامت الزوجية قائمة، ألن ذلك واجـب عليهـا                

 إذا رفضت هذا العمل، إال إذا تعينت؛ كأن ال يقبل بغيرهـا،             األمديانة، مع أنها ال تجبر عليه       

نها لما قبلت األم بإرضاع طفلها، وقامت به، فهـذا دليـل علـى              وال سبيل لذلك إال بها، ولك     

قدرتها على ذلك، وعدم اإليذاء لها في كرامتها في هذا األمر؛ بل هو مشرف لها؛ فال أجـرة                  

  .لتعارف الناس على ذلك ،فالعرف معتبر هنا لها على اإلرضاع، وكذا باقي أعمال المنزل؛ 

  

  :)٢(اًأن يكون صحيحاً مستمر: الشرط الثاني

فإنه يقتضي فسخ العقد لو زال السبب؛ ألنه يصبح بال أصـل، فمـن اسـتأجر داراً                   

للسكن فانهدمت كالً أو جزءاً؛ بحيث تصبح غير صالحة للسكنى؛ فإن العقد هنا يصبح غيـر                

  .قائم، مما يجعل انفساخ العقد وانتهاءه طبيعياً؛ لزوال سبب العقد

 )٣(اً أو صورياً، فالسبب الـوهمي؛ كتخـارج       ويكون العقد غير صحيح إذا كان وهمي        

وارث مع شخص يعتقده وارثاً معه، ثم يتبين خالف ذلك، أو أن يتفق الوارث مع موصى له                 

على إعطائه مبلغاً من المال؛ تنفيذاً للوصية، ثم بان بأن الموصي رجع عن وصيته؛ فإن العقد                

  .في هذه الصور باطٌل؛ النعدم السبب في كٍل
                                                 

 ).٣/١٣١( المحلي، ىحاشية عل: قليوبي) 1(

الموجز في النظرية العامـة     : ؛ عبد الودود يحيى   )٣٩٢(الملكية ونظرية العقد، ص   : محمد يوسف موسى  ) 2(

 ).١٢٦(لاللتزامات، ص

ر مال يأخذه مـن     هو أن يتصالح أحد الورثة، على أن يخرج من التركة، فال يأخذ نصيبه نظي             "التخارج  ) 3(

 ). ١٧١( ص ،المواريث في الشريعة اإلسالمية: ، الصابوني"التركة أو غيرها
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وري؛ كأن ال يخفي وراءه سبباً حقيقياً؛ كأن تبيع أخت ألخيهـا قطعـة              والسبب الص   

 ، وهذا معمول به فـي    أرض زراعية؛ الستكمال النصاب الذي يؤهله للترشيح لمنصب معين        

  .  فإن العقد يكون باطالً؛ النعدام سببه كدولة مصر ؛؛بعض البالد العربية 

 معلن؛ كتعهد شخص بدفع ديـنٍ       وكذا إذا كان السبب الصوري يخفي سبباً آخر غير          

  .على أنه قرض، وحقيقته أنه دين ربا أو قمار، فهو باطل

  

  :)١(أن يكون مشروعاً: الشرط الثالث

وهذا يعني أن محل العقد قد يكون مباحاً شرعاً؛ ولكن سبب العقد ليس بمشروع، فال                 

  .يصح العقد

نب لمن يعتـصره خمـراً؛   ويندرج تحت هذا الشرط أمثلة كثيرة، مثل بيع عصير الع   

لخارجين على اإلمام، أو حال الفتنة، وبيع الخشب لمـن           الطرق، أو ا   اعِطَّقُوكذا بيع السالح لِ   

        يصنع منه تماثيل وصلباناً، وكذا تأجير دار لمن يعللقمار أو لبيع الخمر،        د ها للدعارة، أو ناد

 ، سيأتي بيان ذلك     وعية السبب وغيرها من المسائل، فكل هذه العقود غير صحيحة؛ لعدم مشر         

  .إن شاء اهللا تعالى 

  

                                                 
الموجز في النظرية العامـة     : ؛ عبد الودود يحيى   )٣٩٢(الملكية ونظرية العقد، ص   : محمد يوسف موسى  ) 1(

 ).١٢٦(لاللتزامات، ص
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  الثالثالمبحث 

  أنواع الصورية 
  

  :ثالثة مطالب وفيه 
  

א א:א .א

א א:א .א

  .א א:אא
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א א
א א

    

عند خفاء اإلرادة الحقيقة، وظهور اإلرادة الباطنة، يكون العمل لهذه اإلرادة الظاهرة،              

ة الباطنـة،   دارولها األثر في االنعقاد للعقد، وعند خفائها، لم يحتج إلى البحث عن وجـود اإل              

 اء اإلرادة الباطنـة   فوعند ظهور أدلة أخرى تعارض هذه اإلرادة الظاهرة، ويثبت بموجبها انت          

  : أو االشتباه فيها، أو خفائها، تظهر هنا الحاالت التالية
  

خفاء اإلرادة الباطنة ال عبرة له؛ لقيام اإليجاب والقبول مقامها، وهما يشكالن اإلرادة              .١

  . الظاهرة

 . اؤها يفيد بأن اإلرادة الظاهرة بشقيها لم تعبر عن القصد الحقيقي للعقدفوانت .٢

اء لإلرادة؛ وذلك عندما تكون اإلرادة      فن الخفاء واالنت  واالشتباه فيها هو حالة توسط بي      .٣

ة بعلة مؤثرة، تسوقنا إلى الشك      لائها؛ إال أنها معلو   فالباطنة موجودة، وال دليل على انت     

 . في إقدام العاقد على العقد، لوال تأثر إرادته بهذا المؤثر
 

  . ظرية الصورية في العقوداء اإلرادة العقدية، أو االشتباه فيها؛ تتولد نفوبناء على انت  

اء اإلرادة الباطنة   ففإذا ما اتفق طرفان على عقد ظاهري فقط، وتحقق اليقين على انت             

        فيه مظهر العقد وصورته، ومـن اإليجـاب         في أصل العقد؛ كان العقد صورياً، أي 

  . والقبول، دونما حقيقته وجوهره

بهة وشـك فيهـا؛ فـإن العقـد     اء اإلرادة الحقيقية؛ بل وجدت ش   فنتوعند عدم تحقق ا     

  )١(.صحيح، مع وجود علة في ركنه تضعف الرابطة العقدية

أو ي يزدوج باالتفاق الظاهر؛ ليعدم، أو يغيـر         فاتفاق خ :  والصورية كما مر بنا هي      

    .آثارهينقل 

  

  

  
___________________  

  ) . وما بعدها١/٣٥٥(المدخل الفقهي العام ،: الزرقا : انظر) ١(
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  : وعليه فالصورية لها وجهان

 بتصرف يبقى خفياً، ويسمى العقد الحقيقي،       ، للعقد الحقيقي  تعديليقوم على إعدامٍ، أو     : األول

  . وتصرف ظاهرٍ ال يعبر عن اإلرادة الحقيقية للعاقدين، ويسمى العقد الظاهر

يبرم العقد   يقوم على حجب شخصية أحد العاقدين، بتدخل طرف ثالث، يمثل أحدهما و            :الثاني

باسم الشخص المناب، وفي الحقيقة ليس هو عاقداً لنفسه، وإنما هو مجرد وسـيط، ويطلـق                

  . عليه االسم المستعار، ويبقى العاقد الحقيقي مجهوالً للطرف الثاني

ية في الوجه األول، قد تكون مطلقة، ترد على العقد ذاته من حيث اللفظ فالصور  

 معينة، ويريد بها صفة ون من حيث الموضوع؛ كأن يعقد بصفةوعباراته والمراد منها، أن تك

 ، وأعرض لهذا )١(أخرى، أو تكون حقيقة التعاقد ألصيل مستور غير ظاهر أثناء التعاقد

 :  التالي على النحوِ مطالبٍ ثالثة فياألمر

                                                 
 ص   ، األموال ونظرية العقـد   : ؛ محمد يوسف موسى   ) وما بعدها  ١/٣٥٥(المدخل الفقهي العام    : الزرقا) 1(

)٢٨٤ .( 
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ادة الظاهرة لإلرادة الباطنة، كما تقـدم،       تتجلى الصورية بوجه عام؛ بعدم مطابقة اإلر        

  -:الحالتين التاليتينوتظهر الصورية من حيث األلفاظ في 

، كعبارة المجنون والمغمى عليـه،      صدور اللفظ ممن ال يقصده مطلقاً      :الحالة األولى 

  . والصبي غير المميز، والنائم

التزاماً؛ لعدم تعبيرها عن    أنها الغية، وال يترتب عليها شيء اتفاقاً، فال تفيد          : وحكمها  

  . إرادة العاقد وقصده، رغم وجود اللفظ والعبارة

  ذلك وإليك بيان، عقد السكران، وعقد المخطئ والناسي؛ منها ويتفرع عنها صور  :  

  : صور تتفرع عن هذه الصورة

  : عقد السكرانحكم : أوال

 إذ الـسكر أحـد      والسكران هو الذي ال يعي ما يقول، وإرادته حال سكره منعدمـة؛             

  . عوارض األهلية المكتسبة

  . إذا ما توافقت النية والقصد مع العقد الظاهر ؛ كان العقد صحيحاً :محل االتفاق ) أ(

    .م العبارة غير المقصودة كح في :محل الخالف ) ب(

  : آراء العلماء ) ج(

  :  كما يليوقد اختلف الفقهاء في حكم عقد السكران، وذلك على رأيين، وبيانهما     

الذين استثنوا عبارة السكران، واعتبروها ملزمـة فـي كـل           : جمهور الفقهاء  :الرأي األول 

  . العقود وااللتزامات، سواء في البيعِ، والشراء، والطالق، ونحوها؛ زجراً له وردعاً لغيره

نحوه، أو   أو بغير تعد ؛ كشربِ دواء مسكرٍ، أو البنج و          مباح بتعد الوفرقوا بين السكر      

، أو لدفع لقمة غُص بها، فليس      رك شَرب المسكر عند فقد الماء فَس      أجبر على شرب مسكر، أو    

      م مع علمه بالمـسكر وحرمتـه؛ ألن فعلـه          لعبارته ولفظه أي اعتبار، بخالف السكر بمحر

   )١(. جريمة، فيجب أال يستفيد منها من ارتكبها

                                                 
بلغـة الـسالك   : ؛ الـصاوي  )١/٢٣٠(الهداية  : ؛ المرغيناني )٥/٨٥(شرح فتح القدير    :  الكمال بن الهمام   )1(

 ). ٢/١٠٦(جواهر العقود : ؛ السيوطي ) وما بعدها٢/٤٥٨(اإلقناع : ؛ الشربيني)٢/٣٥٢(
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إلى أن عبارة السكران ال تعبر عنإرادته       ) ١(: لفقهاءذهب اإلمام أحمد وبعض ا     :الرأي الثاني 

  الحقيقية؛ بداللة قرينة السكر؛ لكونه حين التلفظ كان مسلوب اإلرادة، ويستوي في ذلك

عندهم كل العقود من بيع، وشراء، وطالق، ونحوها، وكذا سائر االلتزامات، مع اعتبار لفظه              

   . وأفعاله فيما يرتكب من جرائم وجنايات

  : ي المختارالرأ

ناف، القائلون بأن عبارة    حالذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ومنهم األ            

  : مباح؛ وذلك لما يليبالسكران ملزمة في كل العقود وااللتزامات، واستثنوا من ذلك السكر 

  . المحافظة على استقرار المعامالت بين الناس .١

وال البالغ وتصرفاته، فمـن ارتكـب جريمـة         توافق هذا مع روح التشريع من اعتبار أق        .٢

السكر الموجبة للحد، وحيث إن الحدود معطلة؛ لغياب الدولة اإلسالمية؛ وضعف الوازع            

 . الديني، فإيجاب عقد السكران فيه زجر له، وردع لغيره عما يفعله

عدم ظهور القصد الحقيقي، وهو النية الواضحة بارتكابه جريمة السكر، ومنتفيـه فـي               .٣

  . اء قصدهفته قصد العقد، فكان العقد الظاهر معتبراً، حتى يثبت انتإراد

  : عقد المخطئ والناسيحكم : ثانياً

  .  أن التلفظ بالعبارة وقصد أثرها يجعل العقد صحيحاً :محل االتفاق ) أ(

من تلفظ بكلمة وهو يريد غيرها؛ كسبق لسانه إليها، فهو مخطئ؛ إذ             أن   :محل الخالف   ) ب(

   .وقوع الفعل من غير قصدالخطأ هو 

  :آراء العلماء ) ج(

  : اختلف الفقهاء في حكم عقد المخطئ والناسي، على رأيين، هما     

وهم يرون أن عبارة المخطئ أو الناسي يترتب عليها أثرها فـي            ) ٢( األحناف، :الرأي األول 

  . هم من أبطلهالتصرفات والعقود، وعند وجود القرينة، فمنهم من جعله ينعقد فاسداً، ومن

إن عبارته غير ملزمة، وال يترتب عليها أي أثر أو          :  قالوا ،)٣(جمهور الفقهاء  :الرأي الثاني  

  . التزام

  ويرجع سبب اختالفهم بالقول هل لعبارته أثر ملزم أم ال؟:  سبب الخالف )د(
                                                 

بلغة السالك  : ؛ الصاوي ) ٤٤٢،٣٧٤،٣٧٢/ ١١(المغني  :  ابن قدامة  ؛)٣/٩٩(، بدائع الصنائع :  الكاساني )1(

)٢/٣٥١ .( 

 ). ٥/٢٦٦(فيسالبحر الرائق شرح كنز الدقائق للن: ابن نجيم) 2(

؛ ابـن   ) وما بعدها  ٦/٨١(نهاج  نهاية المحتاج إلى شرح الم    : ؛ الرملي )٢/١٢٩(بداية المجتهد   : ابن رشد ) 3(

 ). ١١٩٦٠(، المسألة رقم )٩/٤٥٩(؛ ابن حزم، المحلي ) وما بعدها٤/٣(أعالم الموقعين : قيم الجوزية
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א
 والناسي بأدلـة،    استدل األحناف القائلون بترتب األثر على عبارة المخطئ        :أدلة الرأي األول  

  : أبرزها

إن اإلرادة أمر خفي في النفس ال اطالع لفاعليه؛ والقبول بدعوى الخطأ يؤدي إلى عـدم                 .١

  . استقرار المعامالت، وضياع الحقوق

  )١( .كما أن صدور العبارة منه، وهو بتمام عقله ورشده؛ قرينة القصد الصحيح

 بأن عبارة المخطئ والناسي غير ملزمة ،        وناستدل جمهور الفقهاء القائل   : أدلة الرأي الثاني  

   .وال يترتب عليها أي أثر أو التزام، بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول

  : من الكتاب: أوالً

   )٢( .}.يماوَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جنَاح فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن ما تَعَمدَتْ قُلُوبكُمْ وَكَانَ اللَّه غَفُورا رحِ{:قوله تعالى

 إن اهللا تعالى قد رفع اإلثم والعقاب عن صاحب الخطأ فيما أخطأ به بال قـصد،                 :وجه الداللة 

  .  وتعمده الخطأوأن اإلثم واقع على من قصد

  :من السنة: ثانياً

عـن أمتـي    وضع  إن اهللا   ( قال رسول اهللا    :  قال – رضي اهللا عنهما     –عن ابن عباس       

  )٣( ).هوا عليهالخطأ والنسيان وما استكر

   )٤( .اإلثم بهمق الناسي، وعدم لحو وأإن الحديث نص في عدم معاقبة المخطئ : وجه الداللة

  : من المعقول: ثالثاً

الناسي قصد أمراً، ولم يرغب بأثر اللفظ الصادر منه؛ وألن القرينـة             وأن المخطئ   إ  

  . قائمة على عدم قصد العقد؛ والنعدام القصد والرضا

  : مختارالرأي ال

الذي أميل إليه، هو رأي األحناف، باعتبار لفظ المخطئ والناسي عند عـدم وجـود       

  : القرينة الدالة على القصد الحقيقي؛ لما يلي

  . استقرار المعامالت وتنظيمها بين الناس .١

                                                 
 ). ٥/٢٦٦(البحر الرائق شرح كنز الدقائق للنسقي : ابن نجيم) 1(

 ). ٥(سورة األحزاب من اآلية )  2(

، )  ١/٦٥١( ،) ٢٠٤٥(، طالق المكره والناسـي ، ح      )  ١٦ (ق ، باب    سنن ، كتاب الطال    : ابن ماجه  )3(

 ).١/١٢٣( ، )٨٢( اإلرواء ، حي فيوالحديث قد صححه األلبان

 ). ٨/١١ (ي ،ح البارتف: ابن حجر) 4(



 א،،،אאא
 

 ٧٧ 
 
 

 . محرمواقع على العاقد اآلخر، والظلم كما أن القول بإهمال عبارته فيه ظلم  .٢

 .لى تصرفات البالغ العاقل الرشيدمخطئ ابتداء فيه حجر عكما أن إبطال عقد ال .٣

  :وذلك على صورتين، هما: أال يكون التعاقد هو المقصود: الحالة الثانية

  .  العبارة المؤداة من غير فهم؛ كالملقَّن:األولى 

  .  العبارة المؤداة مع الفهم؛ بقصد التعلم والتعليم والتمثيل:الثانية

أن يلقن شخص ما آخر لفظاً يوجب إلزاماً أو عقداً، فينطق به مـن              :  وصورة األولى       

  . غير فهم لما ينتج عن اللفظ

المؤداة مع الفهم بقصد التعلم، أو التعليم أو التمثيل، هي ما يـضطر              : وصورة الثانية       

  . ماً أو عقداًنشأ التزاإليه القائمون على الفقه تعلماً وتعليماً أو الممثلون؛ كمن يقرأ عبارات تُ

       .عتبارها منشأة للعقد صح عقده  باأن من يقصد العبارة: محل االتفاق ) أ(

  .فيمن يتلفظ بالعبارة دون قصد األثر المترتب عليها : محل الخالف ) ب(

  :آراء العلماء ) ج(

  :قد اختلف في حكم هذه العبارة بشقيها، على رأيين هما     وبناء على ذلك ف

 إلزام الملقَّن من غير فهم بما لُقِّن به، وإن كان طالقاً، أو             : بعض األحناف يرى  : ولالرأي األ 

  )١(. عتاقاً، أو زواجاً، وكذا الذي يقرأ مثل هذه العبارة المكتوبة

 أفتى بأن الطالق ال يقع، وأن من قال بوقوع الطـالق إنمـا               :الحنابلةبعض  : الرأي الثاني 

      ) ٢(يقصد وقوعه قضاء فقط 

 :تعارض النص الظاهر مع القصد الحقيقي إلى ويرجع اختالفهم في ذلك :سبب الخالف ) د(

  .ا  ومن لم يعتبرها أبطله ،ا أثارهاه ورتب علي ،هاأخد بالنص الظاهر اعتبرفمن       

א
لقولهم بإلزام الملقَّن من غير فهـم، وكـذا القـارئ            بعض الحنفية    استدل:  الرأي األول  أدلة

  : في مجال التعلم والتعليم من السنة عبارةلل

ثالث جدهن جدٌّ، وهـزلهن   (قال رسول اهللا  :  قال– رضي اهللا عنه  –عن أبي هريرة       ف

  )١(). النكاح، والطالق، والرجيعة: دٌّج

                                                 
حاشية رد المحتـار علـى الـدر المختـار          : ابن عابدين  ؛)٣/٤٠(شرح فتح القدير    : الكمال بن الهمام  ) 1(

)٢/٤٤ .(  

   . ) ٣/٥٥(، )٢/٥٥(إعالم الموقعين : ةلجوزيابن قيم ا )2(



 א،،،אאא
 

 ٧٨ 
 
 

  . هذا الحديث نص في المسألة، في وقوع الطالق بكل حال: وجه الداللة

 بعدم اعتبار عبارة الملَّقن والقارئ للعبارة ، وعـدم ترتـب األثـر          القائل: أدلة الرأي الثاني  

  : عليها، واستدلوا بقولهم

فإنـه  ؛  ن اإليجاب غير معتبر، كما أن صاحب اللفظ ال يقصد به أثره، بخالف الهازل               إ -١

  . مريد لمعنى اللفظ غير مريد لحكمه

 األثر من اللفظ، وهي قائمة      إن دلت القرينة على عدم إرادة      - وهي القصد    -كما أن النية   -٢

 )٢(. هنا، فال يترتب أثر على عبارة الملقَّن من غير فهم، وكذا القارئ للعبارة

   -: رضي اهللا عنه،كما في األثرين التاليين –قضاء عمر بن الخطاب : ومما يؤيد هذا القول

ما قلت  : ة، قالت نى؟ فسماها الظبي  مقالت امرأة لزوجها س   : قال ثمة بن عبد الرحمن   يعن خ  -١

ت عمـر   تفأنت خلية طالق، فأ   : مني خلية طالق، قال   س َ : به؟ قالت  فهات ما أسميك  : شيئاً؟ قال 

 عليه القصة، فأوجع عمر رأسـها،       إن زوجي طلقني؟ فجاء زوجها فقص     : بن الخطاب فقالت  

   )٢(".  وأوجع رأسها،خذ بيدها: وقال لزوجها

)٤(أن رجالً تدلى يشتار عـسالً     : "، عن أبيه  )٣(الجمحي عن عبد اهللا بن قدامة       كما أخرج  -٢ 
 

طعنه، أو ليطلقنهـا    ت لتق ففي زمان عمر بن الخطاب، فجاءته امرأته فوقف على الحبل، فحل          

 فأبت إال ذلك، وطلقها ثالثاً، فلما ظهر، أتى عمر بـن الخطـاب    ،ها اهللا واإلسالم  ثالثاً، فذكَّر 

   )٦( .فليس هذا بطالق، ارجع إلى أهلك : إليها، فقال) ٥(فذكر له ما كان منها إليه، ومنها

أنهما نص في عدم اعتبار الطالق فيهما، وكذا عدم وجود معارض           : ثرينوجه الداللة من األ   

  .عاً على صحة قضاء أمير المؤمنين فكان إجما– رضوان اهللا عليهم –من الصحابة 

  : الرأي المختار

                                                                                                                                          
ـ   ، )٩(سنن كتاب الطالق ، باب      : داود  أبو  ) 1(   ، ) ٢/٩٤١ ( ،) ٢١٩٤( الطـالق علـى الهـزل ،ح       ي ف

 ) .٣٣٢(، ص  )٢١٩٤(سنن أبى داود ، حفي حكمه على  يوالحديث قد حسنه األلبان

  ). ٢/٤٤(تار على الدر المختار ح المدحاشية ر: عابدينابن ) 2(

 ح  الطـالق، من قال طالق يريد به غير       ) ١٨(، كتاب الخلع والطالق، باب رقم     الكبرىسنن  ال  :البيهقي )٢(

  ).بعدها وما ٧/٥٥٨(، )١٤٩٩٧(

 : والنسائي وغيرهم  ي أبو حاتم والدار قطن    هقال عن  ،  الجمحي أبوه عبد الملك بن قدامة       بن قدامة  عبد اهللا  )٣(

  )٣/٩٢(الم النبالء،سير أع: الذهبي  ضعيف؛ انظرهن حديثإ

   ).٤/٤٣٤( العرب، لسان :منظور ابن العسل؛جني يأي : يشتار عسالً) ٤(

   ).إليهامنه (هذه في أصل الطبعة المذكورة، وأظن بأن الصواب ) ومنها إليها(قوله ) ٥(

   . من البحث) ٤٧(ص  :انظر ،سبق تخريجه )٦(
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 ٧٩ 
 
 

من غير فهم، وكذا في التعلم والتعليم، أنها ال تفيـد           الذي أميل إليه، أن عبارة الملَّقن         

  : التزاماً، وال يترتب عليها أثر، وأنها الغية؛ وذلك لألسباب األربعة التالية

اء القصد الحقيقي إلنشاء العقد؛ بل قصد أمراً آخر، وهو الحفظ والتعليم، أو التوضيح              فانت .١

  . قولللطالب ونحوهم، وكذا الملَّقن الذي ال يعرف ما ي

 . كما أن القول باعتبارها يوقع الناس في الحرج، وضياع للعلم .٢

 طالق المرأة التي لقنـت زوجهـا عبـارة           عندما رد  – رضي اهللا عنه     –ولقضاء عمر    .٣

 . الطالق وهو ال يفهمها وال يقصدها، وكذا المكره على التلفظ بها

ـ  ذكر  ه، وآخر    إسناد  فريق ححصكما أن الحديث الذي اعتمد عليه القول األول          .٤ ، اًفيه لين

 أولى وأقوى؛ إذا لم يثبت لـه        – رضي اهللا عنه     –مما يجعل األخذ بفعل صحابي كعمر       

 . مخالف



 א،،،אאא
 

 ٨٠ 
 
 

א א
א א

  

َترِد الصورية المتواضع عليها في شخص أحد العاقدين، ال في أصل العقد، ويقـصد                

ظهر في العقد، بدالً منه، في مواجهـة العاقـد          بها إخفاء شخصيته تحت اسم شخص آخر، ي       

اآلخر، الذي يجهل العاقد الحقيقي الذي يتعاقد معه، فتعرف الصورية هنا بالمواضـعة فـي               

  . الشخص، أبو باالسم المستعار

وقد يكون هذا الشخص المستعار معلوماً للعاقد أثناء التعاقد، عندما يلجأ إلـى إخفـاء            

 له إبرامه في العلن؛ كالمرابي، أو القاضي، والمحامي الـذي ال            نفسه من إبرام عقد ال يجوز     

 فيلجأ إلى شرائه باسم مستعار؛ وذلك عندما يكون         ن يشتري باسمه حقاً متنازعاً فيه،     يستطيع أ 

الحق المتنازع عليه داخل اختصاص مكان عملهم، أو يلجأ الشخص لالسم المستعار لتهريب             

  . أمواله من الدائنين

 ،  الحقيقي محل الشخص    الصوري المستعار ور وأمثالها، يحل الشخص     في هذه الص    

فتكون ثمار عقود الصوري هي للشخص الحقيقي ضمن قيود وضمانات شرعية وقانونيـة؛             

  . لصيانة حق المستعير

  : بعض صور الصورية من حيث األشخاص

 : االسم المستعار وتملك العقار .١

      عقـار أو شـركة، فيلجـأ           ك األجانب الذي  لِّإن بعض البلدان ال تُم ن يعملون فيها أي

األجنبي إلى المواطن ليعقد له مثل هذه العقود باسمه أمام القضاء والقانون، ويخفي بينه وبين               

المواطن عقداً حقيقياً باطناً يقر فيه الطرفان أن الشخص المباشر للعقود هو اسم مستعار على               

  . بدٍل يتفقان عليه، أو بدون مقابل

العقد الظاهر هو عقد صوري عقده الشخص المستعار؛ لمنفعة المـستعير بعقـد          فهذا    

  . حقيقي باطن يوضح العالقة بينهما

  )١( . به صورية العقد الظاهرتبثوعند التنازع يلجأ المستعير إلى العقد الباطن؛ لي

                                                 
 ) ١/٣٦١(المدخل الفقهي العام : الزرقا) 1(



 א،،،אאא
 

 ٨١ 
 
 

 :الوكيل المستعار. ٢

منه في حاالت يمنع    يلجأ بعض الناس إلى استخدام شخص آخر ليبرم له العقود بدالً            

القانون أو الشرع هذا الشخص من القيام بهذه العقود؛ لصفة فيه؛ كأن يكون ممـن يـشغلون                 

منصباً ما في مؤسسة، والقانون يمنعه من القيام بمثل هذه المعـامالت مـن بيـع وشـراء؛                  

  .مثالًكالقاضي والمحامي اللذين يمنعان من شراء ما يحكمان فيه من تنازع الطرفين على عقارٍ 

أو أن يمنع الشرع نوعاً من البيوع فيلجأ هذا الشخص إلى آخر مستعار؛ ليعقد له مثل               

 بينهما عقـد    ايأو ظاهراً في حضوره، على أن يخف      كان األصيل مستوراً،    أهذه العقود، سواء    

  . حقيقي يوضح نوع العالقة بينهما، وأن الشخص المستعار يعقد لمصلحة المستعير له

  :  العقود يختلف باختالف الباعث على التعاقد، وإليك توضيح ذلكوحكم مثل هذه  

؛ كبيع العينة حـال   اتخاذ االسم المستعار وسيلة للوصول إلى محرم شرعاً        : الصورة األولى 

توسط عاقد ثالث مستعار، وكذا المستعار لشراء العنب لعاصره خمراً، والمستأجر داراً لمـن       

لقمار، وكذا السمسار الذي يشتري األراضـي ثـم يبيعهـا           يتخذها للهو وترويج الفاحشة أو ا     

  .ألعداء اهللا ودينه المحتل ألرضه؛ ليصبغه بالشرعية والتملك

  :  وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه العقود، وذلك على رأيين إليك بيانهما

قـود  إن مثل هذه العقود تنعقد صحيحة؛ كباقي الع       ) ١( :الشافعيةوأبو حنيفة   قال  : الرأي األول 

يقصد بها الوصول إلى مباح شرعاً في ذاته، ال لغرض آخر، ولم يعيـروا أي اهتمـام                 التي  

للقصد المحظور، أو أثر ذلك العقد؛ وذلك عمالً بالعقد الظاهر الصوري المستوفي أركانه من              

  . إيجاب وقبول، وشروطه، وإن كان معلوماً للمتعاقدين أصُل التعاقد وغايته

ت للتحايل على المحـرم،     يبطلون هذه العقود التي أنشأ     ) ٢(: لصاحبان وأحمد ا: الرأي الثاني 

وال أثر للعبارة في نظرهم ما دام الدليل قائماً واضحاً على قصد التحايـل للوصـول إلـى                  

  . محظور شرعي؛ لما فيه من إعانة على معصيةٍ، وفساد القصد، والعقود لم تشرع لذلك

   :الرأي المختار

  إليه هو ما ذهب إليه الصاحبان وأحمد، من إبطال هذه العقود إذا علم قصدالذي أميل 

المشتري بذلك؛ إما بقوله، وإما بقرينة مختصة به تدل على ذلـك؛ كـأن يكـون المـشتري                  

  . للعصير صاحب خمارة أو مصنعٍ للخمور، أو من أهل الفتنة، والبغي، ونحو ذلك

                                                 
؛ السيوطي األشـباه والنظـائر      )٢/٣٩٢(معنى المحتاج   : ؛ الشربيني ) ٧/٢١٤(بدائع الصنائع : انيالكاس) 1(

  .)٣٧١(ص

 ).  ٤/٤٢(المبدع شرح المقنع : ؛ ابن مفلح)٧/٢٣٦(اية في شرح الهداية لبنا: العيني) 2(



 א،،،אאא
 

 ٨٢ 
 
 

صير يعمل الخمر والخلَّ معاً، ولم يتلفظ بلفظ        فإن كان محتمالً بأن يكون المشتري للع        

  . يدل على أنه أخذه ليصنع منه خمراً، فالبيع جائز، وإذا ثبت التحريم فالبيع باطٌل

  : منها ويندرج تحت هذه الحالة مسائل   

  : ر الخمربيع العنب لعاص: المسألة األولى

  .حيح عقد صالعقد المستوفي أركانه وشروطه  أن :محل االتفاق ) أ(

   .اختالفهم في اإلرادة الظاهرة المتعارضة مع اإلرادة الحقيقية  :محل الخالف ) ب(

  :آراء العلماء ) ج(

  : اختلف الفقهاء في حكم بيع العنب ونحوه لمن يتخذه خمراً، على رأيين هماثم      

 العنـب    إلى أنه يصح في الظاهر، مع الكراهة، بيع        :ذهب أبو حنيفة والشافعي   : الرأي األول 

 يعصي اهللا تعالى به؛ وذلك بناء على صحة العبارة في الظاهر،            لمنلعاصر الخمر، والسيف    

إن تحقق اتخـاذه خمـراً، ففـي تحريمـه          : وعند الشافعية   . وعدم النظر إلى المقصد الخفي    

  : وجهان

يكره كراهة شديدة، وال يحرم، وأصحهما يحرم؛ فلو باعه على هذه الصفة صح على               أحدهما

  )١(وإن كان بائعه مرتكباً للكراهة أو التحريم، وجهين ال

مـن  ل لمن يتخذه خمراً باطل، وكذا السالح        نببيع الع : ةوقال المالكية والحنابل  : الرأي الثاني 

  )٢(. يعصي اهللا تعالى به

  : ويرجع سبب اختالفهم إلى :سبب الخالف ) د(

  . تعارض ظواهر النصوص الواردة في ذلك -١

  .ي اعتبار القصد والنية اختالفهم ف-٢

א
مـن  أدلة  ب لمن يتخذه خمراً مع الكراهة،       عنباستدل القائلون بصحة بيع ال    : أدلة الرأي األول  

  : الكتاب واآلثار

  : من الكتاب: أوالً

  )٣(}وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ وَحَرمَ الربَا{: قوله تعالى

  . البيع قد تَم بأركانه وشروطهعموم اآلية من حل البيع؛ وألن: وجه الداللة
                                                 

 ).٩/٤٣٢(المجموع : ؛ النووي)٨/١٢٧(شرح فتح القدير : االكمال بن الهمام) 1(

 ). ٥/٦٧١(المغني : ؛ ابن قدامة) ٣/١٠(بلغة السالك : اويالص) 2(

  .)٢٧٥(سورة البقرة من اآلية ) 3(
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  : من اآلثار: ثانياً

  )١()  الحالل ممن شئتبِعِ(: سئل سفيان عن بيع العصير فقال  .١

أحب إلي أن يبيعه من غير      :قال  (  ممن يجعله خمراً ،    في الرجل يبيع العنب    عطاءعن  و .٢

 )٢( .)أن يجعله خمراً ، وإن باعه فال بأس

 بحل البيع ممن يشاء إن كان المبيع حالالً، والثاني نص            الحكم واضح في األول  : وجه الداللة 

  .في المسألة

 لمتخذه خمراً، ونحوه، بأدلة من الكتاب       نباستدل القائلون ببطالن بيع الع    : أدلة الرأي الثاني  

  : والسنة

  : من الكتاب: أوالً

   )٣( }... وَالَ تَعَاوَُ�واْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعدْوَانِ...{قال تعالى

وبيع العنب لعاصره خمراً هو تعاون علـى اإلثـم           هذا نهي، يقتضي التحريم،      :وجه الداللة 

  .  فالبيع باطل ثابتالتحريموالعدوان المنهي عنه ، و

  : من السنة: ثانياً

أتاني جبريـل   : ( يقول  يقول سمعت رسول اهللا      – رضي اهللا عنهما     –عن ابن عباس         

  )٤( ).ها الخمر، وعاصرها، ومبتاعها، وساقيها، ومسقييا محمد، إن اهللا لعن: فقال

  .  خمراًعاصره لنبالحديث نص في المسألة بتحريم بيع الع: وجه الداللة

  : الرأي المختار

الذي أميل إليه، ما قاله المالكية والحنابلة، من اعتبار مثل هذه العقود باطلـة، وذلـك                      

  :  التالية الخمسةلألسباب

  . مقوة أدلته .١

 . سداً للذرائع؛ ألن ما يتوصل به إلى الحرام، فهو حرام، ولو بالقصد .٢

 . موافقة هذا الرأي لروح التشريع اإلسالمي من حفظ العقول، والكسب الحالل .٣
                                                 

، ) ١٠(فـي بيـع العـصير، ح        ) ٢٨٩(، باب رقم     البيوع واألقضية ، كتاب    مصنف:  ابن أبي شيبة  ) 1(

)٥/٢٥١(. 

، )٦(ير، ح   فـي بيـع العـص     ) ٢٨٩(، بـاب رقـم       البيوع واألقضية ، كتاب    مصنف:  ابن أبي شيبة  )2(

)٥/٢٥١(.   

 ).٢(سورة المائدة من اآلية ) 3(

الحديث قد صححه أحمد     و  ؛ )٣/٢٧٨(،  ) ٢٨٩٩(، ح    ، مسند ابن عباس     مسند، كتاب بني هاشم     :أحمد)4(

 ).٣/٢٧٧(، ) ٢٨٩٩(مسند أحمد ، ح: شاكر ، انظر 



 א،،،אאא
 

 ٨٤ 
 
 

 . كما أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني .٤

 بجـامع أن    ؛ اتفاقاً عند الفقهاء   ق نية إيقاع الطال   قياساً على وقوع الطالق بالكنايات بشرط      .٥

 . ال حصر في الصريح في كل

  

  :  بيع العينة: نية المسألة الثا

   : ورة المسألةص) أ(

  ومائة ؛ كبيع سلعة بثمن مؤجل إلى مدة بألف       اهو بيع صوري يتخذ للوصول إلى الرب             

دينار، ثم يشتريها البائعفتكون الزيادةُ رباً منه بألف ،الَّةح  .  

ري كامل الثمن، وهو    توفي نهاية األجل المحدد لدفع الثمن في العقد األوِل يدفع المش            

    . ألف ومائة دينار

وسمى بالعينة؛ ألن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عيناً، أي نقـداً حاضـراً، أو                  

   .العكس

     . يبع العينة في الصورة األولى ربا :محل االتفاق ) ب(

ثم اختلف الفقهاء في العقد الصوري المتواضع على إنشائه ،لتحايل على            :الف  محل الخ ) ج(

  .الربا بهذا النوع من البيع 

  :آراء العلماء ) د(

وقد اختلف الفقهاء في الحكم على العقد الثاني، مع وضوح القصد بالتعامل بالربا، علـى                    

  : رأيين، وبيانهما كما يلي

  :  وذلك على التفصيل التالي :عي  والشافاألحناف: الرأي األول

  . العقد فاسد إن خال من الوسيط بين المتعاقدين، كما في المثال السابق: عند أبي حنيفة

  . البيع صحيح بال كراهة: وقال أبو يوسف

هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال      "صحة العقد مع الكراهة، مع قوله       ب :محمد بن الحسن  قال  و

  . "باذميم اخترعه أكلة الر

هذا العقد صحيح مع الكراهة، لتـوافر ركنـه، وهـو اإليجـاب والقبـول                : وقال الشافعي 

  . )١(الصحيحان، وال عبرة للنية التي ال يعلمها إال اهللا، ولنا الحكم بالعقد الظاهر

  

                                                 
؛ ) وما بعـدها ٥/٢٠٧(ح القدير شرح فت : ؛ الكمال بن الهمام   )٤/٢٥٥(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين   )  1(

 ). ٣/٢٨١(حاشية على شرح المنهاج : قليوبي



 א،،،אאא
 

 ٨٥ 
 
 

  . العقد باطل؛ ألنه ذريعة إلى الربا: )١(وقال المالكية والحنابلة: الرأي الثاني

א
  : السنة، ومن المعقولمن بأدلة من الكتاب، و والشافعي األحناف استدل:  األولأدلة الرأي

  :  من الكتاب:  أوالً

  )٢( .}...وَأَحَلَّ اللّه الْبَيْعَ ... {: قوله تعالى 

 العمل بعموم اآلية مادام ركن البيع صحيح وهو اإليجـاب والقبـول، عمـالً               : وجه الداللة 

  )٣(. د الباطنبالظاهر، دون النظر إلى القص

  :  من السنة: ثانياً 

  .  أدلة الرأي الثاني أولويرد في ،استدل أبو حنيفة بحديث زيد بن أرقم  

  :  من المعقول: ثالثاً

ن الثمن إذا لم يستَوفَ لم يتَّم البيع األول، فيصح البيع الثاني مبنياً عليه، وعليه فليس                إ  

  )٤(. ه بعد، فيكون البيع الثاني فاسداًللبائع األول أن يشتري شيئاً ممن لم يمتلك

  :   والقياس، بأدلة من اآلثاراستدل المالكية والحنابلة:  أدلة الرأي الثاني

  : من اآلثار: أوالً

أن ( وهـي    – رضي اهللا عنها     –روى من قصة زيد بن أرقم مع أم المؤمنين عائشة            .١

عدة فأتتها أم محبـة،      قا – رضي اهللا عنها     –العالية بنت أيفع قالت كنت عند عائشة        

فإني بعتـه   : نعم، قالت : أكنت تعرفين زيد بن أرقم؟ قالت     : لها يا أم المؤمنين   : فقالت

ئة، وإنه أراد بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداً، فقالت         يجارية إلى عطائه بثمانمائة نس    

هللا بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول ا              : لها

 ٥( )إن لم يتب(.  

                                                 
 ).٥/٦٢٨(المغني : ابن قدامة) ٣/٧٦(بلغة السالك : ؛ الصاوي)٢/٢٢٦(بداية المجتهد : ابن رشد)  1(

 ). ٢٧٥(سورة البقرة من اآلية ) 2(

: ؛ ابـن قدامـة    )٣/٧٦(هـاج   حاشـية علـى المن     :المحلي؛)٣/٢٥٦(الجامع ألحكام القرآن    : القرطبي) 3(

 ). ٥/٦٢٨(المغني

 ) ٥/٢٠٧(شرح فتح القدير : ؛ الكمال بن الهمام)٤/٢٥٥(حاشية رد المحتار : ابن عابدين ) 4(

 ،)٥/٣٣٠ ()١٠٥٧٩(حكتاب البيوع، باب الرجل يبيع الـشيء إلـى أجـل،              السنن الكبرى،  : يالبيهق)5(

 . ضعيف ؛ ألنه مرسل عن شعبة إسنادهوالحديث 



 א،،،אאא
 

 ٨٦ 
 
 

، يعني ،   " إذا: " يقول سمعت رسول اهللا    :  قال – رضي اهللا عنهما     –عن ابن عمر     .٢

 الجهـاد   وا، واتَّبعوا َأذناب البقر، وترك    ةضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعين     "

 )١(". في سبيل اهللا، َأنزل اهللا بهم بالء، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم

  )٢(. الحديثان نص في حرمة بيع العينة؛ لما في ذلك من حيلة الربا: وجه الداللة

  : القياس: ثانياً

والقياس على الذرائع المجمع على منعها بجامع أن أغراضها فاسدة فهي الباعثة على               

  . عقدها؛ ألنه المحصل لها

عند اختالف  بعدم صحة الحديث األول؛ وألن زيداً خالف النص، و        : وأجاب الشافعي   

  . الصحابة فمذهبه القياس

ـ     : وأما دليل الشافعية     العـرف   يفمردود؛ بأن الظاهر يعمل به عند عدم القرينة، وه

، وغلبة القصد في إرادة الربا واضحة، والمتعارف عليـه ينـزل منزلـة الـشرط                المعهود  

من البـائعين   المنصوص، فهو أقوى الدالئل التي يجب العمل بها؛ ألنها تجعل العمل الظاهر             

  )٣(. هو التذرع إلى المحرم، فإبطال البيع هو مقتضى الظاهر

  : الرأي المختار

ليه هو مذهب المالكية والحنابلة، القائل بـأن العقـد باطـٌل، وإن صـح               إالذي أميل     

  :  التالية الخمسةظاهرياً؛ وذلك لألسباب

  . قوة أدلتهم، وإمكان الرد على أدلة الخصم .١

إن المواطأة على ذلك حيلة، والحيل كلها محرمة في الدين، إذا اسـتحلت محظـوراً، أو                 .٢

 . أسقطت حقاً أو واجباً، ونحو ذلك

إن اهللا عز وجل قد عذب ُأمة بحيلة احتالوها، فمسخهم قردة، وسماهم معتدين، وجعلهـم                .٣

                   تعـالى  نكاالً لما بين أيديهم وما خلفهم؛ وليعتبـر بـذلك اآلخـرون، كمـا فـي قولـه                   
} ...عِظَةً لِّلْمُتَّقِنيوم٤( }...و(  

                                                 
الحـديث قـد    و،  ) ٤/٤١٤(،  ) ٤٨٢٥( كتاب مسند المكثرين، باب مسند ابن عمـر، ح            مسند، :أحمد  )  1(

 ).٤/٤١٤(، ) ٤٨٢٥(مسند أحمد ، ح:  صححه أحمد شاكر، انظر

 ) . ٢(حاشية رقم ) ٤/٤١٤(المرجع السابق )  2(

  .)٤/٤٧٠(الفقه اإلسالمي وأدلته : الزحيلي)  3(

 ). ٦٦(سورة البقرة من اآلية )  4(



 א،،،אאא
 

 ٨٧ 
 
 

إن اهللا سبحانه وتعالى قد حرم المحرمات لمفسدتها وضررها، وال تزول مفاسـدها مـع                .٤

    غير صورتها، أو تسمى بغير اسمها، فوجب أال يـزول           بقاء معناها  بإظهارها بصورة 

 . م يبح ذلك شربهاالتحريم؛ كما لو سمي الخمر بغير اسمها ل

إن القول بإبطال مثل هذه العقود أولى من فتح باب هذه الذرائع، فسد باب الذرائع للتحايل                 .٥

على الربا وغيره من المحرمات أولى، إذ إن فتح هذا الباب يؤدي إلـى تفـشي الربـا                  

 ،وهـو مـا     مما يؤدي إلى تدمير اإلنسان المسلم ومجتمعـه       ،  والمحرمات في المجتمع    

 . عمار األرض بالصالح والخير والعبادة وفق منهج اهللا تعالىمع إيتناقض 

ن ي وهي اتفاق الطـرف : التعاقد دون رغبة في أثر العقدفهي التظاهر بقصد    :الصورة الثانية   

  )١(. لما بعد قريباً على العقد دون إرادة أثر العقد بينهما، وصورة ذلك ستأتي في عقد الهازل

                                                 
  . من هذا البحث) ٩١،٩٠(انظر ص )  1(



 א،،،אאא
 

 ٨٨ 
 
 

א א
אא

  

  : تقع الصورية من حيث الموضوع في حالتين، وإليك بيانهما   

   :هي كون العبارة غير دالة على اإلرادة الحقيقية: الحالة األولى

 استعمال العاقد لفظاً موضوعاً في اللغة إلنشاء عقد خاص؛ ولكنه يريـد     : صورة المسألة ) أ(

ويريد البيع، أو الزواج، ونحو ذلك؛ كأن تقول امـرأة          به عقداً آخر؛ كمن يستخدم لفظ الهبة،        

  . قبلت:  نفسي منك على ألف دينار أردني، وتريد بذلك الزواج، فيقولبعتُ: لرجل

 آخـر أيـاً كـان        بدل لفـظ   اتفق الفقهاء على صحة العقد باستخدام لفظ      : محل االتفاق   ) ب(

  .موضوع التعاقد

 عقد الزواج بلفظ غير لفظتي النكـاح أو التـزويج،          ثم اختلفوا في انعقاد   : محل الخالف   ) ج(

   :وما يشتق منهما، وذلك على رأيين، وبيانهما على النحو التالي

  :وللعلماء في هذه المسألة رأيان : آراء العلماء ) د(

 إلى انعقاد النكاح بلفـظ النكـاح، كالهبـة، والبيـع،            :ذهب األحناف والمالكية  : الرأي األول 

 بشرط وجود قرينة تدل على أن المقصود هو الزواج؛ كالمهر، والشهود،            والعطية، ونحوها؛ 

  )١(واإلشهار

ر النكاح، أو الزواج،     إلى عدم انعقاد النكاح بلفظ غي      :وذهب الشافعية والحنابلة  : الرأي الثاني 

 )٢(. ة منهما، لمن يتكلم العربيأو ما يشتق

   :الفهم هذا إلى ما يليتخاويرجع سبب  :سبب الخالف ) ه(

  . تعارض النص الظاهر مع القصد الحقيقي -١

  . أن عقد الزواج من العقود التي لها شكل خاص -٢

א
  

 قولهم بجواز النكاح بكل لفـظ معـه          ومن وافقهم على   استدل األحناف : أدلة الرأي األول  ) أ(

  : قرينة تدل على أن المراد به الزواج، بما يلي

                                                 
 ).  وما بعدها١/٤٢٠(تبصرة الحكام : ؛ ابن فرحون)١/١١٨(تحفة الفقهاء : السمرقندي )  1(

 ). ٢/٥١٥(العدة : ؛ عبد الرحمن بن المقدسي)٥/٣٣(األم : الشافعي)   2(



 א،،،אאא
 

 ٨٩ 
 
 

  : من الكتاب: أوالً

وَامْرَأَة مؤْمِنَةً إِن وَهَبَـتْ �َفْـسَهَا لِلنبِـي إِنْ أَرَادَ النبِـي أَن يَـسْتَنكِحَهَا خَالِـصَةً لَّـكَ                    {  :قوله تعالى 
  )١( .}مِن دونِ الْمؤْمِنِنيَ

  . )٢( إن اهللا تعالى عبر عن الزواج بلفظ الهبة:وجه الداللة

  : من المعقول: ثانياً

العبرة في العقود بالمعـاني ال باأللفـاظ        : "دتهم التي تقول  إنهم يرون، بناء على قاع      

، وهذه األلفاظ ونحوها صحيحة في إنشاء العقود، إن دلت القرينة على يقين مـا               )٣(" والمباني

  . قصداه، وإن لم تكن دالة لغوياً على المراد

 النكـاح إال     بعـدم انعقـاد    القائلين، من    ومن وافقهم  استدل الشافعية : أدلة الرأي الثاني  ) ب(

وذلك بعموم آيات القـرآن     ،  بلفظتي النكاح، أو الزواج، أو ما يشتق منهما لمن يتكلم العربية            

  :  التالية الثالثالكريم في اآليات

  )٤( }...فَا�كِحواْ مَا طَابَ لَكُم منَ النسَاء...{ :قوله تعالى .١

 )٥( }...لِحِنيَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصا وَأَ�كِحوا{: وقوله سبحانه .٢

 )٦( }.. فَلَما قَضَى زَيْد منْهَا وَطَرا زَوجْنَاكَهَا ....{ :وقوله عز وجل .٣

نها وردت صريحة في إرادة النكاح بلفـظ النكـاح، أو الـزواج؛             إ: وجه الداللة من اآليات   

  )٧(. ام فيقتصر عليه ،ألن القرآن ورد بهما: وقالوا

  : الرأي المختار

الذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه األحناف ومن وافقهم القائلون بجواز النكاح بكل لفظ                 

   -:معه قرينة تدل على أن المراد به الزواج، وذلك لثالثة أسباب 

                                                 
   .)٥٠(سورة األحزاب اآلية )   1(

 ). ٢/٣٠٩ (روائع البيان ،: الصابوني )   ٢(
      ).  ٢/٣٤٧(شرح فتح القدير : ؛ الكمال بن الهمام)١/١١٨(تحفة الفقهاء : السمرقندي )  ٣(

 ).٣(سورة النساء من اآلية )  ٤(

 ).٣٢(النور من اآلية سورة )   ٥(

 ).٣٧(األحزاب من  اآلية سورة )   ٦(

  ).  ٣/٢١٦ (نشرح على منهاج الطالبي: الدين المحلي جالل)   ٧(

  
    



 א،،،אאא
 

 ٩٠ 
 
 

إن الفقهاء متفقون على أن الزواج ال ينعقد بالفعل؛ بل البد من لفظ من القـادر عليـه،                   .١

ان منه إرادة الزواج، ودوام العشرة، وهذا متحقق في ألفـاظ أخـرى             بحيث يفهم الطرف  

  . بداللة القرينة؛ كالمهر، والشهود، واإلشهار

ما دامت القرينة دلت على إرادتي العاقدين، بما ال يدع مجاالً للشك أو الغموض، فـإن                 .٢

   . الواجب رعايته هو المعنى دون اللفظ

 قامـت امـرأةٌ     إذْ ي القَوم عند رسول اهللا      فِإنِّي ل : وُلعن سهل بن سعد الساعدي يقُ      .٣

ثم قامـت   . فيها رْأيك، فلم يجبها شيئاً     )١( فَر ،يا رسول اهللا، إنها وهبت نفسها لك      : فقالت

ثم قامت  . لم يجبها شيئاً   فيها رأيك، ف   ر فَ ،يا رسول اهللا، ِإنَّها قد وهبت نفسها لك       : فقالت

يا رسـول اهللا،    : فقام رجٌل فقال  . فَر فيها رأيك  ،  هبت نفسها لك    إنها قد و  :  فقالت الثالثةَ

اذهب فاطلب ولـو خاتمـاً مـن        : "ال، قال :  قال "هل عندك من شيء؟   "قال  . أنكحنيها

هل معـك   "ما وجدت شيئاً وال خاتماً من حديد، قال         :  ثم جاء فقال   ،، فذهب فطلب  "حديد

فقد أنكحتكهـا بمـا معـك مـن         اذهب  ":  قال معي سورة كذا، قال     "من القرآن شيء؟  

 )٢(". القرآن

  ) ٣(".   بما معك من القرآنِ كَهااأملَكَنَّقد : " قال للرجلوفي رواية، أن النبي      

غير مشتق من ، زوج الرجل بلفظ يدل على التمليكفي الرواية الثانية، أنه  : وجه الداللة

لب الزواج، والمهر، كما استدل به على لفظتي النكاح، أو الزواج، بداللة قرينة الحال، من ط

   )٤(. جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج

أي أن تصدر العبارة ممـن      : التظاهر بقصد التعاقد دون رغبة في أثر العقد       : ةالحالة الثاني 

 ما يريد غرضاً آخر،   نيقصد التلفظ بها، ويفهم معناها، إال أنه ال يريد إنشاء التزام أو عقد، وإ             

  . وال يتحقق له ذلك إال مع التظاهر بإنشاء العقد

  :  في وجهين، وبيانهما فيما يليكويكون ذل

                                                 
لسان :  صواب، ابن منظور   وكلٌّ) فرأ( من الرأي، ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء هكذا          رفعل أم : رفَ)   1(

 ).   وما بعدها٤/٢٩١(العرب 

، )٥١٤٩(الَّتْزوِيج علَى القُرآنِ وبغيـر صـداق، ح         ) ٥١( صحيح، كتاب النكاح، باب رقم       :البخاري  )  2(

 ).   وما بعدها١٤/٤٣٣(

، ) ٥١٢١(ح الصالح،عرض المرأة نفسها على الرجل  ) ٣٣( صحيح، كتاب النكاح باب رقم       :البخاري  )  3(

الصداق وجواز كونه   ) ١٣(؛ كتاب النكاح باب     "فقد ملَّكْتُها بما معك من القرآن     : " ، ولمسلم )١٠٨٩(ص  

  . )٦٧٧(، ص) ١٤٢٥(، ح... تعليم قرآن وخاتم حديد

 ).  ١٤/٤٤٤ (فتح الباري : ابن حجر)   4(



 א،،،אאא
 

 ٩١ 
 
 

  .  كالهازل، أو المتظاهر ونحوهما؛ يأتي بالعبارة مختاراًنأ:األولالوجه 

  : عقد الهازلحكم : فرع 

ليـه،  إذا صدرت العبارة ممن يقصدها، وال يقصد أثرها، وما يترتب ع           :صورة المسألة   ) أ(

  . فالهازل يدرك ما يقول، وال يقصد إرادة األثر المترتب على اللفظ

   .إذا كانت مستوفية أركانها وشروطها هو جوازها في العقود  صلأن األ: محل االتفاق ) ب(

  : ، على رأيين على النحو التالي  اختلف الفقهاء في حكم عقد الهازلثم:  محل الخالف )ج(

  :   رأيين إلىسم الفقهاء في هذه المسألة انق: آراء العلماء ) د(

إن هذه العبارة ال يترتب عليهـا أثـر،         : ناف وأكثر المالكية وأحمد   حمذهب األ : الرأي األول 

: ثالث جدهن جدٌّ، وهـزلهن جـد      (واستثنوا من ذلك خمسة عقود جاءت في روايات مختلفة          

  )١()أو العتـاق  (عـة،   يبدل الرج ) و اليمين أ(وفي رواية أخرى    ) عةيالنكاح، والطالقُ، والرج  

  . عةيبدل الرج

 الجاري بالهزل، أو المواضعة على صوريته، يصح وينتج آثـاره بـين             فعقد النكاح   

  . المتعاقدين، فيحل المتعة بينهما، ويلزمها بواجبات هذا العقد

: وقـالوا  إلى عدم استثناء العقود الخمسة السابقة الذكر،         : فقهاء المالكية  ذهب بعض و  

بأن عقود الهازل فيها الغية، سواء كانت في حق اهللا أم في حق العباد؛ وذلك عنـد ثبـوت                   

  .  عندهم ن النية، وقالوا، إن الحديث المذكور منقطع اإلسنادعالهزل؛ ألنه عقد خاٍل 

 لإلرادة الظاهرة، وعدم البحث عن اإلرادة        عندهم االعتبارإن  : مذهب الشافعية  :الرأي الثاني 

باطنة؛ وذلك في جميع العقود، ويترتب عليها آثارها بمجرد صدور اللفظ مستوفياً أركانـه              ال

   )٢(.  النية عمل قلبي يحاسب عليه اهللا تعالىذوشروطه؛ ِإ

  -:الرأي المختار 

الذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه الشافعية، من اعتبار العقد، وترتب آثاره عليه، وعلى مدعي                

   -:؛ لكي يعتمد على اإلرادة الباطنة؛ وذلك للسببين التاليين الصورية إثباتها

  . الحاجة إلى استقرار المعامالت والعقود، وهذا مبدأ حافظت عليه الشريعة اإلسالمية .١

  . آثار العقد عليهإرادة  عدم  منإن العاقدين مختاران في إنشاء العقد، فال يلتفت لقصده .٢
  

______________  

 :من حديث أبي هريرة ؛ابـن عابـدين        )٣(من هذا البحث،حاشية رقم     ) ٧٧(ص : سبق تخريجه،انظر ) ١(

  .)١١/١٧(اإلنصاف :المرداوي ؛ )٢/٢٥٣(بلغة السالك :اوي ص؛ ال)٤/٨(حاشية 

  ) .٣/٣٣١(حاشية على شرح المنهاج :؛قليوبي)٩/٢٠٤(المجموع :النووي ) ٢(
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 ٩٢ 
 
 

  : أن يأتي بالعبارة مكرهاً؛ كعقد المكره: الوجه الثاني

   :حكم عقد المكره:     فرع 

إذا ما تلفظ شخص ما بعبارة توجب التزاماً، وهو مجبر عليها، وخـائف             : محل االتفاق   ) أ(

ممن هو قادر على البطشِ به، مع فهمه لما يقول؛ ولكنه غير راضٍ بترتب اآلثار على هـذا                  

    .اللفظ

   ؟هل اإلكراه يعدم الرضا واالختيار أم ال  :محل الخالف ) ب(

  : على ثالثة آراء وبيانهما على النحو التالي،  ذلكاختلف الفقهاء في  :آراء العلماء ) ج(

نه ال يترتب على عبارة المكره أي أثر في جميـع العقـود             إ :لجمهور الفقهاء : الرأي األول 

    )١( .ونحوها، والتصرفات، فال يصح بيعه، كما ال يصح طالقه 

سواء كانت تتعلق بحق اهللا     ،  ارة المكره تصلح إلنشاء العقود كلها       عب:  لألحناف :الرأي الثاني 

   )٢(. غير ذلك، واستثنوا منها العقود الخمسة آنفة الذكربأم 

 يعتبر تصرف المكره موقوفاً على إجازتـه بعـد زوال           :عند زفر والمالكية  : الرأي الثالث   

  )٣(. اإلكراه، فله الخيار بين إمضاء العقد أو فسخه

    اإلكراه هنا العبرة فيه لإلرادة الحقيقية أم لإلرادة الظاهرة ؟هل :سبب الخالف ) د(

א
  . يترتب عليها أي أثر ،والير ملزمة  بأن عبارة المكَره غون القائلاستدل: أدلة الرأي األول

 عن  وضعإن اهللا   : ( قال رسول اهللا    :  قال – رضي اهللا عنه     – روى أبو هريرة     بما       

  )٤() ستكرهوا عليها والنسيان، وما ،تي الخطأأم

  .إن الحديث نص في رفع العقوبة والحرج عمن ُأكره على فعٍل أو قوٍل: وجه الداللة

  فعبارة المكره عندهم الغية؛ لفساد القصد واالختيار، سواء كانت هذه العقود   

  . ونحو ذلكوالتصرفات في حقوق العباد، أم في حقوق اهللا؛ كالطالق، والنكاح ،

ن بأن عبارة المكره تصلح إلنشاء العقود كلهـا ،          واستدل األحناف القائل  : أدلة الرأي الثاني   

   -: بين المتعلقة بحق اهللا ، أو بحق العباد بما يلي وافرقو

                                                 
 ). ٥/٢٥٠(المغني : ؛ ابن قدامة)٣/٣٣٣(مفتي المحتاج : ؛ الشربيني)٣/٧(بلغة السالك : الصاوي  ) 1(

 . من هذا البحث) ٩١(انظر صفحة   ) 2(

 ). ٣/٧(بلغة السالك : ؛ الصاوي)٤/٢٧٥(الهداية : ؛ المرغيناني)٢٤/٣٩(المبسوط : يالسرخس)   3(

 ). ٣(من البحث حاشية رقم ) ٧٦(سبق تخريجه، انظر ص )   4(



 א،،،אאא
 

 ٩٣ 
 
 

مع اإلكراه، ويكون   ،   تصح   ،حوهاون،   واإلجارة ، التصرفات القابلة للفسخ؛ كالبيع    نإ

  .هاء األحنافالعقد فاسداً عند جمهور فق

أما التصرفات غير القابلة للفسخ المتعلقة بحق اهللا؛ كالنكاح، والطالق، ونحوها، فإنها تـصح              

  .مع اإلكراه؛ الستواء تصرف المكره بالجد والهزل؛ ولعدم القصد الصحيح فيهما

   -: ووجهة نظرهم في ذلك ما يلي :أدلة الرأي الثالث

ـ        ن العقد صحيح إذا باشره من ال        إ     عقـد صـحيح     هوالية له في إصداره مع أهليتـه، فإن

موقوف نفاذه وإجازته علي من له الوالية؛ كعقد الفضولي، والصبي المميز، ومن في حكمه،              

كما يري اإلمام مالك أن عقد الزواج بدون شهود أثناء العقد صحيح موقوف، فإذا ما تحققت                

قد صحيحاً نافذاً، وإال فباطل؛ إذ الواليـة         أصبح الع   _ وإن بعد الزمن    _شهادتهم قبل الدخول  

   )١(. ، وكذا عقد المكره عندهم شرط نفاذ للعقد ال شرط انعقاد للعقد 

    :الرأي المختار

الذي أميل إليه، هو ما ذهب إليه زفر والمالكية؛ من اعتبار تصرف المكره موقوفـاً                 

  : وذلك بعد زوال اإلكراه؛ لما يليعلى إجازته، وله الخيار بين اإلمضاء أو الفسخ للعقد؛ 

ن الواقع عليه بـسبب اإلكـراه،       ب ولكنه غير راضٍ؛ للغ    ، في التصرف    إن المكره مختار   .١

فمتى زال اإلكراه كان له الخيار، في إمضاء العقد أو فسخه، وهذا كاف لرفـع الـضرر                 

هالذي يلحق المكر .  

إعطاء المكره حق الفسخ بعد زوال      ب   يوج ،  ضياع حق المكره بال مقابل حال اإلكراه       إن .٢

       حفظ الحقوق ،     التشريع اإلسالمي القائم على    اإلكراه ؛ لرفع الحرج عنه ، يتمشي وروح 

 . وإقامة العدل بين الناس 

محافظة على استقرار المعامالت وثباتها؛ خشية اتخـاذ أصـحاب الـسلطان والنفـوذ              لل .٣

 .  اً ألكل أموال الناس بالباطلمصالحياتهم وقوتهم في اتخاذ اإلكراه سلَّ

كما أن القول بعدم اعتبار عبارة المكره ابتداء، فيه نوع حجر علـى تـصرفات البـالغ                  .٤

  . ، وإن كان غير راضٍ بحكمه للتصرف المختار
  

  

  

________________  

: ؛ انظر )٣/٧(بلغة السالك : ؛ الصاوي )٤/٢٧٥(الهداية: ؛ المرغيناني )٢٤/٣٩(المبسوط: السرخسي )١(

  ) . ٦٠٦ (صالمدخل للفقه اإلسالمي ، : مدكور
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  الرابعالمبحث 

  بها شبه ه لالتفرقة بين الصورية وبين ما 
  

  :ثالثة مطالب وفيه 
  

א א:א א .א

א א:א א .א

אא:אא א    .א

  

  

  

  

  

  

  



 א،،،אאא
 

 ٩٥ 
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يتضح مما سبق أن الصورية تعتمد على وجود تصرف ظاهر ناشيء عـن اتفـاق                 

مستتر، وهذا االتفاق المستتر، إما أن يلغي االتفاق الظاهر كله، وإما أن يغير في أحكامه كالً                

  . ضاًأو بع

وهذا يعني أن الصورية تنعقد إذا ما انصرفت إرادة المتعاقدين إلـى اعتبـار العقـد                  

 أو   ،  االتفاق على محو آثـار العقـد       جدياً، وعليه فالصورية البد فيها ابتداء من      الظاهر عقداً   

  . تعديله

   -: الثالث ومن ثم ال تتحقق الصورية في مثل هذه الحاالت

  : العقد الجدي: األولى

          أو لتحقيق   ، أبرماه لمناسبة خاصة   ال تتحقق الصورية إذا كان العقد حقيقياً جدياً، وإن 

 يبيع المـدين    وحقوقهم كالدائنين؛ ومثال ذلك أن    غرض معين، وإن أضر هذا العقد باآلخرين        

 ة؛ بل يقصد إبعاده عن يد دائنيه، فإنه ال يطعن في هذا العقد بالصور           بال  اً جدياً   يماله بيعاً حقيق  

  . رأ المطعن عليه بدعوى عدم النفاذ عند توافر شروطهادي

  : العقد المعدل: الثانية

 أن   ،  أو ألحدهما بعد ذلك    ، بين متعاقدين، ثم بدا لهما     مكذا ال صورية في عقد جدي تَ        

مـا   ثـم يبـدو له      ، يدخال فيه تعديالً؛ كعقد اإليجار الذي يتفق فيه الطرفان على أجرة معينة           

  .  ان على ذلك، فإن العقد الثاني المعدل حقيقي كما األول أو النقصان ويتفقالزيادة فيها

  : العقد الظاهر المعلن فيه عن العقد المستور: الثالثة

ه فيه بالعقد المستتر؛ ألن شرط تحقق الصورية وجود         ووال صورية في عقد ظاهر نَ       

كون بالنص على ذلك فـي    دون اإلعالن عن المستور، واإلعالن ي     ،   وآخر ظاهر  ،عقد مستتر 

 كالبيع أو الشراء عن الغيـر مـع   )١( ؛ على ذلك؟  د أو باإلشها  ، أو اإلعالن عنه   ،العقد الظاهر 

  . اإلقرار بذلك

وتختلف الصورية عن بعض الصور التي لها بها شبه، وإليك بيان ذلك فـي ثالثـة                  

  : مطالب على النحو التالي

  

                                                 
 ). ٢/٢٣٠(النظرية العامة لاللتزامات : ؛ عبد الرازق ياسين)٢/١٠٧٨(الوسيط : السنهوري)  1(
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א א
א א א

 ،الصورية هي الشكل والهيئة والصفة التي تخفي القصد الحقيقـي         فإن   )١( كما مر بنا    

 لمـصلحة قامـت     ؛اتفاق خفي مقترن بـآخر ظـاهر      أنها  وتميل به عن النية والقصد، كما و      

  . عندهما

 بـه،   اً مقترن اً مستتر اًأي أن الصورية ال تتحقق إال بوجود عقد ظاهر يخفي خلفه عقد             

  . المعاصرة الزمنية، وإنما تكفي المعاصرة الذهنيةوال يشترط فيها

ن معاً، لمصلحة قامت عندهما أو      ان متواطئ اوعليه فالصورية عمل يتفق عليه متعاقد       

 الغير، أو إخفـاء أمـر        أحدهما لآلخر، وإنما يريدان بذلك، إما غشَّ       ألحدهما، دون نية غشِّ   

  . معين لتحقيق مصلحة ما

والخيانة التي من شأنها إغراء العاقد؛ ليقدم على إبرام العقد          أما التدليس فهو الخديعة       

  . ظاناً أنه في مصلحته

ـ هام للشخص بغير الحقيقة يقصد به حمله على التعاقد، أي أن التدليس و            يوهذا اإل    هم 

  .  تلقائي فيكون التدليس غير،ار به أحد العاقدين بفعل اآلخر، أو بواسطة طرف ثالثثيست

ذي يعيب العقد المبرم تحت التدليس والخديعة هو ذلك الوهم الذي  حصل             واألساس ال   

  .  فحمله على إبرام العقد،في ذهن العاقد اآلخر

بطـال  إ يوجب الخيار في   بأن التدليس عمل غير مشروع؛ لذلك فهو         )٢( وسبق القول   

  .هليععلى المدلس س بالتعويض عن الضرر الناشئ  إلزام المدِلأوالعقد، 

 وهو  ،موضوعي مادي :  وهو نية التضليل، والثاني    ،نفسي: األول: يس جانبان وللتدل  

  . الطرق االحتيالية التي يستخدمها المدلس

 لكي نحكم بوجود التدليس فالبد من وجود نية التدليس والتـضليل لـدى              ؛وبناء عليه   

لغير دون أن   المدلس، بقصد خديعة غيره؛ ليحمله على التعاقد، أما إذا انخدع الشخص بعمل ا            

د هذا الغير إلى خداعه لم يكن هذا تدليساً، وليس للمخدوع حق إبطال العقد حال تـوافر                 صيق

الشروط واألركان الصحيحة للعقد؛ كالبائع يروج لسلعته بانتحال أحسن األوصاف والكلمـات          

           يعيـب    مألوف فإنه يعـد تدليـساً      ما دام هذا مألوفاً في التعامل بين الناس، أما إذا كان غير 

                                                 
 . من هذا البحث) ٥٠(انظر ص )    1(

 . من هذا البحث) ٣٣(انظر ص )    2(



 א،،،אאא
 

 ٩٧ 
 
 

 كقوله إن هذا الجهاز صنع في اليابان في حـين أنـه             ؛اإلرادة؛ كزيادة مدح التاجر لبضاعته    

 الدولة األخرى أقل سعراً     ذ إِ  ؛ مما يزيد في جودتها وسعرها تدليساً عليه      ،  مصنوع في كوريا    

  )١( .وتكلفة

تعلق الكتمـان   والكتمان يعد كالكذب وإن لم يعتبر من الوسائل االحتيالية، إال أنه إذا               

 وجهله يدفعه إلى إبرام العقد مع الكتمان المطلوب بيانه،          ،بشيء البد من علمه للمتعاقد اآلخر     

  .عندها يعتبر الكتمان تدليساً يجيز إبطال العقد

وعندما يتم العقد مع كتمان     ،  شيء في المعقود عليه    وهذا ال يعني أن يظهر العاقد كلَّ        

  )٢(. دليساً يجيز إبطال العقدما يجب بيانه يعتبر الكتمان ت

ه ظاهراً فهو   ئأما من ناحية حكم كل من العقد الصوري والتدليس، فالصوري عند بقا             

 إذا ما توفرت أركانه وشروطه، وحال إثبات صورية العقد الصوري يبطل هذا             ،عقد صحيح 

  .  ويكون االعتبار للعقد المستتر ، لم يكنويصبح كأن، العقد الصوري 

قد حال التدليس على خالف عند الفقهاء بين كونه يوجب خيار إبطـال العقـد               أما الع   

   )٣(.  في الثمن دون الفسخصللمدلس عليه، وبين إيجاب التعويض على النق

وقد تجتمع الصورية والتدليس معاً؛ كاتفاق البائع والمشتري على بيع صـوري، ثـم                

   )٤( .يعطي المشتري البائع سند دين بتوقيع مزور

                                                 
 ). ٥٢٠(الشريعة اإلسالمية ص : بدران أبو العينين )    1(

 ).١/٢٦٩(النظرية العامة لاللتزامات : ؛ عبد المنعم البدراوي) ٢/٣٢٣(لوسيط ا: يالسنهور)    2(

 . من البحث) ٣٤(انظر صفحة)    3(

 ) ٣(حاشية رقم ) ٢/١٠٧٨(الوسيط : هورينالس)    4(



 א،،،אאא
 

 ٩٨ 
 
 

אא
א א א

 ،وحقيقتـه ، الفرق بين الصورية والتزوير، البد أن نتعرف على ماهية التزوير            لبيان  

  : وما يتعلق به، وإليك بيان ذلك

 :ي، وزورت الكالم في نفـس     زخرفه: دة زور، ومنها زور كالمه    مشتق من ما  : التزوير لغةً 

. الكـذب : ورهو الميل، والز  :  أي مال، والزور   :ء، وتزاور عنه  ته، وازور عن الشي   أأي هي 

أي عـدل عنـه     : زور عـن الـشيء      ا، و  )١( }...وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدونَ الزورَ   {قال تعالى   

  )٢( .وانْحرفَ

   )٣(. أي حسنَه وقَومه: ين الكَذب، وزور الشَّيء تزويراًيتَّزوير هو تزوال  

 ،الميل عن الحقيقة سواء كان مكتوباً أو منطوقاً بزخرف القول          الكذب و  هو: فالتزوير  

  . وحسن بيانه

 مـن    إلـى  َليخَصفته، حتى ي  هو تحسين الشيء ووضعه بخالف      : "وفي االصطالح   

  )٤("سمعه أو رآه أنه بخالف ما هو عليه في الحقيقة

  )٥("هم أنه حقهو تمويه الباطل بما يو: "وفي سبل السالم   

  :  ذات الصلةاأللفاظ

  : الكذب: أوالً

واللَّـهُ  { قال تعـالى  .  العمد والخطأ   ويستوي فيه  ، حقيقته هو اإلخبار عن الشيء بخالف    : لغةً
      لَكَـاذِبُون ـافِقِنيالْمُن دُ إِنهـشال  ،أي في ضميرهم المخالف الظاهر؛ ألنه قد يكون كاذباً بالميل          )٦(}ي 

   )٧(. رفي نفس األم

                                                 
 ).  ٧٢(سورة الفرقان من اآلية )    1(

 ).  ١٥٨(المصباح المنير ص : الفيومي)    2(

 ).  ١٦٠(اح ص مختار الصح: الرازي)    3(

 ).  ١١/٢٥٤(الموسوعة الفقهية : وزارة األوقاف الكويتية)    4(

 ).  ٤/١٧٧(سبل السالم : الصنعاني)    5(

 .)١(سورة المنافقون من اآلية )    6(

 .)٣١٤(المصباح المنير ص : الفيومي)    7(



 א،،،אאא
 

 ٩٩ 
 
 

وبـين الكـذب    .  هو اإلخبار بما ليس مطابقاً للواقع، وهو نقـيض الـصدق           :فالكذب  

والتزوير عموم وخُصوص؛ حيث التزوير يقع في القول والفعل، والكـذب ال يقـع إال فـي                 

القول، كما أن الكذب قد يكون مزيناً أو غير مزينٍ، بينما التزوير ال يكون إال فـي الكـذب                   

   )١(. المموه

   )٢("هو إخبار ال على ما عليه المخْبر عنه: هو عدم مطابقة الخبر للواقع؛ وقيل": اصطالحاًو

  

  )٣(: الخالبة: ثانياً

والتـدليس  ،   وغيـره    ، وبالكذب ،الخالبة أعم من التدليس؛ ألنها تكون بستر العيب          

  . يكون بكتمان العيب

  

  : التلبيس: ثالثاً

  )٤(. مر، وهو ستر الحقيقة وإظهارها بخالف ما هي عليهابس، وهو اختالط األلَمن ال: لغة

 وهو أعم من التدليس؛ ألن الغرر يقع بإخفاء عيب،          )٥(سبق بيانه : التغريرالتدليس أو    :رابعاً

  . ويكون بغير ذلك مما تجهل عاقبته

  : الغش :خامساًً

 فقـد غَـشَّه     ؛ةوزين له غير المصلح   ، وهو ضد النصح، فإذا لم ينصحه        ،مصدر غَشَّه : لغةً

  )٦( .وخدعه، أو أظهر له خالف ما أضمره

  )٧(. والغش أعم من التدليس؛ إذ التدليس خاص بكتمان العيب، الغش يقع في كل شيء

  : التحريف: سادساً

  )٨("  والعدول به عن حقيقته،عن مواضعهتغيير الكالم "وهو   

                                                 
 . ) وما بعدها٤/١١٤(، تاج العروس: الزبيدي)    1(

 ). ١٠٣(تعريفات ص ال: الجرجاني)    2(

  ). ١٠٩(مختار الصحاح ص : يعة باللسان؛ الرازيدالخ: الخالبة)    3(

 ). ١١/٢٥٥(الموسوعة الفقهية : وزارة األوقاف الكويتية)    4(

 .من البحث) ٣٣(انظر ص )    5(

 ). ٢٦٠(مختار الصحاح ص : ؛ الرازي)٢٦٦(المصباح المنير ص : الفيومي)    6(

 ). ١١/١٢٧(الموسوعة الفقهية : األوقاف الكويتيةوزارة )    7(

 ). ١١/٢٥٥ (المرجع السابق)    8(



 א،،،אאא
 

 ١٠٠ 
 
 

  : التصحيف: سابعاً

  )١(".المراد اللفظ حتى يتغير المعنى تغيير "وهو  

  . أي أن يقرأ اللفظ على خالف المعنى المراد منه، أو على خالف المتعارف عليه       

  

  : طرق التزوير

  . يقع التزوير بالقول وبالفعل  

  :  بالقول:أوالً

ويمين يرجى فيهـا    ،  )٢(ران، وهي ثالثة أقسام، يمين تُكَفَّ     يميقع التزوير بالقول في األ      

فأما التي يقع بها التزوير فهي اليمين التي ال تكفر، وبعبارة أخرى            . و وهي لغ  ،عدم المؤاخذة 

  . أو إثبات باطل،  واألصل فيها التحريم في الشهادة إلبطال حق )٣( هي اليمين الغموس،

  : أوال من الكتاب: دليل التحريم

  )٤(}لَ الزورِ فَاجتَنِبُوا الرجس مِن الْأَوثَانِ واجتَنِبُوا قَو... {: قوله تعالى .١

 وثان في النهي والتحريم، كمـا تـضمنت        اجتمع مع عبادة األ     قد قول الزور إن  : وجه الداللة 

   .اآلية الوعيد على شهادة الزور 

حـق وأَن تُـشرِكُواْ    قُلْ إِ�َّما حرم ربي الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن واإلِثْم والْبغْـي بِغَيـرِ الْ               {وقال سبحانه    -٢
لَمُونا الَ تَعلَى اللّهِ مأَن تَقُولُواْ علْ بِهِ سُلْطَا�ًا وزيُن ا لَم٥( }بِاللّهِ م(  

 ومنه قول  بالشرك باهللا ،  م اإلنسان لقرن سبحانه وتعالى القول على اهللا بما ال يع        : وجه الداللة 

وزور بما حرم اهللا من الفـواحش والبغـي         الزور؛ ألن  كل ما عدا الحق فهو كذب وباطل           

٦(. ل على حرمة قول الزور وشهادتهوالشرك باهللا، فد(  

  

  

                                                 
  ). ٣٨ (التعريفات،ص: ؛ الجرجاوي)١١/٢٥٥(انظر المرجع السابق)    1(

  ).٢/٥٥٣(سبل السالم : ؛ انظر الصنعاني  أي تجب فيها الكفارة :تكفر)    2(

  تحفـة  : ؛ انظـر الـسمرقندي    " مع القصد والعلم بالمحلوف عليه     هي اليمين الكاذبة  : "اليمين الغموس )    3(

 ). ١/٢٩٤: (الفقهاء

   .)٣٠(سورة الحج من اآلية )   4(

 ).٣٣(سورة األعراف اآلية )    5(

  .)٧/١٩٤(الجامع ألحكام القرآن : القرطبي)    6(



 א،،،אאא
 

 ١٠١ 
 
 

  : من السنة: ثانياً

أال أنبئكم بـأكبر    : " قال   أن رسول اهللا       – رضي اهللا عنه عن أبيه       –)١(عن أبي بكرة     .١

 وكـان متكئـاً     – ناإلشراك باهللا وعقوق الوالدي   : "بلى يا رسول اهللا، قال    : قلنا" ؟الكبائر

؛ فما زال يقولها حتى     "أال وقول الزور، وشهادة الزور، أال وقول الزور       " : فقال –فجلس  

  )٢( )ال يسكت: قلتُ

 ؛ وذلك  يفيد تأكيد تحريم شهادة الزور، وعظم قبحه       )وكان متكئاً فجلس  (قوله  : )٣( وجه الداللة 

ن بها أكثر، وألن الشرك     والتهاو ، أسهل وقوعاً على الناس    ، وشهادته الزور  ،ألن قول الزور  

 ومفسدته  ،كالحقد والحسد والعداوة  ؛  ن قلب المسلم، وشهادة الزور دواعيها كثيرة         ع بوباهللا  ين  

  . بين قول الزور والشرك باهللا وقد ساوى . متعدية لغير الشاهد

ـ : "قام خطيبا فقـال    يبنَّأن ال – رضي اهللا عنه   – )٤( يوعن خريم بن فاتك األسد     .٢ ا ي

فَـاجتَنِبُوا  {  : هذه اآليـة   قرأ رسول اهللا     ثم   " باهللا   اًعدلت شهادة الزور إشراك   أيها النًاس   
 )٥(} ...الرجس مِن الْأَوثَانِ واجتَنِبُوا قَولَ الزورِ حُنفَاء لِلَّهِ غَير مُشرِكِني بِهِ 

                                                 
سروح مولي الحارث بـن كلـدة       واسمه نَفُيع بن الحارث بن كَلَدة بن عوف بن ثقيف، وقيل هو ابن م             )    1(

  بة، سمي بأبي بكره ألنه نزل مـن        وأمه جاريته أيضاً، وزياد بن بيه أخوه ألمه، وهو من فضالء الصحا           

أسـد  : ؛ ابن األثير  )صلى اهللا عليه وسلم   (حضن الطائف متدلياً في بكرة، وكان مولى لرسول اهللا وأعتقه           

 ). ٤/١٧٨(االستيعاب : ؛ ابن عبد البر،)٥/٣٨ (.الغابة

 ،)٥٩٧٦( ح   ،في عقـوق الوالـدين مـن الكبـائر        ) ٦( صحيح، كتاب األدب، باب رقم       :البخاري  )    2(

 .)١٢٣٦(ص

  .)٦/٩(تحفة األحوذي : المباركفوري)   3(

ي بأبي يحيى،   نخُريم بن األخرم بن شداد بن عمر بن فاتك بن عمرو بن أسد بن خريمة، وبك               : واسمه)    4(

ل إنه وابنه أيمن أسلما يوم فـتح مكـة، واألول           يرة بن فاتك، وق   مد بدراً مع أخيه س     أبا أيمن؛ شه   :وقيل

:  معاويـة، ابـن عبـد البـر    ، ومات في خالفة، نزل الرقة ، وقال له صحبةٌ   أصح كما صححه البخاري   

أسـد الغابـة    : ؛ ابـن األثيـر    )٢/٢٣٦(اإلصابة في تمييز الـصحابة      : ؛ ابن حجر  )٢/٢٩(االستيعاب  

)١/٦٩٣ .(  

، ) ٢٣٠٠(ح مـا جـاء فـيمن ال يجـوز شـهادته،          ) ٣( سنن  كتاب الشهادات، باب رقم        :الترمذي  )   5(

، ) ٢٢٩٩(، ح سـنن الترمـذى     : ، والحديث اسناده ضعيف ، وقـد ضـعفه االلبـانى ، انظـر             )٦/٤٩٤(

 ).٥٢٠(ص



 א،،،אאא
 

 ١٠٢ 
 
 

 ألن الـشرك    ؛راك باهللا في اإلثم    أي جعلت شهادة الزور الكاذبة مماثلة لإلش       :وجه الداللة    

كذب على اهللا بما ال يجوز، وكذا شهادة الزور كذب على العبد بما ال يجوز، وكالهما واقـع                  

 )١(. في واقع الناس

  : وهي،  ثالثة اًوقد استثنى العلماء من حرمة التزوير أمور

  . الكذب في حال الحرب: أحدها

  . اب خاطر الزوجة إلرضائهي من أجل تطي:الثاني

  .  لإلصالح بين الناس:والثالث

  –قال رسول اهللا    : ه من حديث أسماء بنت يزيد قالت      نواستدلوا بما أخرجه الترمذي في سن     

)     ِإالَّ في ثالث بحلُّ الكَذيحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحـرب، والكـذب          : ال ي

   )٢( )ليصلح بين الناس

  . لةالحديث نص في المسأ: وجه الداللة

 وفـي   ه، أو من غير   ، وفي ستر معصية منه    ،وكذا يجوز الكذب فيما يتجاهر به الفاسق            

  .)٣( وفي جبر خاطر ولد،ضٍر أو ع، أو لغيره، عن مالهدفع ظالم

  

  : التزوير باألفعال: ثانياً

  :  منها ،وله صور متعددة

بشكل مرغوب فيهـا بعـد       هابإخفاء عيب في السلعة وإظهار    : زوير في البيوع  الت:  األولي  

؛ بترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً ليوهم المشتري          ينها وتجميلها؛ كتصرية الحيوان   يتز

 . ، أو الكذب في سعر المبيع، وفي النكاح بكتمان أحد الزوجين عيباً فيه عن اآلخربكثرة لبنها

 من رواية أبـي     )٤( "ا فليس من  شَّمن غَ "  التحريم لدخوله في عموم قوله       :حكم هذا النوع  

 . رضي اهللا عنه –هريرة 

  

                                                 
 .)٧/١٩٤(الجامع ألحكام القرآن : القرطبي:؛ انظر)٢٣٠٠(ح ). ٦/٤٩٤(تحفة األحوذي : المباكفوري) ٦(

 ،)١٩٣٩( ح   ، ما جـاء فـي إصـالح ذات البـين          )٢٦(باب رقم    والصلة، البر   كتاب ، سنن :الترمذي  )2(

  . )٢/٨٣(، )٥٤٥( السلسة الصحيحة ، حي فيلبانسناده صحيح ، وقد صححه األإ، والحديث )٤/٢٩٢(

 ). ٣/٢١٥( حاشية على شرح المنهاج : يبقليو) 3(

، ) ١٣١٥(ح   كراهية الغش فـي البيـوع،         ي ما جاء ف   )٧٤( باب رقم    ،  البيوعكتاب   سنن،   :الترمذي )4(

، ) ١٣١٥( ، ح    يسـنن الترمـذ   :  ، انظر    يلبانسناده صحيح ، وقد صححه األ     إ ، والحديث    )٣/٦٠٦(

 ).٣١١(ص



 א،،،אאא
 

 ١٠٣ 
 
 

  :التزوير في العمالت والموازين ونحوها: الثانية 

 أو تغييـر    ، بغشها وخلطها مع غيرها مـن المعـادن        ها؛وذلك بما ينقص من مقادير      

 إنقـاص  وغيره من أجل     ، أو دراهم الفضة بالنحاس    ،أوزانها وأحجامها، كخلط دنانير الذهب    

   .وزنها

   -:لألدلة األربعة التالية ، التحريم أيضاً :هذا النوعحكم  

وإِذَا كَـالُوهُم أَو وزَ�ُـوهُم       *الَّـذِين إِذَا اكْتَـالُواْ علَـى النـاسِ يـستَوفُون           * ويـلٌ لِّلْمُطَفِّفِـني   { قوله تعالى  .١
١( }يُخْسِرُون( 

 في عموم التحريم بالوعيد بالويـل       ن تزوير النقود والموازين والمكاييل داخله     إ: وجه الداللة 

لمن ينقص المكايل والموازين ويهارِزو .  

  )٢( .)من غَشَّ فَلَيس منّا: ( عموم قوله  .٢

،  ونقص مـدخوالت الـصدقة       ، وارتفاع لألسعار  ،وضياع للحقوق ،إفساد للنقود   فيه   .٣

 . وهذا كله إهدار ألموال الدولة العامة والخاصة

  . تشريع من حفظ أمن البالد في أموالها وأنفسها وأعراضها لروح الةفيه مخالف .٤

  : لتزوير في المستندات واألختام ونحوها، وطرق التحرز منهاا: الثالثة

 أو بعض مواصفاتها    ، أو بتغيير صيغها   ، أو بالنقصان  ،ةد فيها يكون بالزيا   التزويرإن    

الزم فيها وشروطها، أو شيء  .  

  : ومن صور ذلك

 من الناس، ويحتـرز عـن       اًالذي بدوره أهلك كثير   ، التزوير في الخط  أن يتحفظ من      

  : ذلك بما يلي

 وخاصة تلك التي يسهل تزويرها بتغيير حرف فيها كنحو مظفر فإنه            ،يتأمل األسماء  .١

 . مظهر، وبكر فإنه ينقلب بكيرينقلب 

 والمكان الشاغر   ، وذلك عندما ينهي السطر عند كلمة طويلة       ؛كون آخر السطر بياض    .٢

 فإن ترك بياضاً كان مدعاة للتزوير بإضافة كلمة أو حـرف تغيـر فـي                ؛ال يسعها 

 ويعالج هـذا    ، أو في السند، كأن يكون آخر السطر اسم عمر فيجعل عمران           ،الصك

 بتكرار تلـك الكلمـة      وبمد الحرف األخير، أو بوضع خط يمنع الكتابة في الفراغ، أ          

  . داً ممدودة ونحو ذلكالتي وقف عليها، أو كتب فيها كلمة صح، أو صا
                                                 

  ) . ٣ – ١( اآليات سورة المطففين  ) 1(

 . )٣(  سبق تخريجه الصفحة السابقة ،حاشية رقم )2(
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ر بأن له عند زيد ألف درهـم،        كأن يقَّ ؛  )الصك(وبزيادة حرف في الكتاب أو الشيك        .٣

ير األلف إلى   وفإن لم يذكر صفات العدد بذكر أن نصفه خمسمائة مثالً بذلك يمنع تز            

  ) ١( .، أو أن يكتب بعدها ألف درهم واحدةلفْف لكلمة َأ بإضافة أِلآالف ؛

  : زويرطرق إثبات الت

  : التزوير القولي: أوالً

ويثبت بإقرار المزور على نفسه، أو بقرينة دافعة دالة على كذبه؛ كأن يشهد على قتل                 

   )٢(.د قبل وقوعها، أو أنه ولد بعدهاشخص ما فإذا هو حي، أو يشهد على حادثة ما وقد مات الشاه

  : التزوير الفعلي: ثانياً

ه حاسـة    إن التمييز للخط مصدر    لخط من قبل، إذْ   وذلك عند أهل الخبرة، ولمن رأى ا        

  )٣(. بين الخطوطل القادر على التمييزعق أي ال؛ فانطبع في الحاسة الخيالية،البصر التي رأت الخط

ومع تطور العلم أصبح لهذا الفن مختبراته التي يستطيع فيها الخبراء التمييـز بـين                 

ات من خالل البطاقات الخاصة بالطالب،      الخطوط بسرعة، وهذا طريقة مستخدمة في الجامع      

  .  ولها خبراء أيضاً في مجال الخطوط وتمييزها،وفي البنوك

  : عقوبة التزوير

هي التعزير بما يراه الحاكم؛ كأي جريمة ليس لها عقوبة مقدرة شرعاً؛ وذلـك عنـد       

   )٤(. تعمده، وهي تتراوح ما بين الضرب والحبس واإلهانة ونحوها

   -: كما يلي ين الصوريةوالفرق بينه وب

 ودون علمه بـه، وفيـه أكـل         ،إن التزوير يقع دائماً بسوء نية وغش للطرف اآلخر          

  . ألموال الناس بالباطل، والتحريم فيه واضح جلي كما سبق

 وهو أعـم    ،أو في الفعل  ،سواء كان قولياً    ، سبق إصرار وتعمد     هكما أن التزوير في      

  . همن األلفاظ ذات الصلة المتعلقة ب

 ثـان، إال أن      باتفاق طـرفين وخـداعٍ     اً باطن اًكما أن الصورية عقد ظاهر يخفي عقد        

رم على ما سـنرى      ما يكون مباحاً للوصول إلى حق ضائع، ومنها ما هو مح           االصورية منه 

  .في الفصل األخير
                                                 

 .  )١/٢٣٢(تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك : ابن فرحون)  1(

 ). ٩/٢١١(المعني : ؛ ابن قدامة) ٤/٣٩٥(حاشية رد المحتار : ابن عابدين)  2(

 ).١/٣٥٦(تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك : ابن فرحون) 3(

حاشـية علـى    : ي؛ قليوب )٤/٤٤٩(مواهب الجليل   : ؛ الحطاب )٩/٢٥٩(حاشية رد المحتار    : ابن عابدين ) 4(

 ). ٣/٣٦١(شرح منتهى اإلرادات : ي؛ البهوت)٦/٤٤٧(كشاف القناع : ، البهوتي)٤/٢٠٥(شرح المنهاج 



 א،،،אאא
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  .  النية، كما هو الحال في التزويرئيي العقد الصوري س فقد ال يكون طرفاومع ذلك  

جتمع الصورية مع التزوير، كوسيلة من أجل تحقيق غرض غيـر مـشروع؛             وقد ت   

  . كاتفاق البائع والمشتري على بيع صوري، ثم يعطي المشتري البائع سند دين بتوقيع مزور

א א
א א א א

       لـصيغة العقـد ولـإلرادة        بنا أن الشريعة اإلسالمية تعطى األهمية األولى       )١( قد مر 

 عليها آثار العقد دون اإلرادة الباطنة المستترة، كما أن ركن العقد إمـا أن               بتِّرالظاهرة، وتُ 

مذهب األحناف، وإما أن يضاف إليه العاقدان ومحل العقد، كما          هو  كما  ،يقتصر على صيغته    

  . في مذهب المالكية ومن وافقتهم

 )٢( مبـدأ الرضـائية  ؛دئ لتحقيق غايات العقود منهاكما قررت الشريعة اإلسالمية مبا    

م الهبة بالقبض، وحـررت  ت وت،تقريراً مطلقاً؛ كما في عقد الهبة الذي ينعقد باإليجاب والقبول        

 في البيـع؛    )٣( وخطورته، ومبدأ خيار المجلس    لشكليات إال في عقد النكاح؛ لشرفه     العقود من ا  

 تلـو أخـرى؛ ليحـصل الرضـا         والتدرج مرحلةً لمصلحة المتعاقدين؛ وليتم العقد بالتروي      

؛ لصيانة اسـتقرار    )٤(المطلوب لترتب آثار العقد، كما أوجدت الشريعة الغراء وحدة الصفقة         

 علـى   )٥(أوجدت ضابط الباعـث   و اإلرادة بال قيد أو ضابط،       حالتعامل وثباته، ولكي ال تجم    

  . العقودالتعاقد؛ لكي ال تتعدى الرضائية على مقاصد الشارع من إبرام 

                                                 
  .من البحث) ١٥(انظر ص ) 1(

لكل واحد من المتعاقدين إبرام العقد ما لم يكن العقد ممنوعاً بموجب نص شرعي يمنـع                :مبدأ الرضائية ) ٢(

الفقـه  : ؛ الزحيلي )٩/٤٢٧(المدخل الفقهي، : الزرقا: تمع والدولة؛ انظر  انعقاده وفقاً لمصالح الفرد والمج    

  ) .٤/١٩٦(اإلسالمي،

لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الفسخ واإلمضاء للعقد الثابت بينهما ما داما فـي               :مبدأ خيار المجلس  ) ٣(

ـ خَ ي أو ولم يتفرقا بأبدانهما،     ،المجلس يالنـووي :عقـد؛ انظـر    فيختـار لـزوم ال     ، أحـدهما اآلخـر    ر :

  ) . ٤٩٠ ، ١/٤٣٢(المدخل الفقهي، : ، انظر الزرقا)٤٦٩ ، ٢٦٥ ، ٢١٣، ٩/٢٠٥(المجموع،

: والمراد بوحدتها أن يكون القبول موافقـاً لإليجـاب ؛ انظـر           " عقد البيع "والمراد بالصفقة :وحدة الصفقة ) ٤(

  ) .١/٤٠٧(المدخل الفقهي، : ؛ الزرقا) وما بعدها٩/٤٦٩(المجموع،:النووي

 أن يكون موافقاً     شرطه يأه  الباعث هو السبب الذي يدفع المتعاقد إلبرام العقد، وضابطَ         :ضابط الباعث ) ٥(

النظرية العامة لاللتزامات،   : عبد المنعم البدراوي   .د:للشرع وغير مخالف للنظام العام أو اآلداب ؛ انظر        

 ) .  وما بعدها٣٢٠(ص 
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 والباعث على التعاقد هو غاية العاقد وقصده من العقد؛ إذْ كل عقد لـه أثـر رتَّبـه                    

الشارع عليه، وجعل مباشرة العاقد للعقد طريقاً إليه؛ فعقد البيع رتَّب عليـه المـشرع نقـَل                 

  وفي عقد اإلجارة هي وملكية المبيع للمشتري من البائع، من المشتري للبائع، الملكية للثمن

تملك منفعة العقار المؤجر في المدة المحددة بالعقد للمستأجر، وتملك المؤجر لألجرة عن             نقل  

تلك المدة، وغاية الزوجين من عقد النكاح، دوام العشرة بينهما ،وتكوين أسرة لهما، وهكـذا               

  )١(. كل عقد له غاية ومقصد يقصدها العاقد؛ لتحقيقها من خالل العقد،كمارتبها الشارع الحكيم

وتختلف العقود تبعاً الختالف المقصود منها؛ وذلك ألن من العقود ما يكون المقـصود                   

منه التملك للمبيع، أو للثمن ،أو للمنافع، سواء كانت مبادلة مال بمال؛ كالبيع بجميع أنواعـه                

  ماالً أم كانت المبادلة   ،)٥( إقرار،أو الصلح عن    ٤(، والقرض ) ٣(والصرف،  )٢(بما في ذلك السلَم   

، أم كانـت مبادلـة      )٧(، والزراعة والمساقاة والمضاربة   )٦(عة مال؛ كاإلجارة واالستصناع   فبمن

، أم كانت المبادلة على منفعة بمنفعـة؛        )٨(مال بما ليس بمال وال منفعة مال؛ كالزواج والخلع        

  )٩(.  المعاوضة والمبادلة بين طرفين يسمى عقد معاوضةهكقسمة المنافع، فكل ما في

                                                 
األموال ونظرية العقـد    : ؛ محمد يوسف موسى   )٥٩٦(قه اإلسالمي ص    المدخل للف : محمد سالم مدكور  ) 1(

 ). ٤٦٣(ص 

 ) .  ٤/٣١٥(حاشية، : ؛ الدسوقي"بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثَمن ألجل:" السلم) 2(

  )٧/٥٠١(ة يابنال: ؛ العيني"ض في المجلسببيع جنس األثمان بعضها ببعض بشرط التقا: "الصرف) 3(

  ) .٢/٢٥٧(ن،يبهامش الحاشيتن، منهاج الطالبي:؛النووي"ليك الشيء علي أن يرد بدلهتم:" القرض) ٤(

شـرح منتهـي اإلرادات     : ؛البهوتي"بأن أقر بعين أو دين ثم صالحه عنه بغير جنسه         "  إقرار نالصلح ع ) ٥(

)٢/٢٦٢.(  

  ) .١/٣٦٢(ايةالهد: ؛السمرقندي"علي الصانع ههو عقد علي مبيع في الذمة وشرط عمل"اإلستصناع) ٦(

 تحفـة   :؛ الـسمرقندي  "دفع المال إلي غيره، ليتصرف فيه، ويكون الربح بينهما علي ما شرط           "المضاربة) ٧(

   ) .٣/١٩(الفقهاء  

شـرح منتهـي    : ؛البهوتي" أو من غيرها بألفاظ مخصوصة     افراق زوج زوجته بعوض يأخذه منه     " الخُلع )٨(

  ) .٣/١٠٧(اإلرادات 

 فيه المبادلة بين المتعاقدين علي ملكية كل منهما ما لآلخر في حدود العقد علي               ما حدثت "عقد المعاوضة ) ٩(

  ) . ٥٩٨(المدخل للفقه اإلسالمي، ص :؛محمد سالم مدكور"سبيل المبادلة

 ،الشريعة اإلسالمية :؛ بدران أبو العينين   "وهي العقود التي يكون التمليك فيها بغير مقابل       "عقود التبرعات ) ١٠(

  ) . ٤٩٠(ص 
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د يكون المقصود من العقد التمليك بال عوض مطلقاً؛ ِإذ المتبرع ال يطلب عوضـاً               وق  

عما تبرع به؛ كالهبة ،والصدقة، والوصية، واإلعارة، وإبراء المدين من الدين، وإسقاط حقه             

  . )١٠(فيه، ونحوها، وتسمى عقود التبرعات

  : قسمانه، وهو من أو جزءاً،هوقد يكون المقصود من العقد إسقاط الشخص حقَّ  

  . مقابل من الجانين؛ كالطالق بال عوض، والعفو عن القصاص بدوضإسقاط مح: األول 

، والوقـف، وتـسمى بعقـود             نِي إسقاط فيه معنى التبـرع؛ كـاإلبراء مـن الـد           : والثاني

   .)١(اإلسقاطات

 فيه؛ كعقد    في شيء كان ممنوعاً من التصرف       شخصٍ  يد وقد يكون المقصود من العقد إطالقَ     

  ) ٤( .، أو القضاء، ونحوها، وتسمى بعقود اإلطالقات)٣(، أو اإليصاء)٢(الوكالة

      كانـت يـده      مما ، ومنعه من التصرف   ، الشخص لغيره  وقد يكون المقصود منه تقييد 

ناظر الوقف، وتـسمى عقـود       مطلقة التصرف فيه؛ كعزل الوكيل، وعزل الوصي، وعزل         

  )٥(. التقييدات

، )٧(والكفالـة )٦(ون غايته التوثيق وضمان حـق نفـسه فيهـا؛ كـالرهن           ومنها ما يك    

  . )٩(، وتسمى عقود الضمانات)٨(والحوالة

  

 ____________________  
المـدخل للفقـه   : ؛ محمد سالم مـدكور    "سقاط الشخص حقه أو شيئاً منه     إوهي  "سقاطاتإلعقود ا )١(

  ).٦٠٠(اإلسالمي، ص

علـه فـي     ليف ؛مـا يقبـل النيابـة إلـي غيـره         مويض شـخص مـا لـه فعلـه          فت " الوكالة) ٢(

  ) .٣/٤٥٦( الخطيب حاشية على:؛البيجرمي"حياته

إثباتُ تصرف مضاف لما بعـد      :اإليصاءو؛  )٢( حاشية رقم  ،من البحث ) ١١(انظر ص :الوصية) ٣(

٢/٢١١(، اإلقناع:الشربيني ؛"الموت . (  

؛محمـد  "د أن كان ال يجوز له القيام بـه        إطالق اإلنسان يد غيره في العمل بع      "عقود اإلطالقات ) ٤(

  ) . ٤٦٤(األموال ونظرية العقد ص :يوسف موسى

: ؛ بـدران أبـو العينـين      "تقييد الشخص لغيره ومنعه من تصرف كان مباحاً له        "عقود التقييدات ) ٥(

  ) . ٤٩٢(الشريعة اإلسالمية ص 

: ؛ ابن مفلـح     "من هو عليه  مه  جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر استيفائ         "الرهن) ٦(

  ) .٤/٢٠٢(المبدع 

   .)٤/٢٠٢(المبدع : ؛ ابن مفلح)٧/٥٣٦(البناية : ؛ العيني"ضم الذمة إلي الذمة في المطالبة"الكفالة)٧(
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  ) . ٧/٦٢١( الهداية البناية على: ؛ العيني"مة إلي ذمةنقل الشيء أو الدين من ذ"الحوالة) ٨(

محمد يوسف   ؛ " المدين َلقب دينه ِ  د فيها توثق الدائن أو تأمينه على      هي عقود يرا  "د الضمانات وعق) ٩(

  ) . ٤٦٥(األموال ونظرية العقد، ص : موسى

    

 ،، وعقـد الحراسـة    )١(       ومنها غايته الحفظ واإليداع خوفاً من الضياع؛ كعقد الوديعـة         

  )٢( .وتسمى بعقود االستحفاظات

، )٤(، والمـساقاة  )٣(وأرباحه؛ كعقود المزارعة  ما غايته االشتراك في نماء المال       ها  ومن  

  . )٥(والمضاربة، وتسمى بعقود الشركات
أن كل فاعل عاقل مختار إنمـا       "إن من أصول الشريعة اإلسالمية كما يقول الشاطبي         

يقصد بعمله غرضاً من األغراض، حسناً كان أو قبيحاً، مطلوب الفعل أو التـرك أو غيـر                 

ت األدلة الشرعية على أن القصد في العقد معتبر، وأنه يؤثر في             ولذلك دل  )٦( ".مطلوب شرعاً 

صحة العقد وفساده من حلِّه وتحريمه؛ بل أكثر من ذلك؛ إذ تؤثر في الفعل الذي ليس بعقـد                  

من جانب التحليل أو التحريم، فنرى الفعل تارة حالالً وأخرى حراماً؛ وذلك تبعاً الخـتالف               

   )٧( .القصد والنية

أن كل فعل أو تصرف أو عقد خاٍل من السبب والمقصد ال يشرع، وقـال              وهذا يعني     

كل تصرف كان، من العقود؛ كالبيع أو غير العقود؛ كالتعزيزات، وهو ما ال يحصل              " قرافي  ال

   )٨( "مقصوده؛ فإنه ال يشْرع ويبطل إن وقع

                                                 
 .) ٢/٤٤٩(شرح منتهى اإلرادات : ؛ البهوتي"المال المدفوع إلى من يحفظه بال عوض"عقد الوديعة )   1(

: ؛ بدران أبو العينـين    " التي تحدث بين الشخص وغيره لقصد حفظ المال فقط         يه"عقود االستحفاظات   )   2(

 ).٤٩٢( ص ،الشريعة اإلسالمية

: ؛ ابـن قدامـة    "هـا أو يعمـل عليهـا والـزرع بينهمـا          هي دفع األرض إلي من يزرع     "المزارعة  )   3(

 ) . ٥/٢٥١(المغني،

؛ المرجـع   "ه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمـر         بسقيه إلى آخر ليقوم     هدفع إنسان شجر  "المساقاه  )   4(

 ) ٤/٣٩٠ (،السابق

 ). ٧/٣٥٥ (،عالمبد: وما يخرج من العمل؛ ابن مفلحعقد على التصرف في المال : شركاتعقود ال)   5(

 ). ٢/٢٢٧ (،الموافقات: الشاطبي)   6(

 . )٣/٨٤ (،إعالم الموقعين: ابن قيم الجوزية)    7(

 ). ٢٥٤، ٣/١٧١ (،الفروق: القرافي)   8(
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مة والكراهـة،          والباعث والمقصد األصلي للعقد يؤثر في العقد من ناحية الحل والحر          

فإذا ظهر المقصد األصلي الحقيقي، ودلت عليه القرائن؛ بأن كان مشروعاً كان حكـم العقـد                

الحل، وإن دلت على مقصد غير مشروع فحرام، وإن خفيت اإلرادة الحقيقية وظهر المقصد              

لإلرادة الظاهرة فالعقد صحيح إن توافرت فيه أركانه وشروطه، وعند خفاء الباعـث علـى               

د فالتعامل لإلرادة الظاهرة، مع وجود إرادة باطنة مستترة ، كان العقـد صـورياً، وال                التعاق

  . يطعن في العقد إال بعد تعارض اإلرادة الباطنة مع الظاهرة

  : الفرق بين الصورية والباعث على التعاقد 

 ومراد العاقد من العقد، والباعث علـى        ،ن الصورية عقد ظاهر يخفي حقيقة العقد       إ

 المراد تحقيقها من عقد العقد، وعليه فالباعث هـو          ةقد هو تلك النية المستترة أو الظاهر      التعا

 ومدى صالحيته من الحـل والحرمـة والكراهـة، أي أن            ،الكاشف عن حكم العقد الصوري    

المقصد األصلي يتصل بإرادة الشارع، وينفصل عن إرادة العاقد، بينما المقصد مـن العقـد               

 ومنهـا   ،لعاقد، وعليه فإن ترتيب الحكم الـشرعي علـى أي عقـد           الصوري مرتبط بإرادة ا   

 . )١(الصورية تابع للمقصد المتعلق بإرادة الشارع

                                                 
   ).١٣٠(الوجيز في النظرية العامة لاللتزامات ، ص : محمود زكي ) 1(



  
  

  الفصل الثاني 
  أحكام الصورية

  
  : وفيه أربعة مباحث

א א:א א מ
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  لمبحث األولا
  أحكام الصورية فيما بين المتعاقدين

  
  :وفيه مطلبان

  

א .א،א:א

א .א:א
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 النية،  ينَس ح ا، وكان اً صوري اًي آخر ظاهر  اًوأظهرا عقد ،  إذا أبرم العاقدان عقداً حقيقياً        

فلهما أن يتمسكا بالعقد الصوري، كما أن لهما أن يتمسكا بالعقد المستتر الحقيقي، ولهمـا أن                

بهمايثبتا بكل الطرق صورية العقد الذي يضر  .  

  أتناول الحديث عن أحكام الصورية فيما بين المتعاقدين، في مطلبين،           ؛ على ذلك  وبناء

  : وبيانهما على النحو التالي

א א
א ، א

 أو االنتفـاع بهـا؛ إلشـباع        ، لحاجاتهم في تملك األشياء    العقوديلجأ الناس إلى إبرام       

 ومـا تتطلبـه تلـك        ،  في استمراره في الحياة     اإلنسان محتاج لغيره   ذرغباتهم  وحاجاتهم، إِ   

 للتملـك    اإلنسان بطبعه ميالٌ    أو غيرها ، كما أن     ، وحاجات ضرورية  ،الحياة، من سبل تيسير   

  . والحيازة لألشياء

ها، وحتـى   وتيسر له سبلَ،لذا يلجأ المرء إلى إبرام العقود التي تحقق له تلك المصالح    

 التصرف فيها، فإنني أتناول في هذا المطلب التعريف         ، وحق ننستوضح المراد من ملكية العي    

  : مما تدعو الحاجة لبيانه، على النحو التالي، بالملكية وما يتعلق بها 

  : تعريف الملكية : والًأ

   : في اللغة ) أ(

   لَّكَه الشيء تمليكاً، أيويقال: م ،لكاً لهجعله م :مفهو م لْكاَل والملَّكَه الملَّمك .  

أي ال  :  بفتحتين شَيٌئكته  لَ، وما في م    ملْكه شْئْ  )١(ما في ملْكه شيء، وما في       : ويقال أيضاً    

  . يملك شيئاً

:   وفـي اللـسان    )٢( .والملك  بكسر الميم اسمه منه، والفاعل مالك، والجمع، مـالَّك            

    )٣( .احتواء الشيء، والقدرة على االستبداد به: الملك

                                                 
 )  ٣٤٠(مختار الصحاح ص :   الرازي)1(

 ).٣٤٤(المصباح المنير ص :  الفيومي ) 2(

 ) ١٠/٥٩٥(لسان العرب :   ابن منظور)3(
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 ،وحق تصرفه فيه له وحـده     ،  الملكية هي حيازة اإلنسان للمال بأنواعه        ف ؛وبناء عليه   

  . ما لم يمنعه مانع مادي وشرعي من التصرف فيه

  

  :في االصطالح: )ب(

 فـي أكثـر    ،  بخـالف صـنيعهم    أن أكثر الفقهاء ال يضعون تعريفاً دقيقاً للملكيـة     يالحظ

عريف األستاذ مصطفي الزرقـا،     ارتضيت ت المصطلحات ،وبعد النظر فيما كتبه المعاصرون       

   : الذي يقول 

     ) . اختصاص حاجز شرعاً ، صاحبه التصرفُ إال لمانع : ( الملك

  : شرح التعريف

أي جعله له دون غيره ، والمـراد بكونـه          : االختصاص بالشيء ) : اختصاص حاجز (قوله  

  .  دون إذن صاحبهيحجز غير المالك عن التصرف، أو االنتفاع في ملك الغيرأي : حاجزاً

.  أي أن المشرع هو الذي حدَّد كيفية التصرف والتملك في األشـياء            ) :شرعاً (والمراد بقوله 

  :  وهو قسمان: صاحبه من التصرف والمراد بمانع

  . نقص األهلية؛ كالصغير والسفيه، ونحوه، يمنع من التصرف، ولوليه التصرف عنه: األول

 المال؛ كالشركة؛ ِإذ التنفيذ للشركاء ، وال يكـون لواحـد            وهو وجود حق الغير في    : والثاني

ووجود هذا المانع ال ينافي الملك، فهـو عـارض،   . منهما، أو منهم، إال بإذن مسبق في ذلك      

  )   ١( .وليس  أصلياً

  

  : المختاريالرأ

   -:يرجع اختيار هذا التعريف لألسباب التالية        و

 كالخمر  ؛ك، ومانع لدخول ما ال يجوز تملكه شرعاً       نه تعريف جامع لجميع أنواع المل     إ .١

 .ونحوها

موضحاً أن االختصاص    ،لمعاصرين  تعريف جامع لمزايا تعريفات الفقهاء ا     كما أنه    .٢

  . التصرف ابتداء علىآثاره ثابتة في القدرة 

٣. صقوشموله على أنواع الملكية، عباراته، ووضوح دالالتها على المرادر  .  

  

  

                                                 
 .)١/٢٤١(خل الفقهي العام  المد:  الزرقا) 1(
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     :اع الملك أنو: ثانياً 

  : المحل، أو التمام والنقصان: الملك باعتبارين هماينقسم 

  :  ثالثة أنواع، وهيالملك باعتبار محله: القسم األول

  :ملك العين: األول

  )١(" وهي أن يكون الملك وارداً على ذات الشيء ومادته"

 ؛حـة شـرعاً   فهو يعطي المالك حق التصرف في العين ومنافعها بكل التصرفات المبا                

  . ة، والوقف، ونحوهاركالبيع، والهبة، واإلجا

  : ملك المنفعة: والثاني

  ؛  االنتفاع فقط من العين مع بقاء العين سـليمة لمالكهـا           وهي أن يكون للشخص حقُّ          

  )٢( .كسكنى الدار، وإعارة سيارة، ونحو ذلك

  : ينملك الد: والثالث

          كأن يكون لشخص ديبسبب مباح؛ كثمن سلعة، أو بدل متلف، أو قيمة           آخر  في ذمة  ن

  . ضقر

  )٣(. الك للعينم فإنه غير ؛بخالف مالك المنفعة، علماً بأن مالك العين مالك لمنفعتها      

  : الملك باعتبار تامه وناقصه، نوعان: القسم الثاني

  : الملك التام: األول

  .  الحقوق التي شرعها الشارع الحكيمهو الثابت على العين ومنفعتها، في جميع     و

  :ويفهم من ذلك أن أهم مميزات الملك التام ما يلي

  . نه ملك مطلق ودائم غير مقيد بزمان أو مكان لصاحب العين ومالك منفعتهاإ .١
٢. ف وغيرها هبة، و وقو ،شراء  و، حرية التصرف بالعين ومنافعها، من بيعكما يمنح صاحبه . 

، إال أنه في حال العـدم يؤاخـذ         ه سواء بتقصير أو عدم     ، العيننه ال ضمان على مالك      إ .٣

والَّذِين إِذَا أَ�فَقُوا لَم يسرِفُوا ولَـم يقْتُـروا وكَـان بـين ذَلِـك               {ديانة؛ لحرمة إتالف المال؛ لقوله تعالى       
 )٥(} طِنيِ وكَـان الـشيطَان لِربـهِ كَفُـورا     خـوان الـشيا    إِن الْمبذِّرِين كَـا�ُواْ إِ    {: وقوله تعالى  )٤(}قَواما

                                                 
 ). ٣٠٩(  ص  ،الشريعة اإلسالمية:  بدران أبو العينين) 1(

 .)٦٧( ص  ،الملكية ونظرية العقد: ؛ محمد أبو زهرة)٣١٠(المرجع السابق ص )  2(

 . المراجع السابقة)  3(

 ). ٦٧(سورة الفرقان اآلية  ) 4(

 ). ٢٧( سورة اإلسراء اآلية ) 5(
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 ه،حظرت الشريعة قليله وكثيـر  قد   و ، إسرافٌ ن اإلنفاق في غير طاعة اهللا     إ :وجه الداللة 

 ) ١(.  وكذا قضاء عند ثبوت سفهه يحجر عليه،واعتبرته معصية

٤.    قْكما أنه ال يسقط صاحبها ملكـه     في ، ونحوه عيناً مملوكة للغير    ب ظالمٍ ص اإلسقاط، كغ  ُلب

      وهبـة أبيـع   ب ولكنه يجوز له نقـل ملكيتـه لغيـره           ؛عنها، فإن ملكيته تبقى وال تسقط     

  )٢( .ونحوها

  : الملك الناقص: الثاني

 ، وهو أوسع انتشاراً من سابقه     ،وهو الثابت على منافع العين دون رقبتها، أو العكس          

  ) ٥(. ، ونحوها)٤(، واإلجارة)٣(ى في كثير من المعامالت؛ كالوقف، واإلعارةريو

  : حق االنتفاعوالفرق بين ملك المنفعة : ثالثاً 

 حق متعلق بالعين مع بقاء العين ملكاً لصاحبها، وحق المنفعة يبيح لـصاحبها              :ملك المنفعة  

أن ينتفع بها لنفسه، وأن يملكها غيره، فالمستأجر في عقد اإلجـارة مالـك لمنفعـة العـين                  

فـق  ت مـا لـم ي  ه، سواء بعوض أو بدون،لغيره من االنتفاع بها إال بإذنه    وهو مانع    ،المؤجرة

  . المتعاقدان على منع تأجير المؤجر إال بإذن المالك

  

 ، حق ثابت بإذن عام، ومجرد رخصة باالنتفاع؛ كالمرافق العامة من حـدائق            :وحق االنتفاع 

 ،لغيره بركوب سيارته   ونحوها، أو أن يثبت االنتفاع بإذن خاص؛ كمن يأذن           ، وأنهار ،وطرق

  .  ال يعطيه اإلذن في تمليك ذلك لغيره،أو المبيت في داره

  

   : ما يليومن الفروق أيضا

     ومثلهـا فـي     ، بتقصيره بقيمتها في القيمـي     فهان مالك المنفعة يضمن العين إن أتل      إ -١

  .  باالستعمال الصحيحالمثليات، وال يضمن إن هلكتْ

 ،يد بالشروط المحددة للزمان والمكان في حق االنتفـاع        كما أن ملك المنفعة يقبل التقي      -٢

 . بخالف الملك التام، الذي ال يقبل التقييد زماناً وال مكاناً
                                                 

 ). ١٣/٦٩(امع ألحكام القرآن  الج: القرطبي) 1(

 ). ٣١٥( ص  ،الشريعة اإلسالمية: ؛ بدران أبو العينين) ٦/٤٥٥(الفقه اإلسالمي وأدلته : الزحيلي) 2(

  ). ٣/٥٦٠(حاشية على الخطيب : يرميج؛ الب"استيفاء منفعة بال مقابل: اإلعارة )3(

مغنى المحتاج،  :يالشربين" باحة بعوض معلوم   للبذل واإل  ةعقد على منفعة مقصودة معلومة قابل     : اإلجارة )٤(

)٢/٤٤٩.(  

 ) .٦٨(الملكية ونظرية العقد ص : محمد أبو زهرة) ٥(
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٣-      كما أن ملك المنفعة ال يبوفاة المالك، وال ينتقل هذا الحق إلى ورثتـه ي، وينتهثُور ، 

  )١(.، خالفاً للشافعيثبخالف الملك التام الذي يور

تعذر اسـتيفاء المنفعـة   بنتفاع بالمنفعة بهالك العين المنتفع بها، أو  كما ينتهي حق اال    -٤

 ويصبح السكن فيها خطراً لذاتها؛ كتـصدع أركانهـا          ،المتفق عليها؛ كإجارة دار للسكن    

 )٢(.  ونحو ذلك، كاحتالل عدوٍ لها؛وجدرانها، أو لعارض

 ،باإلعارة ونحوهـا  ونفقات العين وصيانتها على مالك المنفعة إذا ملكها بدون مقابل؛            -٥

 العقد  نصَّوقد تكون على مالكها إذا ملك منفعتها باإلجارة، وتكون على مالك المنفعة إذا              

 . على ذلك
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ________________  
  ) . وما بعدها ٣/١٥١(روضة الطالبين، :النووي: انظر )١(

: ؛ النووي ) وما بعدها  ٦/٣٠٩(مواهب الجليل   : ؛ الحطاب )٧/٤٠٦(البناية في شرح الهداية     : العيني )٢(

   .  )٤/٦٧(المبدع : ؛ ابن مفلح) وما بعدها٣/١٥١(روضة الطالبين 

  



אאא  מ
   

 ١١٧ 
 

א א
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له وال  أن العقد الصوري يتردد بين البطالن والفساد ، وهو فيما بين المتعاقدين ال أثر                     

  .اعتبار ، وإن وجدت صورته في الخارج 

     ثم إن العبرة ألثر العقد فيما بين المتعاقدين ليست بهذا العقد الـصوري ؛ بـل بالعقـد                  

  . الحقيقي المتفق عليه ؛ ألنه األصل الذي انصرفت إليه إرادتهما 

طرفين أن ينفرد بتعديله         كما أن العقد شريعة المتعاقدين ، وعليه فإنه ال يجوز ألي من ال            

أو إلغائه، إال إذا كان هناك نص أو اتفاق ، أو أن طبيعة العقد تبيح له ذلك ،أو يكون العقد قد                     

  .  هذا العقد باإلبطال أو التغيير علىتصادم مع قاعدة شرعية أو قانونية تفرض تدخلها 

 ،رياً بـصورة مطلقـة       ذلك فإنه إذا باع شخص آلخر عيناً معينة بيعاً صـو           ىوبناء عل      

وأثبت في ورقة الضد ذلك االتفاق ، فإن العقد الظاهر الصوري ال وجود له بينهما حقيقـة ،                  

  .والعبرة عندها لالتفاق المستتر الحقيقي ، أي ورقة الضد المثبتة لذلك االتفاق 

 بالبيع   مالكاً للعين ، وال يستطيع الطرف الصوري التصرف فيها         ى فإن البائع يبق   ؛     وعليه

تصرفاً حقيقياً ، ولمالكها التصرف فيها كيف يشاء ، كمـا ال يحـق للمـشتري الـصوري                  

االعتراض أو الطعن ، وإن وثِّقَ هذا العقد الصوري في المؤسسات الخاصة بذلك قبل بيعها                

  . بيعاً حقيقياً من قبْل مالكها األصلي 

 المشتري الصوري ؛ لعدم اتجاه      علىين   النقيض من ذلك ، فإنه ال تنتقل ملكية الع         ى     وعل

إرادتهما الحقيقية إلرادة األثر من هذا العقد ؛ إذ العبرة باإلرادة الحقيقية الجـادة ، ال اإلرادة                 

  . الهزلية المتواطأ عليها 

  ما سبق فإنه يجب التمسك بالعقد الحقيقي منهما ، وإثبات وجود هذا العقـد               على      وبناء 

ركانه وشروطه ؛ بتوافر الرضا ووجود كل مـن المحـل المعقـود عليـه ،                الحقيقي بكافة أ  

      )١( .والسبب المشروع ؛ بكون الباعث مشروعاً غير باطل 

____________
النظرية العامـة لاللتزامـات   : ؛ عبد الرزاق حسين ياسين)٢/١٠٨٢( الوسيط   :عبد الرازق السنهوري    ) ١(

: ؛ محمد لبيب شنب   ) ١/١٩٣(لوجيز في النظرية العامة لاللتزام      ا:  الذنون وغيره  على؛ حسن   ) ٢٣٥(ص،

  ) . ١٦٢( ص  ،أحكام االلتزام: ؛ أنور سلطان) ٢٦٣( ص ،نظرية االلتزام
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  المبحث الثاني
  أحكام الصورية فيما بين الدائنين

  
  : وفيه مطلبان 

א א:א א מ

א אא:א  א
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א א
א א א מ

 وهذا ما تحتمه طبيعـة العقـود مـن    المتعاقدين، إلىإن نتيجة العقد هي انصراف آثاره       

 وفـي عقـد     للبائع، ففي عقد البيع انتقال العين للمشتري والثمن         المتعاقدين؛انتقال الملك بين    

 وانتقال الثمن للمؤجِر، وهكذا كل عقد حـسب         للمستأجر،نتقال منفعة العين المؤجرة     اإلجارة ا 

  .وطبيعتهنوعه 

 يخلفون هـذين    ن م إلى وسنته في خلقه أن تنصرف تلك اآلثار         ىثم شاءت قدرة اهللا تعال         

 ؛ يرثون   هفلَ خَ ركتْ دار اآلخرة ، و    إلىالمتعاقدين في حقوقهما ؛ النتقال اإلنسان من دار الدنيا          

   .عنه ما يملك من أموال وعقار ، ونحو ذلك

لذا فقد تناولت في هذا المبحث أحكام الصورية فيما بين المتعاقدين ؛ وذلك مـن خـالل                      

  : المطلبين اآلتيين 

   .تحديد مفهوم الغير في الصورية: المطلب األول 

  .دائن طرفي العقد الصوري: المطلب الثاني 

א א
א א

 األصل في تحديد معني الغير في الصورية يتلخص في وجوب حماية كل مـن لـه                 إن     

 واعتقد بأن العقد حقيقـي،      ،اعتمد عليه ، واطمأن إليه، بحسن نية       وأعالقة بالعقد الصوري،  

ن الناس أن ينـتج     فتوجهت إرادته للتعامل معه، كما تقتضي الحال من استقرار المعامالت بي          

 بعد موته،   هفلَ خَ إلىعن هذه العقود أثرها، وكما أن العقود قد تنتقل آثارها من شخص العاقد              

 أي المورِث لها ؛ وعليـه فـإن         ؛أو حال حياته، فيتأثر هذا الخلف بالعقود التي أبرمها األول         

  .خلف عام ، وخلف خاص : المراد بالخلف هنا نوعان 

   )١( .حقوقه هو من يخلف سلفه في كل :العامفالخلف ) أ(

وبمعني آخر هو الذي تؤول إليه جميع الحقوق التي خَلَّفها له سلفه، سـواء كانـت لـه                       

  ، ونصيب كل وارث منهم؛ كالنصف     ،وحده، أو يشاركه فيها غيره بِنسبٍ متفاوتة؛ أي الورثة        

  . ونحو ذلك،  والثُمن ،والسدس

  

    _____________  
  ) .١/٢٥٠(اللتزامات ،لالنظرية العامة : نذر الفضل م )١(



אאא  מ
   

 ١٢٠ 
 

  :  فإن الخلف العام بالنسبة للشخص المورث لها أحد اثنين ؛وعليه      

  .الوارث ، سواء كان فرداً أو جماعة : األول 

  . له بنسبة معينة من التركة ؛ كالثلث والربع ونحو ذلك ىالموص: الثاني 

؛ كالمشتري الذي يتلقي ملكيـة      )١( انتقل إليه حق معين بالذات       نهو م  : والخلف الخاص ) ب(

  .  له بمال معين ى والموص،المبيع من البائع، والموهوب إليه

: الغيرإلىانصراف آثار العقد 
 األصل في آثار العقود أنها تلحق بالمتعاقدين، وبعد موت أحدهما أو كليهمـا، فـإن                إن      

 الغير، دون إخالل بالقواعـد المتعلقـة        إلى ورثتهم أو خلفهم العام، أي       إلىآثار العقود تنتقل    

بالميراث، ما لم يكن هناك نص من قاعدة شرعية؛ كحجب القاتل من الميراث ونحـوه، أو أن        

 المورِث، وأثر العقد    على ديون    مع طبيعة العقد تبين صفة معينة لكيفية التعامل مع التركة، أو         

ن قبل المتعاقدين أو أحدهما؛ كأن يوصي بنصيب معين لشخص بعينـه،            الذي سبق أن ُأبرِم م    

  .  جهة معينة بجزء من هذا األثر المتروك ىأو إل

لحق  ي وما الغير إال بعد سداد الديون،     إلىل  والقاعدة في الشريعة اإلسالمية أن التركة ال تنتق          

 وهـم   ، خلفـه  ى يوزع عل  بذلك من مصاريف الدفن والتكفين، ونحو ذلك، والفائض بعد ذلك         

)٢(. الغير أو الورثة هنا 
   

 ال يشترط للطعن في التصرف الصوري الصادر من السلف كون حق الخلف الخاص              كما   

 العقـد   ى، فالبيع أو الشراء أو الهبة أو اإليصاء ونحو ذلك سابق عل           اً معين اًالذي انتقل إليه حق   

 كانت  متىالطعن في صورية التصرف     الصوري في الزمن، فللخلف الخاص الحق دائماً في         

  : له مصلحة في ذلك؛ ومثال ذلك 

 بعقد صوري، ويسجل في الـسجالت الحكوميـة         ىأن يبيع شخص عقاراً له مرتين، األول         

ن للمشتري الثاني الطعن في صورية هـذا        وكفي آلخر؛   ىبيعه مرة أخر  يذات االختصاص، ثم    

  . ر الناتج عنه ترتب األثيالتصرف؛ ليتمكن من تسجل عقده، و

  

  ____________  
  ) .٤٣٣(النظرية العامة لاللتزامات، ص : عبد المنعم البدراوي) ١(

، وانظـر   )١١(سورة النساء،اآلية   .] من بعد وصية يوصي بها أو دين        [ ..أصل هذه القاعدة قوله تعالى    ) ٢(

تبصرة الحكام بهامش   : ؛ ابن فرحون  )٢/٢٠٧(تحفة الفقهاء،   : السمرقندي؛ كذلك    من نفس السورة   )١٢(اآلية  

شـرح منتهـي األرادات     :  البهـوتي  ؛)٢٠٤،  ١٨٠/ ٢(نـاع، اإلق: الـشربيني  ؛)٢/٣٧٣(فتح العلي المالك،  
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)٢/٢٧٦(.  

   

   المتعاقدان عقداً حقيقاً بعقد ظاهر؛ فإن العبرة للعقد الحقيقي المستتر بينهما، وال اأما إذ تَرس   

 خَلَفه العام من ورثته ونحـوهم، وال        ى وال إل  ، العاقد الصوري  ىلتنتقل آثار العقد الصوري إ    

 العاقد األصـلي مالكـاً      ى خلفه الخاص؛ كبيعه العين المعقود عليها، أو هبتها لغيره، ويبق          ىإل

للعين، ويتصرف فيها بإرادته كيف يشاء؛ كبيعها بيعاً حقيقاً آلخر، وعنـدها تنتقـل الملكيـة                

عاقد الصوري الطعن في العقد الجديد، وإن سبق تـسجيل العقـد            للمشتري الحقيقي، وليس لل   

   )١(. الصوري في السجالت الحكومية الخاصة بذلك قبل تاريخ البيع الحقيقي 

 ورثته؛ ألنه غيـر مالـك       إلىوفي حال موت المشتري الصوري، فإن آثار العقد ال تنتقل              

  !.؟للعين فكيف يورث ما ال يملك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

______ ____  
أحكـام  : ؛ أنور سلطان  )٢٦٤(نظرية االلتزام ، ص   : ؛ محمد لبيب شنب   )٢/١٠٨٩(الوسيط ، : السنهوري) ١(

  ). وما بعدها ٢/٢٣٤(النظرية العامة لاللتزام، : ؛ عبد الرازق حسين ياسين)١٦٠(االلتزام، ص 
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א א
א א א

 المتعاقدين، وغير خَلَفهما العـام، وهـم الورثـة، أو          هنا كل شخص غير    يقصد بالغير       

الخاص، وهو من ينتقل إليه حق معين بالذات؛ كالمشتري والموهوب له، والقاعدة أن آثـار               

  .  الغير، أي أن للعقد أثراً نسبياً محصوراً بين المتعاقدين وخلفهما إلىالعقد ال تنصرف 

 لهم، أنهـم مـن الغيـر        ى غير الورثة والموص         ومما ال شك فيه أن دائني المتعاقد من       

  .  أو حصة باإليصاء لهم ،بالنسبة للعقود التي يبرمها المتعاقد؛ ألنهم لم يرثوا عنه ذمته المالية

     فالدائن الشخصي لكل من طرفي العقد الصوري يعتبر من الغير بالنـسبة لهـذا العقـد                

ير مستحق، وسواء كان إبرام العقد الـصوري         األداء أم غ    مستحقَّ هنُي د الصوري، سواء كان  

  . الحقاً للدين أم ال، المهم أن يكون حق صاحب الدين ثابتاً في ذمة المدين 

 فإن كان العقد الصوري عقد بيع، كان لدائني البائع التمسك بـصورية             ؛ ذلك ى     وبناء عل 

، وتحت ضمانهم، كذا لدائني     العقد؛ إلثبات أن محل العقد الصوري باق في ذمة مدينهم المالية          

 الشراء؛ ليثبتوا ملكية العين للمشتري بعقـد الـشراء، وفـي            المشتري التمسك بصورية عقد   

   )١(. ضمان المشتري

 ؛ وخلفهما الخـاص   ، وهما دائنا طرفي العقد الصوري     ،       فإذا ما تعارضت مصالح الغير    

 وإثبات صـورية    ، بالعقد المستتر  كأن يكون لدائن البائع أو لخلفه الخاص مصلحة في التمسك         

البيع، وفي المقابل المصلحة لدائن المشتري أو لخلفه الخاص التمسك بالعقد الظـاهر؛ فـإن               

 الثاني حال إثبات الصورية، وإال فإن الحق يكون للطـرف           علىالحكم بتغليب الطرف األول     

  ) ٢(. الثاني المتمسك بالعقد الظاهر الصوري 

   : دائن طرفي العقد الصوري علىوإليك مثاالً      

)٣(: عقد القرض 
   

     إن المقرِض يصبح من الغير الذين لهم حق في العقد الصوري، إذا ما باع أو اشـتري                 

المستقرِض بماله، أو مات؛ فإن للمقرِض حقاً في العين المبيعة أو المشتراة حال حلول وقـت   

  :األداء، والذي أريد هنا هو
   ________  

  ) . ٢٦٨ص (،  نظرية االلتزام:  ؛ محمد لبيب شنب)٢/١٠٩٤(الوسيط، :  لسنهوري ا)١( 
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   ) . ١٦٥(، ص  أحكام االلتزام:  أنور سلطان) ٢ (

  ) .٤(من هذا البحث حاشية رقم ) ١٠٦(ص :   انظر)٣( 

  : حكم القرض من حيث األثر المترتب عليه 

 أي ملكية المال المقترض مـن       ؛كيةانتقال المل : إذا صح القرض ترتب عليه حكمه، وهو          

 ضِ وجه يلتزم معه المستقرِض ردَّ بدله حال طلبه من المقـرِ           على المستقرِض   إلىالمقرِض  

   .له

 عند عدم معرفة العقد الحقيقي المستتر؛ إذ         هذا الحكم   يتم تطبيق  ففي حال العقد الصوري       

 حقيقي،  مستترٍرٍ صوري، وآخر  األصل في العقود للعقد الظاهر، وفي حال وجود عقدين ظاه         

 وهم من   ،مع إمكان إثبات صورية األول، فإن أثر العقد عند ذلك تكون للعقد الحقيقي، وللغير             

  صاً، أم ممن لهم حق؛ كدائني العقدلهم حق في هذا العقد، سواء كانوا خلفاً عاماً أم خا

ب مصالحهم، بشرط حسن    لصوري، فإن لهم التمسك بالعقد الصوري، أو بالعقد الحقيقي حس         ا

النية كالشفيع؛ فإن له أخذ المبيع بالشفعة بمقابل الثمن المذكور في العقد، وإن كان الثمن فـي                 

                 العقد الصوري أقل من الثمن الحقيقي، كما له حق الشفعة في بيعٍ صوريٍ حقيقته عقد هبـة

، حـال كـون الـدين       مستتر؛ وكذا المدين بالنسبة لعقد الحوالة الصورية الصادرة من الدائن         

متنازعاً فيه، فإن للمدين أن يتخلص من العقد الصوري بدفع الثمن والمصروفات التابعة لذلك              

   )١(. العقد 

 حالها  ى عل ى العاقد الصوري، وتبق   إلىفي العقد الصوري ال تؤول          علماً بأن ملكية العين     

  . في ملك العاقد الحقيقي 

 العين المبيعة؛ بل    ىنه ال يملك وحده حق التنفيذ عل      إالبيع؛ ف     وإذا أثبت دائن البائع صورية      

 مالكها؛ ألنها في الضمان العـام       علىله حق    يشترك معه كل دائن له حق في تلك العين، أو         

  . لجميع الدائنين 

     كما أن لدائني المتعاقدين التمسك بالعقد الظاهر الصوري متى كانا حسني النيـة، عنـد               

 ذلك، وكون العقد المستتر يضر بهم؛ وذلك كون هذا العقد الظاهر قـد              رجحان مصلحتهم في  

   .أوجد مظهراً خُدع به الدائن، واطمأن إليه

والسؤال المهم هنا عند تعارض دائن العقد المستتر مع دائن العقد الظاهر مصلحة          

  من ترجح ؟  

ـ    سبق اإلشارة   اهر، أو بالعقـد المـستتر وفقـاً     أن دائن العاقدين له التمسك إما بالعقـد الظ

  )٢(.لمصلحته؛ فإن التنازع واقع إذا ما كان هناك دائن للعقد المستتر، وآخر للعقد الظاهر 
 ____________  
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     ) . ٢/١٠٩٩(الوسيط، : ؛ السنهوري)٢/٢٣٩(النظرية العامة لاللتزامات، :  عبد الرازق حسين ياسين)١(

   .المراجع السابقة : انظر) ٢(

، وللمشتري دائن آخر،    ن دائ  فيه ، أن نفرض بيعاً صورياً يكون للبائع      وصورة المسألة        

حق ومصلحة في إثبات العقد؛ لينفذه وينال حقه، وال يمكن ألحـد            _ أي الدائنين _ فلكل منهما 

أن نحـرص   ، وهذا يعني    األخرى علىاألخذ بالعقدين معاً، وعليه فال بد من تغليب مصلحة          

إلرادة الحقيقية للمتعاقدين فنغلب عندها مصلحة دائن البائع، وقد اختلف الفقهاء            احترام ا  ىعل

   )١(. رأيين، سبق بيانهما مع بيان الرأي المختار في ذلك علىفي هذه المسألة 

     :الرأي المختار

 دائـن   ى ترجيح دائن المشتري في البيع الصوري عل       إلى إال أن هذه الواقعة أميل فيها            

 العين المبيعة، وذلـك لمـا       على، بحيث يقوم دائن المشتري في البيع الصوري بالتنفيذ          البائع

  : يلي

  .  تأكيد مقصد الشريعة في استقرار التعامل -١

 انخداع الغير بذلك، فوجب أن يتحمـل تبعـة          إلى ى كتم حقيقة بيعه، مما أد      قد ن البائع إ -٢

  .  وكذا دائن المشتري ،ذلك

حسن النية وقت علمه بصدور التصرف الصوري مـن المـشتري،            كون دائن المشتري     -٣

   )٢( .ة وهذا يوافق رأي جمهور الفقهاء في أصل المسأل

 إذا ما تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقـد الظـاهر، وتمـسك     ؛    وعليه

  . ين منهم المستتر، كانت األولوية لَألوَِّلاآلخرون بالعقد 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

 ___________  

  . من البحث )  وما بعدها٥٥(ص : انظر) ١(

                   .انظر نفس الحاشية السابقة ) ٢(
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  الثالثالمبحث 

  الورثةأحكام الصورية فيما بين 
  

  : وفيه مطلبان 

א מ:א .א

א א:א א  .א
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א א
א א מ

  
إن الشارع الحكيم قد نظَّم العالقات بين األفراد، وقد رسم لكل ذي حق شروطاً معينة ،                     

        وقف الناس عند حدودها ترتب اآلثار       وطلب من العباد االلتزام بها، والسير على منوالها، فإن 

  .عليها، وإال فال

فـل الـشارع     أن عالقة الوارث بمورثه من العالقات والحقوق التي تكَّ          فيه شكومما ال        

            ثـالث فـي     الحكيم بترتيبها في القرآن الكريم، وأوضحها جل وعال وضوحاً تاماً في آيـات 

سورة النساء، وهي اآليتان الحادية عشرة ، والثانية عشرة،ثم السادسة والسبعون بعد المائـة              

  .  ؛ لشهرتها ، وال أرى حاجة لذكرهاية األخيرة فيهامن نفس السورة، وهي اآل

فهذه اآليات الكريمات ركن من أركان الدين، وعمدة في األحكام، وهـي مـن ُأمهـات                     

اآليات المعجزة، أعطى الشارع الحكيم فيها كلَّ ذي حقّ حقه، فـي أروع بيـان ، وأجمـل                  

عض الناس، يجعلهم يتدخلون فـي      وصف، وأعدل توزيع، إال أن ضعف الوازع الديني لدى ب         

 ،هذا البيان الرباني، بحجب غيرهم وحرمانهم من حقهم، لذا كان هذا المبحث فـي مطلبـين               

  :أبين فيهما هذا التعدي على النحو التالي

  . الورثة أو أحدهم بعقد صوريحرمان: المطلب األول

  .وارث المشتري أو البائع بعقد صوري: المطلب الثاني
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إن العدالة اإللهية أعطتْ كلَّ ذي حقّ حقه في التملك، وفي انتقال الملك من شخص آلخر                    

بضوابط وشروط خاصة، ومنها الميراث الذي ينتقل فيه ملك المال أو العين أو العقـار مـن             

   . حو ذلك من العقودالمورث إلى الوارث، ومنها ما ينتقل عن طريق عقد البيع، ون

وفي هذا المطلب أتناول انتقال الملكية والحقوق من المورِث إلى الوارث، وتعدي البعض                 

   .على هذا العدل اإللهي بالمنع بما لم يشرع اهللا سبحانه وتعالى

  :أما حرمان الورثة أو أحدهم بعقد صوري، فله صور متعددة، منها    

 أو باإليصاء ألحدهم بشيء زائد على        ، أن يهب المورث أحد ورثته ماالً، أو عقاراً        -١

  .نصيبه، أو بكل تركته؛ لحرمان باقي الورثة

 .ة مع المؤسسةأ بالمواطالتبرع بماله ببيع صوري لمؤسسة ما؛ لحرمان الورثة -٢

ـ            الًبيعه ماله كُ   -٣ ك األصـلى    أو بعضاً آلخر، على أن يبيعه الثاني ، ألحد ورثة المال

بدون مقابل بيعاً صورياً، أو يهبه المشتري الصوري ألحد ورثة المالك األصـلي ؛              

 .والغاية من ذلك حرمان اآلخرين

  :وقد تناول فقهاء اإلسالم الصورة األولى، مع توضيح صوريتها، على النحو التالي     

  :تعريف عقد الهبة: أوالً

  )١( "ٍ هي تمليك تطَوع في حياة         "

فهي إزالة ملك بغير عوض في حياة الواهب، كما أن الفقهاء يرون أنها تنعقد باإليجاب                    

والقبول ، وتتم بالقبض، واألثر المترتب على عقد الهبة هو نقل الملكية من الواهب للموهوب               

  . بالقبول والقبضله

  :عطية األوالدحكم : ثانياً

الً أو بعضاً؛ لتفضيل أحدهم، وحرمان      الً، أو عقاراً، كُ        إذا ما وهب المورث أحد ورثته ما      

الباقين، سواء أكان ذلك بالهبة والعطية مباشرة ، أم بعقد صوري هبة فـي صـورة بيـع؛                  

  لحرمان اآلخرين، فما الحكم في ذلك؟

     

                                                 
 ).٢/١٥١(اإلقناع، : الشربيني) ١(
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   :محل االتفاق ) أ(

  .اتفق الفقهاء على مشروعية الهبة 

  : محل الخالف ) ب(

   .لد بعض ولده أو أحدهم على بعض في العطيةفي حكم تفضيل الوا 

  :آراء العلماء ) ج(

  :اختلف الفقهاء في المسألة إلى رأيين  

على أنه ال تجب التسوية في العطية بينهم؛ بل يندب إليها، فإن            : جمهور الفقهاء  :الرأي األول 

  )١(.هم على بعض صحت مع الكراهةل بعضضَّفَ

قالوا بوجوب التسوية بين األوالد في العطية، وتبطل بعدم         : يةالحنابلة والظاهر : الرأي الثاني 

المساواة بينهم، وأجاز الحنابلة التفضيل لمعنى يقتضي تخصيصه؛ كزمانـة ، أو عمـى ، أو             

  )٢(.كثرة عيال ، أو اشتغاله بالعلم ، ونحو ذلك

  : سبب الخالف )د(

  :ويرجع اختالفهم في ذلك لما يلي 

  :اردة في ذلك تعارض ظواهر النصوص الو -١

فمن رأى العبرة للنص الظاهر قال بجواز هذا العقد ، ومن رأى أن الحكم معلق بالنية 

  . والقصد ، أبطل هذا العقد واعتبره صورياً 

  :مع النص القياس تعارض  -٢

 أجاز الهبة للولد ومن رأي المصلحة فمن قال بجواز هبة المرء لألجانب من غير ورثته

   .اعتبره صورياً خالف ذلك أبطل العقد و

א
  .القياس بأدلة من السنة ، واآلثار ، و استدل الجمهور:أدلة الرأي األول

  :من السنة: أوالً

عمرة –، فقالت أمي    ةعطي أبي   يأعطان:   قال -رضي اُهللا عنهما  -عن النعمان بن بشير      -١

ه  ليشهد لى النبي   أبي إ  فأتى رسول اهللا     اهللا    رسولَ دهِشْال أرضى حتى تُ   : -بنت رواحة 

فـاتّقوا  : (قال. ال:  قال )هذا؟ أعطيتَ ساِئر ولدك مثلَ   (:على صدقتي، فقال له رسول اهللا       

                                                 
شرح منهاج الطـالبين    : ؛ المحلي )٤/١١٣(بداية المجتهد،   : ؛ ابن رشد  )١١/٥٥(المبسوط،  : يالسرخس  )١(

 ).٣/٦٥٣(حاشية على الخطيب، : ؛ البجيرمي)٣/١١٣(بهامش الحاشيتان، 

 ).٨/٩٥(المحلى، : ؛ ابن حزم)٥/٣٩٥(المغني، : ابن قدامة  )٢(
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، وفي  )فاردد: (، وفي رواية قال   )١(".فرجع أبي ، فردَّ عطيتَه    : قال). اَهللا واعدلوا بين أوالدكُم   

فأشهد علـى هـذا     : (، وفي ثالثة قال   )رٍفال تشهدني إذاً؛ فإني ال أشهد على جو       : (ثانية قال 

 وفي رواية قال    ،)على حق  فليس يصلح هذا ، وإني ال أشهد إال       : (، وفي أخرى قال   )غيري

وهنـاك روايـات    )  أوالدكم  بين اعدلوا(،وقال أيضاً   ) أال سويت بينهم   (، وقوله ) فأرجعه(

   . أخر

  -:تفي منها بثالثة  أك، وجوهبهذا الحديث من عدةاستدل الجمهور : وجه الداللة

) فأشهد على هذا غيري   (ن التسوية غير واجبة؛ وذلك ألن في روايات الحديث          إقالوا  : األول

بإشهاد غيره على العطية، فدلَّ ذلك على       _ صلى اهللا عليه وسلم   _أنه لو كانت واجبة لما أمره       

  .أن التسوية مندوب إليها

، وحاش  )٢()...فـإن شـهدوا فـال تـشهد معهـم         : (لى بأن هذا األمر للوعيد؛ كقوله تعا      :وأجيب عن ذلك  

  . جوره أن يبيح لغيره من المسلمين الشهادة على ما أخبر بأن له 

دليل على صحة الهبة، بدليل صحة الرجوع فيها، وقالوا بصحة          ) فأرجعه(   أن قوله  :الثاني

 التـسوية    اسـتحب   وإن كان األفضل عدم الرجوع منها، أنه         ،رجوع الوالد في هبته لولده    

  .بالرجوع فيها بينهم في العطية ورجحها، فلذا أمره 

عدم إتمام إمضاء الهبة، وهـذا ال يلـزم منـه تقـدم             ) رجعهأف(أن معنى قوله    ب وأجيب عنه 

  .صحتها

  .، أن المراد باألمر الندب واالستحباب والنهي للتنزيه)أال سويت بينهم: ( قوله : الثالث

الذي )  أوالدكم  بين اعدلوا: (وايات باألمر المباشر؛ كقوله      وردت ر   بأنه أيضاً هأجيب عن و

  .يدل على الوجوب

  : من اآلثار: ثانياً

عـشْرِين   إن أبا بكْرٍ الصديقَ كَان نَحلَها جـاد       : "قالتأنها  _ رضي اهللا عنها  _عن عائشة   -١

   ةبِالغَاب اِلهم نقاً مسفَاةُ قَا   . والو تْهرضا حواهللا: َلفَلَم ،        إلَـي بأح دالنّاسِ أح نا مةُ منَيا بي 

            َادلْتُك جإنّي كُنْتُ نَحو ،نْكي مدعفَقْراً ب لَيع زالَ أعو ،نْكي مدعنًى بقاً،    غوس شْرِينفلـو  ع 

 َأخَـواك وُأخْتَـاك،     ماما ه  مال وارِث، وإنّ    اليوم َ  كُنْت جددتيه واحتَزتيه كَان لَك ، وإنّما هو       

                                                 
 ).٥٣٥(، ص)٢٥٨٧(، ح اإلشهاد في الهبة) ١٣( صحيح، كتاب الهبة، باب رقم :البخاري   )١(

  ).١٥٠( من اآلية رقم ، سورة األنعام )٢(



אאא  מ
   

 ١٣٠ 
 

إنّما . واهللا لَو كَان كَذَا وكَذَا لَتَركْتُه،  يا َأبت: فقلت : عائشة   فاقْتَسموه علَى كتَابِ اهللا ، قَالَتْ     

اءمي َأسكْرٍ ،هو ب؟ قَاَل أبنِ اُألخْرىةَ:  فَمخَارِج طْن بِنْت١(ذُو ب( ،ًةارِيا جاهُأر.")٢(  

أنه فضل ابنه عاصـماً بـشيء أعطـاه          -رضي اهللا عنه  –روي عن عمر بن الخطاب      -٢

  )٣(.إياه

، ورجوع أبي بكر فيهـا قبـل قبـضها          -رضي اهللا عنهما  –إن عمل الخليفتين    : وجه الداللة 

  . أي أن عدم التسوية قرينة ظاهرة في األمر أنه للندب؛للعطية، دليل على الندب

 كانت برضى من إخوتها بذلك، ويجاب       -رضي اهللا عنها  - عائشة   بأن قصة : وأجيب عن ذلك  

   )٤(.-رضي اهللا عنه–  عمرِلحبمثل هذا عن قصة نَ

:  اشترى أرضاً من رجل من األنصار، ثـم قـال          -رضي اهللا عنهما  –روي أن ابن عمر     -٣

  .)٥("هذه األرض البني واقد، فإنه مسكين، نحله إياها دون ولده"

نحل ابنته   -رضي اهللا عنه  –أن عبد الرحمن بن عوف      "يق ابن وهب    وفي المحلى من طر   -٤

  )٦(". وله ولد من غيرها،من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أربعة آالف درهم

  . ظاهر النصين واضح في جواز المفاضلة بين األوالد في العطية إن:وجه الداللة

 المفاضلة بينهم، كما ولـيس فـي   أنه ال مانع من نحل الولد، وإنما الممنوع    : وأجيب عن ذلك  

  )٧( .الروايات ما يجيز إباحة المفاضلة

  

  
                                                 

 شهد بدراً، ، صحابية بنت صحابيي، الخزرجنصاريبنت زيد بن أبي زهير بن مالك األ: خارجة ) ١(

: ؛ انظر الزرقاني جارية المنام أنها حامل بي فىأ ور، بينه وبين أبي بكر، وتزوجها أبو بكرٍوآخى النبي

 ).   ٤/٥١(، )١٥١٢(شرح على الموطأ ، ح

الحديث ، و) ٣٦١(، ص) ١٤٧٤(حل ، حالموطأ ، كتاب األقضية ، باب ما ال يجوز من النُ: مالك ) ٢(

 .؛ انظر المرجع السابق سناده صحيح إ

االختيار في التسوية بين األوالد في العطية، ) ٧٤(سنن الصغرى، كتاب البيوع، باب رقم ال : ي البيهق)٣(

 ).٢/٥٦٤(، )٢٣٤٣(ح

 ).٥/٥٣٢(فتح الباري :  ابن حجر العسقالني)٤(

يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في ما ) ١٠(سنن الكبرى، كتاب الهبات، باب رقم ال:  البيهقي)٥(

سناده ضعيف ؛ ألن فيه عبد اهللا بن إ، والحديث )٦/١٤٨(، )١٢٠٠٦(العطية على االختيار دون اإليجاب، ح

 ).٤١٩(، ص)٣٥٦٣( تقريب التهذيب، حي ، ضعفه ابن حجر فلهيعة

 ).٨/٩٨(المحلى، : ابن حزملم أعثر على هذا األثر في مظانه لذا أذكر مكان وروده وهو؛  )٦(

 ).٨/١٠٥(المحلى، : ابن حزم:  انظر)٧(



אאא  מ
   

 ١٣١ 
 

  :القياس: ثالثاً

     انعقد اإلجماع على أن للرجل أن يهب جميع ماله حال صحته لألجانب من غير ورثته،               

  .  وهذا قياس،وألن يهبه لولده أو لوارث من باب أولى

  )١(. إذ ال قياس مع النص؛ببطالنه: وأجيب عن ذلك

 بما سبق من     و استدل الحنابلة ومن معهم بحديث النعمان بن بشير السابق،        : أدلة الرأي الثاني  

  )٢(.ردود على أدلة الجمهور اآلنفة الذكر

 الجمع بـين الـرأيين وذلـك        بعد هذا العرض لألدلة فإن الذي أميل إليه هو        : الرأي المختار 

؛ لتخصيص بعضهم فيجوز  ما لم تكن حاجة       بوجوب التسوية بين األوالد في العطية      :بالقول  

كثرة العيال أو االشتغال بـالعلم النـافع، وذلـك          مع   التكسب،    عن  مزمن، أو عجزٍ   كمرضٍ

  -:لألسباب الخمسة التالية

  .العطية بين األوالد في ة القائلين بوجوب التسوية قوة أدل -١

 .إلمكان الرد على أدلة المجيزين للتسوية على عمومها -٢

 .وح التشريع من حفظ الحقوق للجميعتمشياً مع ر -٣

للمحافظة على سالمة العالقات االجتماعية بين أفراد األسرة الواحدة ، ومنعاً للنزاع،             -٤

 .وهذا مبدأ هام كفلته الشريعة اإلسالمية

منعاً للتحايل باسم الهبة والتفضيل من اللجوء إلى العقد الصوري بجعل الهبـة فـي                -٥

  .رمان الورثة كالً أو بعضاًصورة بيع، ونحو ذلك؛ من أجل ح

  :وبناء على ما سبق

فإن الشخص الذي يلجأ إلى مثل هذا العقد لحرمان الورثة بعقد صوري كهبة تفـضيل،                    

فإن العقد باطل، وترد العطية، وهي مال مقسوم بين الورثة، ويكون ذلك عند ظهـور النيـة                 

المختار لديَّ ؛ لما سبق من تعليل فـي         وفسادها، وإن لم تعلم النية فإن األخذ بهذا الرأي هو           

   .الترجيح

فمن أخفى عقد هبة تحت ستار عقد بيع، وجب أن تتوفر في الهبة أركانها وشروطها من                    

توافر الرضا، والمحل المعقود عليها، والسبب؛ من كونه مشروعاً وصادراً ممن هـو أهـل               

للعقد الظاهر، وهو عقـد البيـع،       للتبرع، أما من حيث الشكل الظاهر الخارجي؛ فإن العبرة          

                                                 
بداية : ؛ ابن رشد)١١/٥٥(المبسوط، : ؛ السرخسي)٥/٥٣٢(فتح الباري، :  ابن حجر العسقالني)١(

 ).٥/٣٩٧(المغني : ؛ ابن قدامة)٣/٦٥٣(حاشية، : ؛ البجيرمي)٢/١١٣(المجتهد، 

 ).٥/٣٩٦(المغني، : ابن قدامة:  انظر)٢(
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فمتى عقدت الهبة بهذه الطريقة من الناحية الموضوعية، فإن أحكام الهبة تطبق علـى هـذا                

  .العقد ال أحكام البيع 

وعليه يجوز لمن لهم حق في العين الموهوبة عدم إنفاذ هذا العقد ؛ لما انطوى عليه العقد                     

ة أركان عقد البيع ليست الـصورية ذاتهـا         من غش وتدليس، والسبب في الرجوع عند صح       

  )١(.،وإنما التحايل على التشريع ، أو التحايل على القانون

  

                                                 
 ). وما بعدها٢/٢٣٢(النظرية العامة لاللتزامات، :  الرازق حسين ياسين عبد)١(
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א א
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إذا ما تعاقد شخصان أو هيئتان على بيع بعقد صوري، فإن العقد المعتبر بينهمـا هـو                      

الصوري فال اعتبار له بينهما؛ إذ العبرة لما انصرفت إليـه           العقد المستتر، أما العقد الظاهر      

إرادتهما الحقيقية، التي هي جوهر التصرف، ويسري هذا األمر على الورثة لكل من البـائع               

 له بجزء شائع من التركة، وذلك ألن الورثـة مـن            ىوالمشتري، ومن في حكمها؛ كالموص    

  .رفاتهما، والعقود التي أبرمها كلٌّ منهماالخلف العام بالنسبة للعاقدين ،وإليهما تؤول تص

ال اعتبار له؛ حفاظاً علـى مبـدأ سـيادة           وعليه ؛ فإن العقد الظاهر فيما بين المتعاقدين            

إن المتعاقدين إذا أرادا العقد المستتر، ال العقد        " وفي ذلك يقول السنهوري      ،اإلرادة في التعاقد  

  )١(".ا لم يريداهالظاهر، وجب أن يلتزما بما أراداه ال بم

وعليه؛ فإذا ما باع شخص آلخر ونحوه ذلك عيناً معينة بيعاً ظاهرياً صورياً، وأثبتا ذلك                    

في عقد حقيقي؛ فإن البيع الظاهر ال وجود له بينهما حقيقة؛ إذ العبـرة باالتفـاق المـستتر                  

 حرية التصرف فيهـا     الحقيقي، وينتج عن ذلك أن البائع يبقى مالكاً للعين المعقود عليها، وله           

 تنتقل بموجبه الملكية للمشتري الثاني الجدي، دون أن يكون          ،بالبيع لمشترٍ حقيقي بيعاً حقيقياً    

للمشتري الصوري األول أي حق في تلك العين المقصودة ، حتى وإن سبق وسجل المشتري               

  .األول الشراء في سجالت الدولة المختصة بذلك

 ؛ فإن ملكية    - كما هنا في المسألة    -مشتري الصوري أو كالهما     أما إذا مات البائع أو ال          

          صوري غير حقيقي، وليس لورثة     العين المباعة صورياً تنتقل إلى ورثة البائع؛ إذ البيع ابتداء 

 بالعقـد الحقيقـي ال      _ كما أسلفتُ  _المشتري الصوري الحق في ملكية تلك العين؛ ألن العبرة        

  .بالعقد الصوري

ل إمكان إثبات صورية العقد الظاهر، أما في حال عدم وجود عقد حقيقي يثبت              هذا في حا      

صورية البيع بينهما، وتمسك كل وارث بأن هذا العقد الظاهر صوري بالنسبة لوارث البائع،              

 وارث البائع إثبـات صـورية العقـد         ىحقيقي بالنسبة لوارث المشتري، توجب عند ذلك عل       

   .الظاهر بكافة الطرق المشروعة 

                                                 
 ).٢/٢٣٥(الوسيط، :  السنهوري)١(
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  الرابعالمبحث 
  
  اإلثبات والدعوىأحكام الصورية في 
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إن العبرة فيما بين المتعاقدين للعقد الحقيقي المستور، وليس للعقد الظاهر الـصوري ؛                   

 وجود هذا   خلفهما العام؛ والخاص؛ إثباتُ   وعليه يقتضي ممن يتمسك بالعقد الحقيقي منهما، أو         

 فيـه العقد الحقيقي بكافة أركانه وشروطه، وكل من لم يكن طرفاً في العقد له حـق الطعـن                

  .بالصورية، أو إثباتها إذا كانت له مصلحة في ذلك

كما أنه إذا ُأبرم عقد صوري فللغير بمفهومه الشامل متى كان حسن النية التمسك بالعقد                    

  .ري، كما أن لهم الحق في أن يتمسكوا بالعقد الحقيقيالصو

فإذا ما لجأ أحد طرفي العقد الصوري بالطعن في دعوى الصورية على الطرف اآلخر،                   

وجب األخذ باالعتبار بكل من له مصلحة في التمسك بالعقد الصوري فـي هـذه الـدعوى؛                 

  .م حقيقة العقدكوارث المشتري الظاهر ، إذا ما كان سيء النية ، ويعل

وقد يكون الطعن بالصورية من خالل ردَّ دعوى الغير للصورية، بموجب االعتماد على                  

  .العقد الظاهر

 بـالطعن   ، ممن له حق في العين المعقود عليها       ،كما وتكون الدعوى مرفوعة من الغير          

 في ذلك؛ وعليـه     على طرفي العقد الصوري، ويتمسك هذا الغير بالعقد الحقيقي؛ لمصلحة له          

يدخل طرفا العقد الصوري معاً خصماً في هذه الدعوى، وكذا األمر لو رفع الـدعوى دائـن                

باسم مدينه، وال يكون هنا من الغير، إال أن له إثبات دعـواه للـصورية بوسـائل اإلثبـات                   

  )١(.المعروفة، وللخصم التمسك بما يدفع هذه الدعوى

حكام الصورية في اإلثبات والدعوى فـي حـق رفـع            أتناول في هذه المبحث أ     ؛وعليه     

  .الدعوى

  :طرق إثبات الصورية :ع فر

       يخضع إثبات دعوي الصورية للعقد الظاهر فيما بين المتعاقدين للقواعد العامة في 

  .  أياً كانت قيمة التصرف المثبتة في العقد الصوري ،اإلثبات

                                                 
 وما ٢/٢٤٢(النظرية العامة لاللتزامات، : ؛ عبد الرازق ياسين)٢/١١٠٦(الوسيط، :  انظر السنهوري)١(

  ). بعدها
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 ألنها ليست المرادة هنا، وإنما      ،ريعة اإلسالمية       ولست بصدد بيان وسائل اإلثبات في الش      

 من  اًالمراد هنا بيان الفرق فيما إذا كان مدعي الصورية أحد العاقدين، أم كان مدعيها شخص              

 أو ممن آلت له أو عليـه نتـائج العقـد    ، سواء أكان ممن له عالقة مباشرة بالصورية       ،الغير

  :  النحو التالي علىالصوري، وأتناول ذلك 

  : ت الصورية فيما بين المتعاقدين إثبا

 الشرع أو القانون بقصد إبرام عقد       علىوهذا يختلف فيما إذا كانت الصورية تخفي تحايالً             

 وإن كانت تلك المصلحة قريبـة       ،غير مشروع، أو كان الهدف منها مصلحة ألحد المتعاقدين        

 سـواء   ،لخاصة والعامة  مصلحة الغير ا   علىمن المشروعية أو مشروعة إال أن فيها ضرراً         

  . كان العقد الصوري مكتوباً أم ال في الحالة األخيرة 

 تصرف غيـر   إلى الشرع أو القانون بقصد الوصول       على كون الصورية أخفت تحايالً      :أوالً  

  . مشروع 

ما بلغت قيمـة  ه م،     ففي هذه الحالة يجوز إثبات الصورية للعقد المعلن بكل طرق اإلثبات    

   .ت به، ولو كان العقد ثابتاً بالكتابةالتصرف المثب

 يبطل هذا التصرف بوسـائل      ، والغاية منه الهبة   ،فمن وهب إنساناً ماالً بعقد بيع مكتوب           

رد العقد الصوري، وكذا الحـال     لعدم  كالشهود، والقرائن، وال تعطي الكتابة حصانة      ؛اإلثبات

 وجعاله  ،خ المكتوب الذي تعاقد عليه الطرفان      للتاري اً الحقيقي للعقد الحق   يعللو كان التاريخ الف   

  .  أحدهما ىعل ر تاريخ الحجىسابقاً عل

 المعروفة أن المتعاقد المـستفيد مـن العقـد          ه        والسبب في جواز اإلثبات بكافة وسائل     

 إذ إن هذا العقـد سـيبطل العقـد          ؛الصوري يرفض إظهار العقد الحقيقي لمصلحته الخاصة      

  . الصوري

 الشرع أو القانون بقصد اإلضرار بمصلحة خاصـة         علىكون الصورية تخفي تحايالً      : ثانياً

  : للغير أو بمصلحة عامة

ـ      بين مع التفريق    ،     وهنا تطبق وسائل اإلثبات المعهودة      و أ اً كون العقد الـصوري مكتوب

  . )١(غير مكتوب

 لحال االختالف بين     المتعاقد الفطن أن يحتاط    على وجب   ؛ فإن كان العقد الصوري مكتوباً     )أ(

فظ بما يثبت صورية العقد، لحماية حقه وقت الحاجة         ت بأن يح  ؛العقد الصوري والعقد الحقيقي   

وإال فإنه يتعذر عليه إثبات الصورية بغير اإلقرار أو اليمين عند انتفاء الشهود، وفـي هـذا                 
______  

     .) ٢/١١٠٧(الوسيط، : ؛ السنهوري)ها وما بعد٢/٢٤٥(النظرية العامة لاللتزامات،: عبد الرازق ياسين) ١(
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  .  غير مضمون مع ضعف الوازع الديني وهولضمير الخصم، احتكام 

 أحد المتعاقدين أو غيرهما بـأن هـذا         ى أما إذا كان العقد الصوري غير مكتوب، وادع        )ب(

 العقد صوري يستر عقداً حقيقياً تم االتفاق عليه شفاهة فيما بينهما، كان لمـدعي الـصورية               

 سواء  ، الحق في إثباتها   للغير المدعي صورية العقد    وكذا   إثباتها بكل وسائل اإلثبات المعهودة،    

أن يثبـت    ؛ أو ممن له مصلحة فـي ذلـك        ،أكان هذا الغير دائناً ألحد طرفي العقد الصوري       

   )١(. الصورية بوسائل اإلثبات الشرعية المعهودة 

 المتعاقدين إثبات حقه بأي وسـيلة مـن وسـائل           قد كفلت الشريعة اإلسالمية لكلٍِِ من     و     

 إثبات ما هو مكتوب بالكتابة ، بينما للغير أن يثبت           ىاإلثبات ، بخالف القانون الذي يعتمد عل      

 وخاصة عند إرادة إثبات التصرف الصوري الذي أريد بـه           ،الصورية بكافة وسائل اإلثبات   

  .  قواعد اإلثبات ىالتحايل عل

 ، واتجهـت إليـه إرادة        وهو الذي له وجود    ،و العقد الحقيقي المستتر   كما أن األصل ه         

وهو العقد الساري بينهما ، وكذا بالنسبة للغير التابع لهما ؛ كـالمورث أو دائنـي                المتعاقدين،

الطرفين ، أما العقد الظاهر الصوري فال وجود له ، وال يسري أثره بينهما وال لخلفهما ، إال                  

ا في ذلك ، كما وأن العقد الحقيقي هو أصل في حق الغير ، وإن كـان                 إذا كانت مصلحة لهم   

  . هذا الغير ال يعلم بوجود العقد الصوري الظاهر ، وإن اعتقده حقيقياً جدياً 

   -: النحو التالي علىوأتناول هذا المطلب بشيء من التفصيل 

   -:تعريف الدعوى: أوالً

 وهي الزعم   ،الطلب و التمني  : دةٌ ؛ منها    متعدالدعوى في لغة العرب لها معانٍ        : لغةً  ) أ(

، كما أنها إضافة اإلنسان شيئاً لنفـسه ،         )٢(الكاذب الذي ال يؤيده دليل ، وهي اإلخبار       

 . سواء أكان ملكاً ، أم استحقاقاً ، أم صفة و نحو ذلك 

  : تعريف الدعوى اصطالحاً) ب ( 

 خير تعريف للدعوى ما عرفـه                اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الدعوى ، ولعل       

 الدعوى قول مقبول ، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد           :" محمد نعيم ياسين بقوله   

  )٣( ."به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله، أو حمايته 
 ____________  

   ).٢/١١٠٧(الوسـيط، :؛ السنهوري ) وما بعدها  ٢/٢٤٥(ات،النظرية العامة لاللتزام  : عبد الرازق ياسين  ) ١(

: ، الفيـومي    )١٢٧ / ١٠( تاج العـروس ،     : يدي  ، الزب  ) ٣٦٠ / ٤(  لسان العرب ،    : ابن منظور   ) ٢(

   ) . ١١٩( المصباح المنير ، ص 

 واسـتدل   ، وذكر المآخـذ عليهـا     ،، حيث بسط التعريفات   )٨٣ ( صنظرية الدعوى، : محمد نعيم ياسين   )٣   (

  .لرجحان تعريفه
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   -:لدعوى وإجابتها حكم رفع ا : نياًثا

  : حكم رفع الدعوى   ) أ(

        إن المتتبع ألقوال الفقهاء في الدعوى يجد أنها تصرف مباح، يرجع ذلك للتشريع             

إلـى   – اهللا عليه وسلم     ى صل –اإلسالمي الذي كفل لألفراد حق التقاضي منذ زمن النبي          

  )١(. يومنا هذا

 اإلنـسان، وهـذا     علىاً وال فرضاً     أنها تصرف مباح، وليس واجب     على       وهذا يدل   

 ه، إذا سـكت تـرك وسـكوتَ       نالمدعي م :" يستنبط من تعريفات الفقهاء للمدعي بقولهم     

  )٢( ". عليه من إذا سكت ال يترك وسكوته ىوالمدع

 في رفعها ،أو عـدم      ي       وأما كونُها تصرفاً مباحاً، فألن رفعها مرتهن بإرادة المدع        

  . الحق هيبة فيحترم، ويسود االستقرار في التعاملىرفعها، والدعوى تضفي عل

  

  : حكم إجابة الدعوى  ) ب(

 المـستوفية ألركانهـا   ي عليه إجابة دعوى المدع   ى المدع ى         قد أوجب الفقهاء عل   

  -:وشروطها، لعدة أدلة ، منها

   )٣(.} ا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم مُعرضون على وإذا دُعُوا {: لىاقوله تع -١

 ذَمَّ كـل مـن      لىاحاكم ؛ ألن اهللا تع    ت ال ى إجابة الداعي إل   علىاآلية دليل   : وجه الداللة 

    )٤(.  رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فأعرض بأقبح الذمإلىدعي 

 ي عليه المدع  ىوألن قطع الخصومة والنزاع واجب، وال يتم ذلك إال بإجابة المدع           -٢

  )٦(. ال يتم الواجب إال به فهو واجبا حاكم للقضاء، فكان واجباً ؛ إذ مت الىإل
  
  
  
  

_______________              
  ) . ٨٥( نظرية الدعوى  ، ص : محمد نعيم ياسين   )١(

 ابن أبـي     ؛  )٣٩٥ / ٢( جواهر العقود ،    : سيوطي  ل، ا  ) ٣٨٧ / ٨( البناية في شرح الهداية ،      : العيني    )٢(

  ) .  ١٩٦ / ٩( غني ، الم:  ابن قدامة ؛) ١٨١(أدب القضاء ، ص : الدم 

 ) 48(سورة النور من اآلية   )٣(

 ). ١٢/٢٣٩(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي  )٤(

 .)٢/١٠٩٠(، مالمدخل الفقهي العا : ا؛ الزرق )١٥٨(أدب القضاء، ص :  ابن أبي الدم )٥(
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  : تقادم دعوى الصورية: ثالثاً 

  المراد بذلك هل تسقط دعوى الصورية بمرور الزمن؟  

المقرر شرعاً أن الحق ينتهي لسبب من األسباب المقررة شرعاً النتهائه، وهذا            إن من     

يختلف بحسب نوع الحق من حيث نوع العقد، فلكل عقد ظروفه الخاصة؛ فحق الملكيـة               

  . أو بانتهاء المدة،ينتهي بالبيع، وحق االنتفاع ينتهي بفسخ عقد اإلجارة

 اعتبار أكل مـال الغيـر بالباطـل؛         علىوحيث إن العقد الصوري هو عقد أبرم              

 الحق لصاحبه، وإن    دَّ فإن حق رفع دعوى الصورية ال يسقط بالتقادم ما لم ير           ؛كالغصب

 حق رفع الدعوى فيه كذلك،      طُقس فإنه ال ي    فائت  أبرم لتحصيل حقٍّ    قد كان العقد الصوري  

 بين واضـح؛ ألن   هحقسواء كان ذلك بالنسبة للمتعاقدين أو للغير ممن له مصلحة فيها، و           

هي إثبات حقيقة الواقع للعقد الظاهر الصوري؛ بأنه عقـد ال           : الغاية من دعوى الصورية   

   )١(.  إن العقد الحقيقي حقيقته قائمة مستمرة لم تنقطع بمرور الزمن وجود له حقيقة؛ إذْ

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 _________________  
؛  )٢/٢٥٢(النظريـة العامـة لاللتزامـات،       :  عبد الرازق ياسين   ؛ )٤/٢٩(الفقه اإلسالمي،   : الزحيلي) ١(

   ).٦٢٧(، بند )٢/١١٠٧(،  الوسيط: ؛ السنهوري )٧٢٩(المدخل، ص: مدكور
  

  
  

  



  
  
  
  

  الفصل الثالث
  تطبيقات الصورية المعاصرة 

  
  
  

  -:وفيه أربعة مباحث

א א:א א

א א:א א

א א:א מ א

א א א:א א
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         مما ال شك فيه أن األحداث التي مرت بها بالدنا فلسطين في انتفاضة األقـصى               

المباركة ، والتي أمعن فيها العدو بالقتل والتدمير والتخريب لممتلكات الشعب المـرابط ،              

من هدم للبيوت والممتلكات ، وضياع لحقوق الناس ، عوضاً عن قتل األطفال والـشباب               

الشيوخ والقادة الربانيين الذين خطوا بدمائهم وصبرهم وجهـادهم أروع التـضحيات ،             و

وأعظم الفداء ، وعلي رأسهم شيخ األمة الشيخ الرباني المجاهد أحمد ياسـين رحمـه اهللا                

،وكذلك القائد الرباني الدكتور عبد العزيز الرنتيسي رحمه اهللا ، وأدخلهما فسيح جناتـه ،               

دة وغيرهم ممن قضوا نحبهم، فكانت خسارة شعبنا في األرواح كبيرة ،            وثلة كبيرة من القا   

وكذلك في الممتلكات، وضياع هذه الحقوق بسبب إجحاف هيئات دوليـة وحكوميـة فـي               

  . الدفاع عن حقوق أبناء شعب فلسطين 

       ومن الطبيعي أن يوجد بين الناس من يملك أكثر من عقار أو منـزل ، فـإذا مـا                   

عقارات بفعل جرافات العدو الغاشم ، وظلم الهيئات الدولية في تعويض الناس            هدمت هذه ال  

بما يوازي خسارتهم ، لجأ بعض الناس إلي بيع بعض عقاراتهم إلي غيرهم بيعاً وهميـاً                

صورياً ؛ لكي يتسنى لهم تحصيل بعض حقوقهم ؛ إذ إن هذه الهيئات ال تعطي تعويـضاً                 

، من هنا كانت العقود الصورية من أجل أن يحـصن           لمن يملك منزلين إال عن واحد فقط        

األمر في   الناس بعض حقوقهم ، وكذا األمر من أجل تحصيل إجارة شقة للسكن ، وكذلك             

الدول التي تفرض علي التجار وغيرهم ضرائب كبيرة ، مما يضطرهم إلي بيع ممتلكاتهم              

  . لممتلكات للتهرب من تلك الضرائب والرسوم العالية المفروضة علي السلع وا

هذه األسباب وغيرها دفعت بعض الناس إلي اللجوء لمثل هذه العقود الوهمية،ومن           

  :  هنا أبدأ بطرح بعض هذه المسائل من خالل أربعة مباحث، علي النحو التالي
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  المبحث األول
  الصورية وتحصيل الحقوق

  

  : وفيه ثالثة مطالب 
א אא:א

א א:א א

א א:א
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        مما ال شك فيه أن اإلنسان له الحق في التملك كيفما يشاء ،ما لم يخالف الـشرع                 

 المباح ، كما أن لإلنسان حقاً في حماية ممتلكاته، والمحافظـة عليهـا ،               إلىالوصول  في  

 ممتلكات أبنائها ، فإذا ما غـاب سـلطان الدولـة ، أو              ىوكذا واجب الدولة المحافظة عل    

الضرائب و أمواله بالنهب تارة ، وبوضع اليد تارة ،          ىتنكرت لشعبها ،وتسلطت عليه وعل    

 وحمايـة حقوقـه     ،بعد قيامها بواجبها في الدفاع عـن شـعبها         ، ورابعة    ىوالرسوم أخر 

وممتلكاته ، في جميع المحافل الدولية والهيئات المتخصصة ونحو ذلـك ، وهنـا سـؤال                

  .يطرح نفسه 

هل لإلنسان أن يأخذ حقه إذا ما ظفر به ، أو استطاع أن يحصل عليه بطريقة ما،                        

  جائز شرعاً أم ال ؟ هذا فهل 

إلجابة عن هذا السؤال أطرح في هذا المبحث مسائل ثالثاً في مطالـب ثالثـة،               ل        

  :  النحو التاليعلىوهي 

  

  .  فيها البائعبيع الممتلكات لحماية حق: المطلب األول

  

  . بيع الممتلكات للتهرب من شطر مستحقات الحكومة: المطلب الثاني

  

   .اإلجارة بعقد صوري لتحصيل حق فائت: المطلب الثالث

  

  

  
  

  

  

  

  

  



אאא  א
 

 ١٤٤

  المطلب األول

   فيها البائعبيع الممتلكات لحماية حق
  

 أن العقد المستوفي ألركانه وشروطه، ولم يعلم له نـاقض؛ فـإن             ى       اتفق الفقهاء عل  

   )١(.  والثمن  للبائع، انتقال ملكية العين المباعة للمشتريعليه هواألثر المترتب 

 العقد الظاهر، والمراد بـه إخفـاء حقيقـة اإلرادة      على     ثم اختلفوا في األثر المترتب      

   )٢(  -: النحو التالي على والحديث فيه ،الباطنة التي من أجلها أبرم العقد

   -:صورة المسألة ) أ(

 حتى إذا   ، فيبيع إحداهما   مثال،     يلجأ بعض الناس ممن يمتلكون أكثر من عقارٍ ؛ كدارين         

 ال يتم تعويضه إال إذا لم يكن له منزل بديل للسكن            ما هدمت قوات االحتالل واحدة ، فإنه      

 أن العقد الظاهر المبرم بينهمـا ال        ى، ويكون هذا البيع صورياً ،بحيث يتفق الطرفان عل        

  .  هذا البيع من آثار ى من التزام الطرفين بما يترتب عل،يريدان به حقيقته

  : التكييف الفقهي للمسألة ) ب(

 في مـسألة     هو تأصيل هذه المسألة  للمتعددة تبين لي أن السبيل      بالبحث في كتب الفقه ا        

 علـى  ، علماً بأن السبيل الطبيعي الستيفاء الحقوق هو الوفاء االختياري القـائم              )٣(الظفر  

 واالختيار ، إال أنه يوجد من الناس والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تـسن               ىالرض

ها عن أصحابها ، كما ال تفتح هـذه المؤسـسات           القوانين التي تحجب هذه الحقوق، وتمنع     

مجال الدعوى ضدها، وتمنع ذلك بموجب القوانين واللوائح والشروط التي تـسنها لمنـع              

  . التفاوض أو التقاضي ضدها 

  : محل االتفاق ) ج(

 جواز تحصيل األعيان المستحقة بغير قضاء، ومثَّلوا لذلك بالعين          ىعل )٤(     اتفق الفقهاء 

  . ؛ حيث أفتوا بجواز استردادها من الغاصب قهراًالمغصوبة
  

 ________________________  

حاشية : ، قليوبي  ) ١٨٧ / ٢( بداية المجتهد ، :  ابن رشد ؛ ) ٥٠٧ / ٤( حاشية ،: ابن عابدين  )١(

   ) . ٣٠٧ / ٤( المغني ، : ، ابن قدامة ) ١٥١ / ٣(  المنهاج ، على

 .من هذا البحث  ) ٥٥( ص : انظر  )٢(

 ).٢٢٥(مختار الصحاح ،ص:ن يجد عين ماله أو قيمته عند رجل فهو أحق به؛الرازيأالفوز ،وهو : الظفر )٣(
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 ١٤٥

مغني : ، الشربيني  ) ٣٢١ / ٤( منح الجليل ،: ، الشيخ عليش  ) ١٩٢ / ٧( البحر الرائق ، : ابن نجيم  )٤(

 ) ٣٣٣ / ٣٠(  ،الفتاوى الكبرى: ، ابن تيمية ) ٢١١ / ٤(كشاف القناع ، : ، البهوتي  ) ٤٦٢ / ٤( المحتاج ، 

.  

  : محل الخالف ) د(

    ثم اختلفوا في جواز تحصيل األعيان المستحقة بغير قضاء، في كل حالة يكون فيهـا               

للشخص عين عند غيره، سواء كانت مغصوبة أم مستحقة ،بـأي سـبب مـن أسـباب                 

   .االستحقاق

  :أراء الفقهاء ) ه(

  : ألة على رأيين  الفقهاء في هذه المساختلف     

 كل  ى كثير من الفقهاء تعميم حكم جواز تحصيل األعيان المستحقة عل          ى ير :الرأي األول   

حالة يكون فيها للشخص حق أو عين عند اآلخر ، وسواء أكانت مغصوبة أم مستحقة ألي                

   )١(سبب؛فإنه يجوز لصاحب الحق أخذ حقه أو العين التي له من غير إذنه،وال إذن الحاكم 

 ويرى الحنابلة منع األشخاص من تحصيل حقوقهم بأنفسهم بغير قـضاء،            : لرأي الثاني ا

 تحصيل حقه قضاًء أم لم يكن ، سواء كان          ىوجعلوا ذلك أصالً عاماً، سواء كان قادراً عل       

    .)٢(المال المراد تحصيله من جنس حقه أم من غير جنسه ، وسواء أكان المدين باذالً للحق أم ال

  :خالفسبب ال) و(

   -:ويرجع سبب ذلك لما يلي      

  : عموم النصوص القرآنية  -١

إنها صرحت بأخذ الحق من جنسه متماثالً، وعليه يقتصر الفعل أخذ بـه ،              : فمن قال       

  .  المماثلة ىومن قال بجواز أخذ الحق من غير جنس الحق نف

  : تعارض ظواهر اآلثار مع القياس  -٢

 أن للزوجة أن تأخذ نفقتها من مال زوجها         ىلتي دلت عل  فقد تعارضت ظواهر اآلثار ا        

  المـرء  دون علمه ، سواء كان من جنس حقها أم ال ، مع القياس ، ومقتـضاه أن أخـذ                  

   . والمعاوضة ال تجوز إال برضا من المتعاوضين ،العوض بدل حقه اعتياض

    :  تقدير المصلحة-٣

  :  التالي  النحوى    اختلف الفقهاء في تقدير المصلحة ، عل

      فمنهم من رأي أن المصلحة تقتضي أن ال يؤدي أخذ الحق بغير قضاء، وبغير إذن

 _____________  

: ، الشربيني  ) ٣٢١ / ٤( منح الجليل ،: ، الشيخ عليش  ) ١٩٢ / ٧( البحر الرائق ، : ابن نجيم  )١(

 ،    الكبرىالفتاوى : ابن تيمية ، ) ٢١١ / ٤(كشاف القناع ، : ، البهوتي  ) ٤٦٢ / ٤( مغني المحتاج ، 

 )٣٣٣ / ٣٠ . (  
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  ) .    ٢١١ /٤( القناع ، كشاف: البهوتي  ) ١٦٨ / ٥( ني ، المغ: ابن قدامة  )٢(

  

  .  تحريك الفتن، أو مفسدة عظيمة، واشترطوا ذلك إلى ،الحاكم

  ) ١( . صاحبهومنهم من لم يشترط هذا الشرط ، فأجازوا أخذ الحق متى ظفر به    

א
  . السنة، واستدل جمهور الفقهاء بأدلة من الكتاب: أدلة الرأي األول

   -:من الكتاب : أوالً 

   )٢ ( .. عليكم ى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدىفمن اعتد.. : ىقوله تعال -١

 ومنع الغاصب بذله    ،إن من جحد حق غيره، وعجز صاحب الحق عن البينة         : وجه الداللة 

، فيجوز لصاحب الحق أخذ حقه من غيـر إذن الغاصـب ، وكـذا               ىدلصاحبه ؛ فقد اعت   

    )٣(. الحاكم

   )٤(.  ... وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به  : وقوله تعالى -٢

، لمك فلك أخذ حقك منه بقدر مظلمتك      فمن ظ ء كلها، هذا عام في جميع األشيا    : وجه الداللة 

  ) ٥(. تّعدسواء أكانت عيناً أم حساً؛ كالسب والشتم دون

   -:من السنة : ثانياً 

 علـى دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ،         :  قالت   – رضي اهللا عنها     –عن عائشة    -١

إن أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيني من النفقـة مـا            ! يا رسول اهللا    :  فقالت   رسول اهللا   

 يكفيني ويكفي بي ، إال ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علّي في ذنلك من جناح ؟ فقـال  ي

   )٦( ) . خذي من ماله بالمعروف ، ما يكفيك ويكفي بنيك :( رسول اهللا 

  من مال زوجهـا    أوالدهاخذ نفقتها ونفقة    أ  قد جعل لهند الحق في        إن النبي : وجه الداللة 

  )٧(.، سواء أكان من جنس حقها أم لم يكن هبغير علم

  
 __________________________  

  ) . ١(،حاشية رقم ) ١٤٥(انظر ص  ) ١(

 ) .١٩٤ (اآليةسورة البقرة من  )٢(

 ) .  وما بعدها ٣٥٥ / ٢( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي  )٣(

  ) . ١٢٦( سورة النحل من اآلية  )٤(

   ) .٢٠٢ / ١٠ وما بعدها ، ٣٥٧/ ٢( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي  )٥(

   ) . ٨٦٤(، ص ) ١٧١٤ ( ح،قضية هند ) ٤(صحيح ، كتاب األقضية ، باب : مسلم  )٦(

   ). ١٦٧ / ٣( معالم السنن، : ، الخطابي )٨٦٧ / ٢( شرح صحيح مسلم،  : النووي  )٧(
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 " اْنُصر أخاك ظالماً أو مظلوماً     :" قال رسول اهللا    :  قال - رضي اهللا عنه   –عن أنس    -٢

 ظالماً ، كيف َأنْصره ؟      يا رسول اهللا ، َأنْصره إذا كان مظلُوماً ، أفرأيت إذا كان           : فقال رجلٌ 

   )١( " تحُجُزُه أو تَمنَعُه من الظُّلُم ،فإن ذَِلك نَصُرُه" قال 

 أن منع الظالم من الظلم نصٌر له، وكذا أخذ الحق من الظالم             ى الحديث دال عل   :وجه الداللة 

   )٢(" نصٌر له 

 فأغلَظَ له ،فَهم به     ،ضاه رجٌل يتقا    النبي ىأت:  قال   -رضي اهللا عنه  –عن أبي هريرة      -٣

  )٣" (  مقَاالًحقدُعوُه ، فإن ِلصاحبِ ال:" أصحابه، فقال

إن صاحب الدين له     " قال رسول اهللا    :  قال   – رضي اهللا عنهما     –وعن ابن عباس     -٤

 )٤( "  صاحبه حتى يقضيهعلىسلطان 

يـد  الاحب الحـق    إن لـص   "قال رسول اهللا    :  قالت   –رضي اهللا عنها    – وعن عائشة    -٥

   . )٥( "  لسانالو

 المدين؛ أي أن له أخذ حقه من مـال غريمـه،            ىإن لصاحب الحق سلطاناً عل    : وجه الداللة 

سواء أكان هذا المال من جنس حقه أم من غيره، ألنه لفظ عـام، وال مخـصص أو مقيـد                    

  )٦(. عمومهى،فيبقي عل

ال ضـرر وال    "   قضى أن      أن رسول اهللا     - رضي اهللا عنه   – عن عبادة بن الصامت      -٦

  )٧( " ضرار

إن الممتنع عن أداء الحق الواجب عليه باختياره يجلب ضرراً لصاحبه ، فإذا    : وجه الداللـة  

لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه قضاء لسبب من األسباب ؛ فإن الضرر يزال بجواز أخـذ                 

  )٨(. حقه بما يستطيع

 ____________________  
، ) ٦٩٥٢ (حوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه،يمين الرجل لصاحبه إنه أخ) ٧(إلكراه، بابصحيح،كتاب ا: البخاري )١(

  ) . ١٣٩٥( ص 

  ). ١٣٧ ، ١٦( شرح صحيح مسلم : النووي  )٢(

) ٢٤٠١(لصاحب الحق مقاٌل،ح ) ١٣(س ،باب صحيح ، كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفلي: البخاري  )٣(

 ) . ٤٩٣(ص 

 إسناده، والحديث ) ٢/٣٦٢(، ) ٢٤٢٥(لصاحب الحق سلطان ، ح) ١٧(،باب  كتاب الصدقات سنن ،: ابن ماجه  )٤(

 ).٣١٨٠( السلسلة الضعيفة ،حفي األلبانيضعيف ، وقد ضعفه 

، نصب الراية: ؛ الزيلعي)٤/٢٣٢(، ) ٩٧(  حفي المرأة تقتل إذا إرتدت،باب ، كتاب األقضية،سنن:الدار قطني   )٥(

                                              ).٢/١٩٩( ؛)٨٨٣(الدراية ح :  مكحول ؛ ابن حجرعن، والحديث مرسل )٤/١٦٦(

  . ) وما بعدها٤٢٦ / ٧( فتح الباري ، : ؛ ابن حجر  )٢٠١ / ١٠( الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي  )   ٦(

؛ والحديث )٢/٧٨٤(،)٢٤٠٤(بجاره، حمن بني في حقه ما يضر ) ١٧(سنن ، كتاب األحكام ، باب: ابن ماجه      )٧(

  . )٥/٢٣٨(، ) ٨٩٦(اإلرواء ،ح:إسناده صحيح ،وقد صححه األلباني 

 ).   وما بعدها ٣٨٢ / ١٤( المجموع، : النووي    ) ٨   (
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   -: وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة : أدلة الرأي الثاني 

   -:من الكتاب : أوالً 

آمنـوا ال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن تكـون جتـارة عـن تـراضٍ           يـا أيهـا الـذين     :ىقوله تعال -١
   )١( ... منكم

 عباده أخذ أموال بعضهم بالباطل، أي الذي يؤخذ بغيـر           ى حرم عل  ىإن اهللا تعال  : وجه الداللة 

   )٢(.حرام  فهوًىوما أخذ من غير رض، ؛ كالبيع والشراء، أو العطاء ونحو ذلك، فهو حاللًىرض

 علـيكم، واتقـوا ا، واعلمـوا أن    ى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى فمن اعتد :ىوله تعال وق-٢
  )٣ (. ا مع املتقني

 )٤(  وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ماعوقبتم به ، ولئن صربمت هلو خري للصابرين  ىوقوله تعال-٣

 في القصاص، وأخـذ المـال       من هاتين اآليتين نأخذ وجوب مراعاة المماثلة      : وجه الداللة 

   )٥(.  جنسه، وأن غير جنسه ليس فيه مماثلةىيقتصر عل

   :من السنة : ثانياً 

منك ، وال   َأد األمانة إلى من إئت    : ( أنه قال   عن النبي _ رضي اهللا عنه    _عن أبي هريرة    -١

     )٦(  ).تخن من خانك

    )٧(  .مرتكب لما نهى عنه النبين،تحق لمال غريمه بغير إذنه خائإن اآلخذ المس:وجه الداللة
 المرئ وال يحلُّ    : (   قال    أن رسوَل اهللا    _ رضي اهللا عنه     _ يعن عمرو بن يثربي الضمير    -٢

   . )٨( ) من مال أخيه إال ما طابت به نفسه
  

  

 ______________________  

 ).٢٩(سورة النساء من اآلية )  ١(

    ). وما بعدها٥/١٥٠ (الجامع ألحكام القرآن ،: القرطبي   )٢(

  ). ١٩٤(سورة البقرة من اآلية    )٣(

   ).١٢٦(سورة النحل من اآلية    )٤(

  ).١٠/٢٠٢(، )٢/٣٥٦(الجامع ألحكام القرآن، :القرطبي    )٥(

، والحديث إسناده )٣/٥٦٤(،)١٢٦٤(الباب بدون ترجمة ، ح) ٣٨(سنن ،كتاب البيوع ، باب :الترمذي   ) ٦(

  ).٤٢٣٠(السلسلة الصحيحة،ح: ه األلباني صحيح، وقد صحح

 ).٣/٩٧(سبل السالم ،: الصنعاني )   ٧(

 ،)٢١٠٨٢( ح ، عن النبييكتاب أول مسند البصريين، باب حديث عمرو بن يثربمسند ،: أحمد   )٨(

  .عيف وقد ضعفه شعيب األرنؤوط في تححقيقه لمسند أحمد  ضإسناده، والحديث ) ٣٤/٥٦٠(
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ال يحـلُّ   (: قـال     اهللا   أن رسولَ _ رضي اهللا عنه    _ يد الساعدي   بي حم وعن أ -٣  

ى أن يأخُذَ عصا أخيه بغير طيب نفسه،وذلك لشدة ما حرم اهللا مال المسلم عل             للرجل  

  .)١( )المسلم

   )٢(.  وإن قل ل المسلم إال عن طيب نفس منه،من الحديثين نأخذ تحريم أكل ما :وجه الداللة

ـ             : الرأي المختار   ىالذي أميل هو ما ذهب إليه الجمهور من جواز تحصيل األعيان المستحقة عل

  وأن الصورية في تحصيل الحقـوق      وأن األمر عام في كل وجه يغتصب فيه الحق         ، كل حالٍ 

   -: ؛ وذلك لما يليجائزة

   )٣(.  الخصوم ىعموم األدلة وقوتها ،وإمكان الرد عل-١

 . ضياع الحقوق  ىالقول بسد الذرائع دائماً يؤدي إل-٢

  القضاء في قضايا الغصب، وضياع الحقوق بالقوانين الظالمة، ال يعيـد           ىإن اللجوء إل  -٣

 .  ظالمةةالحقوق؛ ألن القوانين بهذه الصف

  . ةبوسائلهما المعروف ، والنهي عن المنكر،إن اآليات واألحاديث كثيرة في األمر بالمعروف-٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 _____________________  

) ٥/٤٢٥(،) ٢٣٦٥٤(حكتاب باقي مسند األنصار، باب حديث أبي حميد الساعدى ، مسند ،: أحمد  )١(

 ). ٣٩/١٩(، )٢٣٦٠٥(مسند أحمد ، ح:  صحيح ، وقد صححه شعيب األرنؤوط ، انظر إسناده، والحديث 

 ) . ٨٦/ ٣(سبل السالم ، : الصنعاني )  ٢(

 ) . وما بعدها ١٦٠ / ١ ( نظرية الدعوى ،: محمد نعيم ياسين : انظر )  ٣(
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   -:صورة المسألة ) أ(

 المكلفين قسراً إن    ى الضرائب كدخل لها تفرضها عل     ى        تعتمد الدول في هذا الزمان عل     

 ص، ونحو ذلك ،    السلع، أو الصناعات والحرف واألشخا     ىها طوعاً ، سواء أكانت عل     لم يؤد 

 ولم تراعِ الدول حال أبنائها من يسارٍ أو قلة، وال جهدهم في تحصيل الرزق ، وال ظروفهم                

الشخصية ، ولم تراعِ العدالة والقواعد التي تمنع التعسف والظلم ، الذي يرهق كاهل الممولين               

 ة ببيع للدولة عن طريق الضريبة ، مما يجعل البعض يلجأ للتهرب من شطر مستحقات الدول             

  . التزوير في المستندات التي توضح الربح والخسارة لديه  ممتلكاته بيعاً صورياً ، أو

   -:أسباب التهرب من الضريبة ) ب(

  :تتلخص أهم أسباب التهرب الضريبي في البنود السبعة التالية 

  .االعتقاد بأنها غير جائزة شرعاً عند المسلمين -١

  .  غالباً ونسبهاكون الضريبة غير عادلة في مقاديرها -٢

 . حب المال، وحب زيادته وبقائه في يد صاحبه  -٣

 . إنها تنفق في غير الصالح العام، وتذهب لمصلحة فئة بعينها -٤

 .  تطلب المزيد، وال تعطي الفرد مقابل ذلككثيراً ماإن الدولة  -٥

 .  التهرب منها ثغرات في قانون الضريبة يساعد علىوجود  -٦

 .  ذلك ان غيره يتحايل على اإلنسىحب التقليد حين ير -٧

   -: محل االتفاق ) ج(

 شئون رعاياها   ى أن الزكاة هي الممول لخزينة الدولة ؛ لتصرفها عل         ى      اتفق الفقهاء عل  

 تمويل نفقاتها الزائدة؛    ىوفق مصارفها التي حددها الشارع ، وأن الدولة إذا ما احتاجت إل           

  أبنائها بما يعرف عند الفقهاء     ىن تفرض عل  كالجند والجهاد ونحو ذلك ؛ فإنه يجوز لها أ        

  ) ١(. طانية، سواء أكانت بحق أو بغير حقبالوظائف ، أو الخراج، أو النوائب، أو الكلف السل
 ______________  

هي ما يؤخذ :  الكلف السلطانية ؛  ) وما بعدها١٠٥٣ / ٢( فقه الزكاة ،  : القرضاوييوسف . د  )١(

 قدر أموالهم من غير ىأشجارهم أو عل   عدد دوابهم أوىلهم أو رؤوسهم أو عل أمواىمن أموال أهل البلد عل

   ) .  ٣٣٧ / ٣٠( الفتاوى ،: ابن تيمية : الزكاة ، انظر 
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   -: محل الخالف) د(

  .ثم اختلف الفقهاء في حكم دفع الضرائب العادلة ، بين مانع ومجيز        

فهـل   ،  دون الحاجة لبيان هذه المسألة     ول بذلك  أن الضرائب جائزة عند من يق      ىوبناًء عل    

   من مستحقات الدولة بعقد صوري ؟ يجوز للفرد التهرب من دفع شطرٍ

        :آراء العلماء ) ه(

   -:  رأيين ، وإليك بيان ذلك علىاختلف العلماء في ذلك 

 الضرائب   يرون عدم جواز التحايل للتهرب من دفع مستحقات        )١( جمهور الفقهاء : الرأي األول 

  . للدولة

 من جواز التحايل للتهرب من دفع شطر من مستحقات الدولة           )٢( بعض العلماء  ىوير : الرأي الثاني 

   . الضرائب

  :سبب الخالف ) و(

   -:ويرجع اختالفهم لألسباب التالية        

  : تعارض القياس مع اآلثار  -١

عة لـذلك، ومقتـضى القيـاس أن         تَعارض قياسهم لمشروعية الضرائب مع اآلثار المان           

 اإلمام حقاً في فرض ضرائب وحقوق في المال؛ ألجل الجهاد، ورواتب الجند،             ىاإلسالم أعط 

  . ونحو ذلك، مع أن اآلثار الصحيحة ال توجب في المال سوى الزكاة، والصدقات تطوع

   -:تقدير المصلحة -٢

ة والفرد، فأجاز ذلك، ومنهم     من العلماء من اعتبر أن فرض الضرائب فيه مصلحة للدول               

  من لم يالدولة توفير مدخراتها من اإلنتاج وتـشجيعه       ى في ذلك مصلحة، وإنما الواجب عل      ر ، 

  . ونحو ذلك

א
  :الكتاب، والسنة على النحو التالي بأدلة من  ارأيهم المذكور أعالهوقد استدلوا: أدلة الرأي األول

   -:من الكتاب : أوالً 

  )٣ ( ...ا�فروا خفافاً أو ثقاالً وجاهدوا بأموالكم وأ�فسكم يف سبيل ا :ىل قوله تعا-١
________________                        

، ) ٥٠٩ / ١( اإلقناع،:، الشربيني ) ٢٥ / ٢( بداية المجتهد ،    : ، ابن رشد    )٣٨٧ /٤(البحر الرائق، :ابن نجيم  ) ١(

  ) . ٩٨ / ٣( أعالم الموقعين ،: ابن القيم 

، ابـن   ) ٤٢/ ٢(الدر المختار شرح تنوير األبصار ،       : ، الحصكفي   ) ٢٤٩/ ٢( البحر الرائق ،    : ابن نجيم    ) ٢(

 ) .  وما بعدها ٣٢٨/ ٣٠ ( الكبرىالفتاوى : تيمية 

 ) . ٤١(اآلية من : سورة التوبة  ) ٣(
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  )١(  حيب  احملسنني التهلكة وأحسنوا إن ا إىل وأ�فقوا يف سبيل ا وال تلقوا بأيديكم ىوقوله تعال-٢

     )٢( .  ...تؤمنون با ورسوله وجتاهدون يف سبيل ا بأموالكم وأ�فسكم  : ى وقوله تعال-٣

 المسلمين الجهاد في سبيل اهللا بـالنفس والمـال ،           ىإن اإلسالم قد فرض عل     : وجه الداللة 

مر تمويل جند الجهـاد     والجهاد بالمال المطلوب واجٌب آخر غير الزكاة ، فمن حقِّ ولي األ           

 حسب قدرته واستطاعته ، وإذا ما قيس بتكلفة العتاد والسالح            كلٍّ ،بالمال من أبناء المسلمين   

   .)٣( تمويل غير الزكاة إلىاليوم؛ فإن الدولة بحاجة 

     -:من السنة : ثانياً 

  سمعتُ رسـول اهللا     :  المنبر، وقال    ى عل – رضي اهللا عنه     – وقف عمر بن الخطاب      -١

  )٤("...إنَّما األعماُل بالنَّيات ، وإنما لكل امرٍئ ما نوى : " يقول 

 القصد  ىإن األعمال مناطة بالنيات، فإذا ما دلت القرائن الظاهرة ونحوها عل           : وجه الداللة 

       )٥(. السيئ من التصرف ، اعتبر ذلك تحايالً يبطل العقد الظاهر الصوري 

 وإنكم تختـصمون  ،إنما أنا بشٌر:(   قال  أن النبي – رضي اهللا عنها    – عن أم سلمة     -٢

إلي  ،    ي لُه عل   ، بحجتَّه من بعضٍ   ولعل بعضكم أن يكون ألحنفمـن   ، نحو ما أسمع   ى وأقض 

                                   )٦( ) .  فإنما أقطُع له قطعة من النار؛قضيت لَُه من حق أخيه شيئاً فال يأخذُه

 وليحكم  ،إن االحتيال ألمر باطل بأي وجه من الوجوه؛ ليصبح حقاً في الظاهر           : وجه الداللة 

    )٧(. له به ويأكله، ال يحل له، وال يرتفع عنه اإلثم بالحكم

 حدثَه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة          أن أنساً  – رضي اهللا عنه     – عن أنس بن مالك      -٣

   )٨( ).خشيةَ الصدقة؛وال ُيفرقُ بين ُمجتمعٍ،وال يجمُع بين متفرٍق (التي فرض رسول اهللا 

 ،إنه قد يحتال ثالثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة وجبـت فيهـا الزكـاة                 : وجه الداللة 

احدة ، أو يكون للخليطين مائتا شـاة وشـاتان          فيجمعونها حتى ال تجب عليهم فيها إال شاة و        

   كل واحد إال شاة واحدة ، ىفيكون عليهما ثالث شياة، فيفرقونها حتى ال يكون عل
 ______________________________  

  ).١٩٥ (اآلية :سورة البقرة ) ١(

  ).١١(اآلية من :  الصفسورة) ٢(

  ) .  وما بعدها ١١٣٨/ ٢( فقه الزكاة ،: ، القرضاوي ) ١٣٦ ، ١٣٥ / ٥( التفسير الكبير ،: انظر الرازي  )٣(

  . )٢( حاشية رقم ،)٢٩(ص: انظر سبق تخريجه )٤(

  ). ٥٣/ ١( فتح الباري،  :ابن حجر )٥(

  ) . ١٤٣٤ ( ، ص) ٧١٨١ (حمن قضي له بحق أخيه فال يأخذه ، ) ٢٩(صحيح ، كتاب األحكام ، باب : البخاري  )٦(

  ). ١٩٤/ ١٩( ي، فتح البار :ابن حجر )٧(

 وال يجمع بـين متفـرق خـشية         ، وأن ال يفرق بين مجتمع     ،في الزكاة ) ٣(صحيح ، كتاب الحيل ، باب       : البخاري  )٨(

  ) . ١٣٩٦( ، ص ) ٦٩٥٥ ( حالصدقة ، 



אאא  א
 

 ١٥٣

   )١(.وقد استدل به على إبطال الحيل، ولزوم العمل بالمقاصد 

   -:سنة، بما يلي بأدلة من الكتاب والوااستدل وقد: أدلة الرأي الثاني

   -:من الكتاب : أوالً 

أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عـن تـراضٍ    يا   :قوله تعالى -١
   )٢(.منكم ، وال تقتلوا أ�فسكم ، إن ا كان بكم رحيماً 

اضي ، وفي فـرض  ن إال بالتريإن اآلية الكريمة قد حرمت أكل أموال المؤمن   : وجه الداللة 

   )٣(.الضرائب أكل لألموال بغير رضًى ، وهو محرم 

   )٤(   وال تُؤتوا السفهاء أموالَكُم اليت جعل ا لكم قياماً  :ىقوله تعال -٢

 عن الدفاع عنه    ىإن الدولة التي ال تحسن التصرف في مصالح شعبها ،وتتخل         : وجه الداللة 

    )٥(. مع هي في حكم السفهاء،وال يجوز دفع المال لهاعسكرياً واقتصادياً، وتبدد أموال المجت

   -:من السنة : ثانياً 

ِإن : (   يقـول     سمعت رسول اهللا    :  قالت   – رضي اهللا عنها     – األنصارية   ةخولعن   -١

ةامالقي موقِّ ، فَلُهُم الناُر ياِل اِهللا بغير حن في مُضواالً يتخَو٦( ) رج(   

 شـيئاً مـن مـال اهللا             من لم يـستحقَّ ى أنه يحرم علىلحديث دليل عل  إن ا  : وجه الداللـة  

أن يأخذه ويتملكه، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار ، فكـان أخـذ              ) األموال العامة   ( 

      )٧(. أموال الناس بالضرائب أشد حرمة 

ـ  : (  يقـول     أنه سمع رسول اهللا      – رضي اهللا عنه     –وعن عقبة بن عامر      -٢ دخل ال ي

  ) ٨( ) .  مكس صاحُبالجنةَ

 أن ذنب صاحب المكس شديد ، والمكـس الـضريبة التـي             ىدل الحديث عل   : وجه الداللة 

   )٩(.يأخذها الماكس ، وهو العشَّار 
________________________  

  .)٥١٦/ ٢( سبل السالم ، : نعاني ، الص) ٥٧/ ٥( فتح الباري ، : ابن حجر ) ١(   

 ).٢٩(اآلية : اءسورة النس ) ٢   (

   ) . ١٥٠/ ٥( الجامع ألحكام القرآن ، :  القرطبي )٣(

  ). ٥( اآلية : سورة النساء  )٤(

 . بتصرف )  وما بعدها ٢٨ / ٥( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي : انظر   )٥(

  ).٦٥٤( ، ص )٣١١٨(  ح ،]فأن هللا خمسه وللرسول : [ قوله تعالى) ٧( ب فرض الخمس، باب البخاري صحيح، كتا  )٦(

  . )٢٧٦ / ٩( فتح الباري ، :  ، ابن حجر أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل: يتخوضون   )٧(

 ؛ )٥/٣٣٩(،) ٢٩٣٥( السعاية علـى الـصدقة ، ح         في) ٧( ، كتاب الخراج واإلمارة والفئ ، باب         سنن  :أبو داود   )٨(

  ). ٤٤٧(، ص ) ٢٩٣٧(سنن أبى داود ،ح: ظر  االلبانى انهوقد ضعف  إسناده ضعيف،الحديثو

 . )١١٠ / ٤( اية في غريب الحديث، النه: ابن األثير )٩(
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عدم جواز التحايل للتهرب مـن مـستحقات        ب القائل قول الجمهور    إلىأميل  : الرأي المختار 

   -: الدولة بشروط ، منها

  . الحاجة الحقيقية للمال، مع انعدام المورد البديل  -١

 .  الجميع، كّل حسب قدرته وطاقته ىالدولة للمال علأن توزع حاجة  -٢

 .  أهل المعاصيىأن تنفق أموال الضرائب في مصالح األمة ،ال عل -٣

 أهل الرأي والمشورة في األمة، وهو ما يعرف اليوم          إلىالرجوع في فرض الضرائب      -٤

 . بمجلس الشعب، أو المجالس التشريعية ، بما في ذلك العلماء المخلصون

   -:يار هذا الرأي، لألسباب التاليةويرجع اخت

  .إن احتياجات الدولة اليوم كثيرة، وهي بحاجة لسد تلك الحاجات -١

 . إن المصلحة تستوجب ذلك من أجل تحقيق التضامن والتكافل االجتماعي  -٢

  -:)١(إن قواعد الشريعة الكلية توافق هذا، ومنها -٣

  . ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها  - أ

 .  أولي من جلب المصالح درء المفاسد -ب  

 .  الرعية منوط بالمصلحة ىتصرف اإلمام عل -ج  

إن نفقات الجهاد اليوم عالية جداً؛ لتطور األسلحة وتعددها، وفيه عزةُ األمة وسـيادتها،               -٤

   )٢(.  باإلعداد لهتعالىوقد أمر اهللا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

           ______________________      

) وما بعدها ٢/١١٣٤(فقه الزكاة   : ؛ القرضاوي )١٥٨،  ١١٣،١١٧( النظائر،صباه و األش: السيوطي )١(

  . 

   ). وما بعدها٢/٢٩٢(المدخل الفقهي العام ، :الزرقا )  ٢(
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א א
א

   -:صورة المسألة ) أ(

يجـب  جار بيت   ي المستحق إل  الدولية بأن  أو   المحلية بعض الهيئات والمؤسسات     تتعهد       

وأنه ال يملـك بيتـاً آخـر إال          كضرر ناجمٍ عن هدم منزله ،        ؛تتوفر فيه شروط معينة     أن  

 إبرام عقد إيجار مسكن صوري ، لتحصيل هـذا المـال ،             ى فيلجأ بعض الناس إل    ،باإلجارة

 أو يمتلـك    ،؛كأن يكون موظفـاً   هو يمنع من تحصيل حقه لصفة معينة      فمنهم من له الحق، و    

  . ، ومنهم من ال حق له في ذلك مسكناً بديالًً 

   -:محل االتفاق ) ب(

 تجيز استيفاء الحقوق المتعلقة باألعيان، سـواء أكـان          )١(  األربعة       إن المذاهب الفقهية  

   .؛ كاإلجارة الحق متعلقاً بذات الحق؛ كحق الملك، أم كان متعلقاً بمنافعها

   -:محل الخالف ) ج(

     ثم اختلفوا في ذلك، هل هو عام في جميع الحقوق والمنافع أم ال ؟    

   - :آراء العلماء) د( 

   -:ها بياناختلف العلماء في هذه المسألة إلى رأيين وإليك

في حاالت كثيرة،     بجواز تحصيل الحقوق بغير دعوى     )٢(يقول جمهور الفقهاء  : الرأي األول 

  . ومنهم من اشترط ذلك

، إذ األصل عندهم إذن الحاكم في كل مرة يرغب صاحب الحق في             )٣(الحنابلة: الرأي الثاني 

  .  تحصيل حقه، وإال فال يجوز له ذلك

  -: سبب الخالف) ه(

    )٤(. اختالفهم في قصة هند بنت عتبة ، وغيرهاى      ويرجع اختالفهم في ذلك إل
  

 _________________  

،  ) ١٢٣ / ٤( تهذيب الفروق ،    : ، محمد علي بن حسين       ) ٣٨٧ / ٤( البحر الرائق ،    : ابن نجيم    )١(

   ) . ٢١١ / ٤( كشاف القناع ، : ، البهوتي  ) ٣٣٥ / ٣( مغني المحتاج ، : الشربيني 

 .المراجع السابقة  )٢(

  .)٣٠٧ / ٤(المغني ،  : قدامهابن  )٣(

  .      )٦(حاشية رقم ومن البحث،  ) ١٤٦( انظر ص  )٤(
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א
   : ، على النحو التاليالسنة ، و بأدلة من الكتابتدل جمهور الفقهاء اس-:أدلة الرأي األول

   -:من الكتاب : أوالً 

  )١ (. .. وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به  : ىقوله تعال -١

   )٢ (. ... عليكمى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى فمن اعتد :ى وقوله تعال -٢

وا وعملـوا الـصاحلات وذكـروا ا كـثرياً وا�تـصروا مـن بعـد مـا ظُلمـوا ،           إال الـذين آمنـ    :ىوقوله تعال -٣
  )٣ (...وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 

 اإلذن بالقصاص من المعتدي ، والمغتصب       علىتدل اآليات السابقة بظاهرها      : وجه الداللة 

أو إذن الحاكم ، فجاز استيفاء الحق منه دون إذنه،معتد  .  

   -:من السنة  : ثانياً

خذي من ماله بالمعروف ،     :"  لها    هند، وقول رسول اهللا      قصةواستدلوا بما تقدم من      -١

    )٤(. "ما يكفيك ويكفي بنيك 

اقتتـل غالمـان ، غـالم مـن         :  قـال    – ما رضي اهللا عنه   –عن جابر بن عبد اهللا       -٢

 األنـصاري يـا     ىيا للمهاجرين ،وناد  :  المهاجر ىالمهاجرين ، وغالم من األنصار ، فناد      

 قالوا ال يا رسـول  )!ما هذا دعوى أهل الجاهلية ؟    (: فقال   فخرج رسول اهللا    ! لألنصار  

فال بأس ؛ ولينـصر الرجـل       : (  أحدهما اآلخر، فقال   )٥( فكسح   ،إال أن غالمين اقتتال   ! اهللا  

                   ــصر، وإن ــه ن ــه ل ــه، فإن ــاً فلينه ــان ظالم ــاً ؛ إن ك ــاً أو مظلوم ــاه ظالم      أخ

  )٦( ). كان مظلوماً فلينصره

 وإعانته  ،، وفيها أن أخذ الحق من الظالم نصر له )٧(واضح ظاهر وسبق بيانه : وجه الداللـة  

  .  عدم الظلم  ، ورد المظالم ألصحابهاىعل
 _________________________  

  . )١٢٦(ية سورة النحل من اآل ) ١(

 . )١٩٤(سورة البقرة من اآلية  ) ٢(

 . )٢٢٧(سورة الشعراء من اآلية  ) ٣(

 . ) ٦(من البحث ، حاشية ) ١٤٦(ص : سبق تخريجه ، انظر  ) ٤(

  ).٣١٧( المصباح المنير، ص : القطع، الفيومي: الكسح ) ٥(

  ) . ١(، حاشية ) ١٤٧(ص: نظر ا تخريجه ، سبق) ٦(

  .من البحث ) ١٤٧(ص : نظر ا) ٧(

  



אאא  א
 

 ١٥٧

إنك تبعثنـا فننـزل     ! يا رسول اهللا    : قلنا:  ؛ أنه قال   -رضي اهللا عنه  -عقبة بن عامر   عن   - ٣

إن نزلتم بقوم فـأمروا لكـم بمـا          : ( ، فما تري ؟ فقال لنا رسول اهللا         )١( يقروننا   بقوم فال 

    )٢() . ينبغي للضيف، فاقبلوا، فإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم 

 جواز أخذ حق الضيافة دون تّعد ، وذلك لهم بأنفسهم بغير            ىنص الحديث عل  :  وجه الداللة 

  . إذن الحاكم 
 

   -: النحو التاليىالسنة، عل من  الحنابلة بأدلة من الكتاب واستدل:أدلة الرأي الثاني

   -:من الكتاب : أوالً 

 أن تكـون جتـارة عـن تـراضٍ      بيـنكم بالباطـل إال   أمـوالكم  أيها الذين آمنوا ال تـأكلوا   يا ىقوله تعال -١
    )٣ (منكم 

  ) ٤(. ..  عليكمعليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى  فمن اعتدى  :ىوقوله تعال -٢

  )٥(. ..  وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به  : ىوقوله تعال -٣

 وجوب مراعاة التماثل في القصاص، وأخذ المال يجـب أن           ىدلت اآليات عل  : وجه الداللة 

   )٦(.  جنسه، وما كان من غيره جنسه ليس فيه مماثلةىيقتصر عل

   -:من السنة : ثانياً 

خذي من ماله بالمعروف ، مـا  : (  لها   واستدلوا أيضاً بقصة هند وقول رسول اهللا         -١

     )٧ ().يكفيك ويكفي بنيك 

يـر علـم     بغ  ،  ونفقة ولدها   ،  جعل لها الحق في أخذ نفقتها      إن رسول اهللا     : وجه الداللة 

 مقتضاه فقط فيما ورد فيه النص ، ومنعـوا          علىزوجها ، وقصروا العمل في هذا الحديث        

  )٨ (. كل الحقوق األخرى ، إال في نطاق ضيق جداً ىالقياس فيه عل

   
       ________________      

  .)٢٩٠(مختار الصحاح ، ص  : الرازي؛ إكرام الضيف: ىالقر ) ١(

 ) .٨٧٣(  ص ، )١٧٢٧( ير إذن مالكها، حتحريم حلب الماشية بغ) ٢(اب صحيح، كتاب اللقطة، ب: مسلم ) ٢(

 ). ٢٩(سورة النساء، من اآلية  ) ٣(

 ). ١٩٤(سورة البقرة، من اآلية  ) ٤(

 ). ١٢٦(سورة النحل، من اآلية  ) ٥(

  ) . ٣٥٦ / ٢( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي  ) ٦(

 . )٦( ، حاشية ) ١٤٦( ص :  انظر تخريجه،سبق  ) ٧(

  ) . ٣٧٦ / ٧( لمغني ، ا : قدامهابن  ) ٨(
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  : الرأي المختار

، الفقهاء بجواز تحصيل الحقوق بغيـر دعـوى           جمهور الذي أميل له هو ما ذهب إليه          

   -:وذلك لما يلي 

 .عموم األدلة وقوتها  -١

  . إن القول بسد الذرائع في هذه المسألة يؤدي إلى ضياع الحق على صاحبه -٢

لقوانين الجائرة ال يعيد الحقوق إلـى أصـحابها ، مـع             إلى القضاء في ظل ا      إن اللجوء  -٣

  .ضعف الوازع الديني عند بعض الناس 
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  المبحث الثاني
   حق ثابتعلىالصورية والتعدي 

  

  : وفيه ثالثة مطالب 
  
א א:א א .א

א מ:א א .א

א א:א א ، .א
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א א
א א

في هذا المبحث أتناول صوراً للصورية الهدف منها حرمـان أصـحاب الحقـوق              

  : نحو التالي الىحقوقهم في ثالثة مطالب عل

א א
א א )١(א

   :صورة المسألة ) أ(

 بيع العقار احتياالً ؛ لمنع صاحب الشفعة فيه مـن أن      كثيراً ما يلجأ بعض الناس إلى       

 المواطأة في ذلك ،     أخذه بالشفعة ؛ وذلك عندما يكون السعر الصوري عالياً ، فإذا ما تبين            ي

وتنازع الشفيع ومشتري العقار في الثمن الحقيقي الذي وقع به الشراء ، فهل يبطل هذا البيع                

  . بالعقد الصوري ؟ هذا هو محور هذا المطلب ، وإليك بيان ذلك 

  : محل االتفاق ) ب(

 كـان الحـق     جاء في كتب الفقه المعتمدة جواز استيفاء الحقوق المتعلقة باألعيان إذا                 

متعلقاً بذات الحق ؛ كحق الشفعة، سواء كان الشريك أو الجار باذالً لحق الشفعة أم ممتنعاً،                

   )٢(. والشفعة في كل ما لم يقسم

   -:محل الخالف ) ج(

ثم اختلفوا في جواز تحصيل األعيان المستحقة بغير قضاء، في كل حالة ومنها حـق                      

   . بعقد صوريالشفعة

  - :لعلماءاآراء ) د(

   -: رأيين، وإليك بيان ذلكى   وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة عل

يرون جواز الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعـت الحـدود،            : )٣( جمهور الفقهاء : الرأي األول 

  . وصرفَتَ الطُّرقُ، فال شفعة، وثبوتها للشريك في نفس العقار ، وليس للجار فيها حق شفعة
__________ ________  

التعريفـات،  : ؛ الجرجـاني  " هي تَملُّك البقعة جبراً بما قام على المشترى بالشركة والجـوار          : "الشفعة) ١(

  ) .٧٣(ص

 ) ١٠٥ / ٢( اإلقناع،: ؛الشربيني )٢١٤/ ٥( حاشية،  :، الدسوقي ) ٤٩/ ٣( تحفة الفقهاء، : السمرقندي) ٢(

   ) . ١٨٨ / ٥( المغني ،  : قدامه، ابن 

المغنـي،   : قدامـه ، ابـن     ) ١٠٥ / ٢( اإلقنـاع ،    : ، الشربيني    ) ٢١٤ / ٥( حاشية ، : سوقي  الد) ٣(

)٥/١٨٨.(  
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يرون جواز الشفعة فيما قسم أيضاً ، إذا ما كان المبيع شائعاً ،              : )١( األحناف: الرأي الثاني   

  . أو اتصلت حقوق االرتفاق بينهم ، والجوار المالصق 

  -:سبب الخالف ) ه(

  : في ثبوت اآلثار الواردة في ذلك  وذلك الختالفهم       

  مـن  مة ، وأخرى مثبِتة ، فمن العلمـاء        انتفاء الشفعة بعد القس    ىفقد وردت آثار تدل عل          

  .يت الحدود فيه  وتب،بعدم مشروعيتها فيما قُسم: ثبت عنده هذه اآلثار ، فقال 

  . بجواز الشفعة:   ومن ثبت عندهم خالف ذلك قال

א
  :  النحو التاليىاستدل جمهور الفقهاء بأدلة من السنة، والقياس، عل: أدلة الرأي األول

 بالشُّفعة فيِ كُلِّ     رسول اهللا    قضى(  قال   – رضي اهللا عنهما     –عن جابر بن عبد اهللا       -١

   )٢( ). ما لَم ُيقسم، فإذا وقعت الُحُدوُد وصرفت الطُُّرقُ فال شفعة

لشفعة في كل شركة لم تقسم ،        با  رسول اهللا    قضى: (  قال –هللا عنهما    وعنه رضي ا   -٢

 أو حائط ، ال يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ؛ فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك ،                     )٣(ربعة

  ) ٤( ) .فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به

بساتين، إذا   ثبوت حق الشفعة للشريك في الدور والعقار وال        يدل الحديثان على   : وجه الداللة 

 شريكه ، فإما أن     لشريك بيع حصته إال بعد عرضها على      لم يكن قد قسم ، كما أنه ال يجوز ل         

  .يأخذها أو يترك ، وإن باع دون إذن شريكه فإنه يحرم عليه ذلك، وقيل يكره 

إن الجار ليس له حق الشفعة ؛ ألن حده بيٌن عن حد جاره ، وكذا أصـحاب                  : وقالوا      

الرتفاق حقوقهم مفصولة عن بعضها البعض ، وهذا ثابت في نص األحاديث السابقة             حقوق ا 

  )٥(. إذْ إنها نَفَت الشفعةَ بعد القسمة وبيان الحدود 
 ____________________  

 ).٥/٢٤١(بدائع الصنائع ، : الزيلعي  )١(

د فـال شـفعة،   الشفعة في ما لم يقسم، فإذا وقعت الحـدو       ) ١(صحيح، كتاب الشفعة، باب   : البخاري   )٢(

  ).٤٥٩(، ص)٢٢٥٦(ح

  ).١٣٢(المصباح المنير ، ص: والربع ،والمربع هو مسكن القوم، أي الدور؛ الفيومي :الربعة  )٣(

 ).٧٩٨(، ص) ١٦٠٨(الشفعة ،ح) ٢٨(صحيح، كتاب المساقاة، باب : مسلم  )٤(

 .  )٣/١٠٦( سبل السالم،: الصنعاني ؛) وما بعدها٢٠٧/ ٧( فتح الباري،: ابن حجر  ) ٥(
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   -:القياس: ثانياً

 ى خالف األصل ؛ إذ األصل أالَّ ينتقل الملك عن صاحبه إل           ىإن حق الشفعة ثابت عل          

راً عن صاحبه ، وهذا     ب ، وفي الشفعة ؛ فإن الحق يملك ج        ًىغيره إال بطيب نفس منه ورض     

ما قـسم   نزع للملك ، وإضرار للمالك ، والقياس ينفي الضرر ، فوجب عدم جواز الشفعة في              

   )١(.  الجار ؛ فإنه يرفع بالرفع لولي األمر ىلدفع الضرر ، أما الضرر الواقع عل

   -: استدل األحناف بأدلة من السنة ، والقياس أيضاً ؛وإليك بيان ذلك : أدلة الرأي الثاني 

  من السنة: أوالً 

: ، وقال    بالجوار    قضى إن رسول اهللا    :  قال   – رضي اهللا عنه     – عن سمرة بن جندب      -١

   )٢( ) . جاُر الدار أحقُ بالدار( 

   )٣( ) .من غيره ( وفي رواية البيهقي إضافة قوله 

  .  أن للجار حق الشفعة في العقار المجاور لهبظاهره على  يدل الحديث :وجه الداللة

الجار أحق بداره    ( قال رسول اهللا    :  قال – رضي اهللا عنهما     – وعن جابر بن عبد اهللا       -٢

   )٤( ). تظر به إذا كان غائباً إذا كان طريقهما واحداًين

دل الحديث ، أن الرجل أحق بشُفعته وإن كان غائباً ، فإذا ما رجع فله الشفعة ،                  : وجه الداللة 

   )٥(. وإن تطاول ذلك الزمن 

 )٦( ) الجار أحق بِـسقَبِه   : (  يقول   سمعتُ النبي   :  قال    عن أبي رافع مولي النبي       -٣

  )٧( .القرب والمالصقة : قب والس

إن الجار بسبب قربه أحق بالشفعة ، ومناسبة الحديث تؤيد ذلك ، فهي جواب               : وجه الداللة 

  )٨(. لسائٍل ليس له إال الجوار ، وليس ألحد فيها قسم وال شراكة 
 ________________________  

  ).١٤٧( الملكية ونظرية العقد، ص : أبو زهرة) ١(

، وقـال   )٦٥٠ / ٣( ،  ) ١٣٦٨(ما جاء في الشفعة ، ح       ) ٣١(سنن ، كتاب األحكام ، باب        : الترمذي) ٢(

  .حديث حسن صحيح 

 ،  ٥٤١/ ١( ،   ) ٢٢٤٠( الـشفعة ،ح    ) ٥٧(سنن، كتاب البيـوع، بـاب       : البيهقي) ٣(

٥٤٢ .( 

) ٦٥١ / ٣( ،) ١٣٦٩( ما جاء في الشفعة للغائب ، ح        ) ٣٢(سنن ، كتاب األحكام ، باب       : الترمذي  ) ٤(

  .  ، وقال حديث حسن 

  ).٧/٢٠٧(فتح الباري، : ابن حجر ) ٥(

، ص  )٢٢٥٨(  صاحبها قبل البيـع، ح     علىعرض الشفعة   ) ٢(صحيح، كتاب الشفعة، باب     : البخاري) ٦(

)٤٥٩ .(  

   ).٢/١٠٧(سبل السالم ، : ؛انظر الصنعاني )١٧٤(مختار الصحاح ، ص:  الرازي )٧(
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  ) . ١٨٨/ ٥( المغني ،  : قدامه، ابن ) ٥٤١/ ١(  ، غرىالصالسنن  : يالبيهق) ٨(

   -:القياس: ثانياً 

      إن الغرض من الشفعة ثابت للجار ، كما هو ثابت للشريك ، وإن كان غرض الـشريك                 

 بالشراء من غيره ؛ لدفع الضرر الالحق به من الجار الجديد ، فيما لو               ىأكبر؛ لكن الجار أول   

 الجار ؛ فإن رضي بـذلك       ىهنا الضرر مؤبد ودائم ، ولن يندفع إال برض        كان بذيئاً فاحشاً ، و    

  . فال شيء له ، وإال فإن له أن يشتري العقار بثمنه ، ويريح نفسه من مفسدة الجوار الجديد 

   )١(.ء الشفيع العقار بثمنه المطلوب وهذا يدفع الضرر عن البائع كذلك لشرا

   -:الرأي المختار

ب األحناف القائل بجواز الشفعة فيما لم يقسم ، وفي المقـسوم ، مـادام                    أميل إلى مذه  

للشريك أو لصاحب حق االرتفاق ، أو للجار ، منفعة في شراء العقار ، وذلـك لألسـباب                  

   -:التالية 

 إن لي جارين ، فإلى      يا رُسول اهللا    : ( قلت:  قالت – رضي اهللا عنها     – حديث عائشة    -١

   )٢(" ) .   َأقربهما منْك باباًىإل: " قال َأيِّهما ُأهدي ؟ 

 أن الجار األقرب أحقُّ من غيره بحسن المودة، وإن الجـار            ى الحديث يدل عل   :وجه الداللة 

األقرب والمالصق ونحوه أحقُّ من غيره بالشفعة في ملك جاره، ويتحقق ذلك إذا ما كـان                

  . )٣(بالسعر المدفوع من غيره

؛ إذ عند منح الجار حق الشفعة ؛ فإننـا نـدفع          )٤( "فع بقدر اإلمكان  يدالضرر  "  وللقاعدة   -٢

 مـن   بالمشتري ، وكذا فإننا نرفع الضرر الالحق        ضياع حق شفعته  عنه الضرر الواقع من     

  . تعديه على حق صاحب الشفعة 

 حاجة الناس التي تقضي بدفع النزاع والحقد والشقاق بين أفراد المجتمع ، ليتحقق األمن               -٣

  . بة بين أفراد المجتمع ، وخاصة الشركاء والجيران ومن في حكمهماوالمح

فكل عقد صوري ظاهر ، وغايته منع الشفيع من حق الشفعة وااللتفاف            :  ذلك   ى     وبناًء عل 

عليه ، فإنه يجب إلغاء هذا العقد الصوري  ومنع ترتب آثاره عليه ، ويحق للشفيع رفع دعوى                  

  .بات حقه في هذا العقارإلبطال العقد الصوري ، وإث

 ___________________________  

  ) .١٤٨(الملكية ونظرية العقد، ص : أبو زهرة )١( 

   .)٤٥٩(، ص ) ٢٢٥٩( أي الجوار أقرب ؟ ، ح ) ٣(صحيح، كتاب الشفعة، باب : البخاري) ٢( 

  ).٢/٦٣٤(سبل السالم ، :  الصنعاني )٣( 

  ).٢/٩٩٢(المدخل الفقهي العام، : الزرقا ) ٤( 
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א א
א א

  : صورة المسألة ) أ(

 نفسه بـدين ألحـد      ى يقر فيه عل   ، إبرام عقد صوري           يلجأ بعض ضعاف اإليمان، إلى    

 أو لحرمان بعض الورثـة ،       ،أبنائه ، أو لمؤسسة ما ، ونحو ذلك ؛ ألجل التهرب من الدائنين            

  . جته من الميراث ، ونحو ذلك ممن لهم حق في هذا المال أو لحرمان زو

  : محل االتفاق ) ب(

       إن اإلقرار يصح من مكلف خاٍل من الموانع الشرعية ؛ كإقراره بدين أو بيع أو هبـة                 

اتها ، كما له طلـب       لكل من الطرفين ادعاء الصورية في ذلك وإثب        إنونحو ذلك في حياته ، و     

   )١(.  نفيها ، أو التحليف علىمن ذلك إثباتها ا ، وللمتضرر  نفيهتحليف خصمه على

  : محل الخالف ) ج(

 إنشائها ، سـواء     ى        ثم اختلف الفقهاء في هذا النوع من العقود الصورية المتواضع عل          

  ري أو لالتفاق الباطن الحقيقي ؟بالعقد ، أو باإلقرار بالدين ، فهل العبرة بالعقد الظاهر الصو

   :اء العلماءآر) د(

   - :على رأييناختلف الفقهاء فيه 

يرون أن العبرة للعقد الظاهر الصوري ؛ فإذا مـا أقـر             : والشافعية األحناف: الرأي األول 

بدين  بعقد صوري وجب الوفاء بإقراره ، وإن كان المقصد الخفي حرمان من لهم حق في                 

   )٢(. هذا المال

قالوا إن العبرة في العقد الصوري الظـاهر للنيـة          : ةوالحنابل  المالكية بعض: الرأي الثاني 

   )٣(.  اللفظ، فإذا وضح القصد ُأبطَل العقد الصوريىوالقصد محمولة عل
  

 _________________________  

مغني : ، الشربيني   ) ٢٧٢ / ٦( منح الجليل ،    : الشيخ عليش    ) ١٩٥ / ٣( تحفة الفقهاء ،    : السمرقندي   )١(

)  وما بعـدها  ٧/٦٣٠(حاشية الروض المربع ، : لنجدي بن القاسم ا  ،عبد الرحمن   ) ٢/٢٦٨( المحتاج ،   

.  

  ). وما بعدها٢٠٥ / ٩( المجموع ، : ، النووي  ) ١١٩ / ١( تحفة الفقهاء ، : السمرقندي  )٢(

  . )٩٥ / ٣( أعالم الموقعين ، : ، ابن القيم  ) ١٥٠ / ٣( حاشية ، : الدسوقي ) ٣(
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  :سبب الخالف) ه(

   -:منشأ الخالف يرجع لما يلي        

العبـرة  :  هل العبرة لإلرادة الحقيقية الباطنة أم لإلرادة الظاهرة الصورية ؟ فمـن قـال                -١

 ورد المقَر به ألصله ، ومن قـال العبـرة للعقـد واإلقـرار               ،لإلرادة الحقيقية أبطل اإلقرار   

   )١(. الصوري الظاهر رتَّب عليه آثاره 

  :  النصوص الواردة في ذلك  االختالف في فهم-٢

  رها دون النظر للنيات والمقاصد ،األخذ بظواهإذ وردت نصوص دلَّتْ على لزوم        

 اعتبار القصد والنية في األفعال ، فمن قال باألول جعـل العبـرة للعقـد                 دلت على  وأخرى

مه ، وأنه تابع    ه وقوا بالصوري الظاهر ، ومن قال بالثاني جعل القصد والنية روح العمل ولُ           

  .  ويفسد بفسادها ، يصح بصحتها،لها

א
   -:استدل الشافعية ومن وافقهم بأدلة من الكتاب ، والسنة ، وإليك بيان ذلك: أدلة الرأي األول

   -:من الكتاب : أوالً 

   )٢( .  .. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  : ى قوله تعال-١

   )٣(.  ..ضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية فبما �ق :ى وقوله تعال-٢

   )٤(  وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به وا أعلم مبا كا�وا يكتمون  ى وقوله تعال-٣

  : وجه الداللة 

 أنه يجب الوفاء بالعقود ، وعدم نقضها ، والعقد عقد ظاهر                  دلت اآليات بظاهرها على   

حيح ، ما لم يثبت باإلقرار والبينة خالفه ، فوجب اعتباره ، وفي اآلية الثالثة لـم نـؤمر                   ص

  )٥(.  يحاسب عليها ن ، وأن النوايا متروكة هللا تعالى اإليمادعىبالبحث عن نية من ا
  

         _________________      

  .                )٩٨ / ٣( أعالم الموقعين، : ابن القيم) ١( 

  ) . ١(سورة المائدة من اآلية ) ٢ (   

  ) . ١٣(سورة المائدة من اآلية ) ٣    (

  ) . ٦١(سورة المائدة من اآلية ) ٤( 

الدر المنثـور ،    : ؛ السيوطي    ] ٢٢٦ ،   ١١٦ ،   ٣٨ / ٦[ الجامع ألحكام القرآن ،     : انظر القرطبي   ) ٥( 

  ) .وما بعدها١/١٥٩(
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  -:من السنة : ثانياً 

أمرت أن أقاتل النـاس  ( : قال  ، عن رسول اهللا    - رضي اهللا عنه     –عن أبي هريرة     -١

حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا ، ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا منـي                    

   )١() .  اهللا ىدماءهم وأموالهم إال بحقها ، وحسابهم عل

 يحاسـب  نما اهللا تعالىمن حق اإلنسان ، وإ أن النية ليست  دل الحديث على   : وجه الداللـة  

   )٢(. عليها ، فلنا الظاهر ، واهللا يتولي السرائر 

   اهللا   إن رجالً من األعراب أتـي رسـول       :  قال – رضي اهللا عنه     –عن أبي هريرة     -٢

 تلقاء وجهه، فقـال     اهللا إني زنيت، فأعرض عنه ، فتنحى      يا رسول   : وهو في المسجد، فقال   

لك عليه أربع مرات ، فلمـا شـهد          ذ نه، حتى ثنى  إني زنيت فأعرض ع   !   يا رسول اهللا  : له

فهـل  ( :ال،قـال   :  قـال    )أبك جنون ؟  ( :  نفسه أربع شهادات، دعاه رسول اهللا، فقال       على

   ).اذهبوا به فارجموه :(  فقال رسول اهللا : نعم: قال) أحصنت ؟

   )٣( ).  امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمهاإلىواغُْد يا أنيُس  (  قال –وفي رواية 

 أن اإلقرار حجة إذا كان بلفظ صريح ال يحتمل غير الواقعة            الحديث دال على   : وجه الداللة 

   )٤(. م ، وهو الرج بإقامة الحد فيجب األخذ به لظهوره ؛ ألمره ،المقر بها

، بأدلـة   استدل القائلون بأن العبرة للقصد والنية في اإلقرار منعاً للتحايل         : أدلة الرأي الثاني  

  : ب ، والسنة ، بما يليمن الكتا

   -:من الكتاب : أوالً 

 مـن الـذين هـادوا حيرفـون الكلـم عـن مواضـعه ويقولـون مسعنـا وعـصينا            :ىقوله تعال -١
  )٥( .  .. بألسنتهم وطعناً يف الدينليا وامسع غري مسمع وراعنا

ـ  نفـسه    لتغيير لمراد الكالم ، والمقر على     التحريف هو التبديل وا   : وجه الداللة   غيـر   نٍيدبِ

   واهللا عز وجل قد،حقيقي صوري فهو محرف للكالم ، وهذا ينافي اإليمان ، ويوافق اليهود

   )٦(.  إبطال العقد الصوري بداللة التحريف للحقحرم ذلك، فدل على     
 ______________  

) ٣٤(ح  حمد رسول اهللا،  ه إال اهللا م   األمر بقتال الناس حتى يقولوا ال إل      ) ٨(كتاب اإليمان، باب    صحيح،  :مسلم ) ١(

  ). ٣٨(ص 

 ) .  وما بعدها ٢٤٤ / ١( شرح صحيح مسلم ، : النووي  ) ٢(

 ح، ) ٨٥٣(، ص ) ١٦٩١ (ح نفـسه بـالزني ،   من اعترف على) ٥(ب صحيح ، كتاب الحدود ، با    : مسلم   ) ٣(

 ) . ٨٥٦(ص ) ١٦٩٧(

  ) . ٤١٠ / ٤( سبل السالم ، : الصنعاني  ) ٤(

 ) . ٤٦(سورة النساء من اآلية  ) ٥(
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     . )٢٥٩ ، ٢٥٨ / ٥( الجامع ألحكام القرآن ، : طبي القر ) ٦(

 أهلـها وإذا حكمـتم بـني النـاس أن             إىلا األما�ـات      تُـؤدو    إن ا يـأمركم أن       : ى وقوله تعال  -٢
عم� كان مسعياً بصرياً حتكموا بالعدل إن ا ا يعظكم به إن ا . )١(   

 نفسه بدين بعقـد صـوري   ها ، فإذا ما أقر علىنات ألصحابإنه أمر بأداء األما    : وجه الداللة 

وهمي غير حقيقي؛ لحرمان من لهم في المال حق ؛ فقد خان األمانة ، وحكم بخالف حكم اهللا                  

   )٢(.  نفسه عقاباً  ظالماً لنفسه ولغيره ، وأوجب على، وكان

   -:من السنة : ثانياً 

قاتل اهللا اليهود، حرم اهللا      : ( قال رسول اهللا    :  قال –رضي اهللا عنه    – عن أبي هريرة     -١

       )٣( ). عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها

هـا بإذابـة شـحومها      عليهم الميتة احتالوا لالنتفاع ب    إن اليهود عندما حرم اهللا      : وجه الداللة  

ري يحرم عليـه     أن من احتال بعقد وإقرار صو       على ل، فد فلعنهم لذلك  ثمنها ،    وبيعها ، وأكلِ  

  ) ٤(.  الحرام ؛ ألنه حيلة إلىذلك

يشرُب ناٌس مـن ) :     قال رسوُل اهللا    :  قال – رضي اهللا عنه     –عن عبادة بن الصامت      -٢

،٥(). بغير اسمها ُيسمونها  ُأمتي الخمر(   

ظاهر في النص أنهم يستحلون شرب الخمور ، ويسمونها بأسماء متعددة مختلفة            : وجه الداللة 

  ) ٦(.  ال يرفع التحريم عنها إلباحتها، فتبديل االسم

ال ترتكبـوا مـا ارتكبـت       (  قال رسول اهللا    :  قال – رضي اهللا عنه     – عن أبي هريرة     -٣

  )٧( ). بأدنى الحيلى فتستحلوا محارم اهللا تعال؛اليهود

التحايل من أجل أكل أموال الناس بالباطل، كما فعل اليهود ، سواء            عن    نهى: وجه الداللة 

   )٨(. ار الصوري أو نحوهكان ذلك باإلقر
  

 ____________________  
  ). ٥٨(سورة النساء اآلية ) ١ (

   ) . ٥٨٢ / ٤( سبل السالم ، : الصنعاني : انظر ) ٢(

) ٧٨٤(، ص   )١٥٨٣(حتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير واألصنام ،        ) ١٣(صحيح ،كتاب المساقاة ، باب      : مسلم  ) ٣(

.  

   .  )٤ / ٣( سبل السالم ، : ؛ الصنعاني   )٩٨ / ٣( عالم الموقعين ، أ: ابن القيم : انظر ) ٤(

سـنن ،   : ابن ماجـة     ؛) ٧٩٨(، ص   ) ٥٦٦٠ (حمنزلة الخمر ،    ) ٤١(سنن ، كتاب األشربة ، باب       : النسائي  ) ٥(

 وقـد  والحديث إسناده صحيح ،) ١٢٢٣ / ٢(،  ) ٣٣٨٥(الخمر يسمونها بغير اسمها ، ح ) ٨(كتاب األشربة ، باب  

  ).٩٠(صححه األلباني في السلسلة الصحيحة ح

   ). ٩٨ / ٣(أعالم الموقعين، : ابن القيم) ٦(

  .  كلهم ثقاترجال إسناده، و قال  ) ٣٧٥/ ٥(، ) ١٥٣٥(إرواء الغليل ؛ ح : األلباني )٧(
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 ١٦٨

  ).  وما بعدها ١٨٩ /٣( بن القيم، أعالم الموقعين، ا: انظر) ٨(

  

  : الرأي المختار

 مـن   ي ، الذي غايته التحايل على      مذهب الحنابلة القائل ببطالن العقد الصور       إلى      أميل

   -:لهم حق في المال ؛ كالورثة ، أو الدائنين ، ونحو ذلك، ويرجع ذلك لما يلي

   ) ١("إنما األعمال بالنيات " بدليل حديث ى تحريم التحايل لغرض محرم،عل إجماع الفقهاء -١

 صاحب العقد أو اإلقرار الصوري ؛ ألن فوات حقه ال           سقَطَ ذلك حقّ   للذرائع، وإن أَ    سداً -٢

 تلك الذريعة ، وكذا في حال تضمنها مفسدة          له إذا ما كانت المصلحة الراجحة فيها سدّ        تيلتف

  . راجحة

  .  قوة األدلة وصحتها التي تمنع التحايل -٣

هللا المانع للحرام، باستباحة     القول بالعقد الصوري ، باإلقرار ونحوه ، فيه تعطيل لشرع ا           -٤

   ) ٢(. المحرم ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وحرمان من لهم حق في المال ونحوه

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ________________  

  . )٢(حاشية رقم ) ٢٩(سبق تخريجه، انظر ص) ١(
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 ١٦٩

: ، النـووي     ) ١٥٠ / ٣( حاشـية ،    : ، الدسـوقي     ) ٤٤٢ / ٢( فتح القدير ،    : الكمال بن الهمام    ) ٢(

 ٩٨ / ٣(أعالم الموقعين ،  : ، ابن القيم    ) ٤٤٨ / ١٨(فتح الباري ،    : ، ابن حجر    ) ٢٠٥ / ٩(المجموع ،   

  ) . وما بعدها 

א א
א א א

  : صورة المسألة ) أ(

ي هذا المرض ، فيلجأ            قد يكون الشخص مريضاً مرض موت ، أي متحقق الوفاة ف          

 أحد ورثته أو غير ذلك ، هربـاً      إلى أن يهب ممتلكاته كلها أو بعضاً منها ، وكذا أمواله            إلى

فعـل ذلـك ،     ي وقدمن دفع الديون المستحقة عليه لغيره أو من أجل حرمان بعض الورثة ،              

  سواء كانت الصيغة هبـة أم      ، ومن أي مانع شرعي    ،وهو صحيح مسلم خاٍل من األمراض     

  . عقد صوري فال ،بيعاً

  : محل االتفاق ) ب(

 في ماله ينفقه كيف يشاء ؛ لعدم تعلق ماله بحقـوق             حرٌّ - وهو صحيح    -     إن المرء   

الغير؛ كالديون المستغرقة لماله ، أو المريض مرض الموت ، ما لم يظهر حق للورثة فـي                 

رثة كانت هـذه التـصرفات      هذا المال ، فإذا ما ظهر أن هناك ضياعاً لحق الغرماء أو الو            

   )١(.والورثة أجازة الغرماء  إموقوفة على

  : محل الخالف ) ج(

 وأ     ثم اختلفوا في التصرفات التي تكون في صورة هبة ، أو بيع صوري ، محابـاة                 

تهرباً من حقوق الدائنين، فهل العقد صحيح نافذ، أم أن من لهم حق في المال لهم الحق في                  

  )٢(. ، والعودة عليهم بحقوقهمإبطال هذا التصرف 

   :آراء العلماء) د(

  : كما يلي، إلى رأيين  هذه المسألةياختلف األئمة ف  

 يرون أن الهبة للممتلكات جائزة في حدود ثلث المال ، سواء كانت             :الجمهور: الرأي األول 

    )٣(.  ، وسواء كانت للتهرب من حقوق الغير أم البعقد صوري أم حقيقي

يفرقون بين كون الهبة حقيقية ، دون التحايل على حقـوق الغيـر،             : الحنابلة: انيالرأي الث 

وبين كونها بعقد صوري مخالف للقصد والنية ، ففي الحال األول هي صحيحة لغير الوارث               

  )٤(. في حدود الثلث ، وغير جائزة بعقد صوري

____________________  

: ، الـشربيني     ) ٢٧٢ / ٦( منح الجليـل ،     : ، الشيخ عليش     ) ٢٦ / ٥( تبيين الحقائق ،    : يلعي  الز) ١(

  ) .  وما بعدها ٢٩٣ / ٤( كشاف القناع ، : ، البهوتي  ) ٢٧١ / ٣( مغني المحتاج ، 
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 ١٧٠

   .المراجع السابقة) ٢(
) ٢٥٠ / ٩(المجموع ، :وي  ، النو ) ١٥٠ / ٣(حاشية،  :،الدسوقي  )١١٩/ ١(ء،تحفة الفقها :السمرقندي   )٣(

 .  

  ).٩٥ / ٣(أعالم الموقعين، : ابن القيم) ٤(

  :سبب الخالف) ه(

  -:يرجع اختالفهم في ذلك لما يلي       

  :  اختالفهم في القياس -١

وصـية،   وأالمريض مرض الموت التصرف بماله من تبرع أو هبة أو بيع            هل يملك        

  . هذا المالب مع تعلق حق الغير وهم الدائنون وغيرهم

  :  اختالفهم في اإلقرار -٢

 في مرضه ، سواء كان في صورة هبـة          ه هل إقرار الشخص في صحته كإقرار           بمعنى

 البيع  أووقد اختلف الفقهاء في حكم الهبة       . أكان ذلك ألحد ورثته أو لغيرهم     أو بيع ، وسواء     

   . كالخالف السابق الدائنون، بعقد صوري غير حقيقيللتهرب من حقوق الغير، ومنهم

       

א
   -:على النحو التالي، المعقول بأدلة من الكتاب والسنة وتدل الجمهوراس: أدلة الرأي األول

   -:من الكتاب : أوالً 

   )١(.  .. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  :  قوله تعالى-١

   )٢(.  ..هبم قاسية فبما �قضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلو :ى وقوله تعال-٢

 أو  ، الوفاء بالعقود ، وعدم نقضها ، والتبرع بالهبـة          على وجوب  دلت اآليتان : وجه الداللة 

   )٣(.  لعدم المبطل لها؛ ما دامت النية غير ظاهرة ، صحت هذه العقود،صوريالبيع ال

   -:من السنة : ثانياً 

العائُد في هبته كالعائد في      (  :قال النبي   :  قال   – اهللا عنهما    ي رض – عن ابن عباس     -١

   )٤() .قيئه 

دل الحديث على جواز الهبة ، وعلى تحريم الرجوع فيها، واللفظ عام سـواء              : وجه الداللة 

أكانت بعقد صوري ، أو بيع صوري ، غايته العطية، فدل هذا على جواز مثل هذه العقود؛                 

  )٥(. لعموم األدلة

    _______________  

  ) . ١(  من اآلية سورة المائدة) ١(

  ) . ١٣(سورة المائدة  من اآلية ) ٢(
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 ١٧١

   ) .١١٦ ، ٣٥ / ٦( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي : انظر ) ٣(
    ، )٢٦٢١(ال يحـل ألحـد أن يرجـع فـي هبتـه وصـدقته، ح                ) ٣٠(صحيح، كتاب الهبة، بـاب      : البخاري) ٤(

  ).٥٤١،٥٤٢(ص

  . ) ١٢٠ / ٣(سبل السالم ، : الصنعاني ) ٥(

ال يحـلُّ للرُجـِل أن ُيعطـي    : [  قال عن النبي – اهللا عنهما  رضى– وعن ابن عمر  -٢

   )١( ].  إال الوالُد فيما يعطي ولده؛ ثم يرجع فيها،عطية

 جواز رجوع الوالد فيما يهب لولده وحرمة ذلـك ،           دل الحديث بمنطوقه على    : وجه الداللة 

قصد الهبة ، سواء أكـان ذلـك حقيقـة أم بعقـد     فيما عدا الوالد لولده ، فمن وهب أو باع ب  

صوري ظاهر ؛ فالعقد صحيح ، ويترتب عليه آثاره ، كما نص الشرع ، ما دام ليس هنا ما                   

   )٢(. يثبت خالفه 

  : من المعقول: ثالثاً

 أم لـيس    ، أو البيع الصوري بيع مجهول الـثمن        المشروط فيها عوض معلوم         هل الهبة 

  مجهول الثمن ؟ 

مشروط ال ِإذ الهبة    ؛ون أن الهبة أو البيع الصوري بيع ليس مجهول الثمن ، فأجازوه           فهم ير 

   )٣(. بيع في الحقيقة  عوٌض معلوٌم فيها

 استدل القائلون بأن العبرة للنيات ، بأدلة من الكتاب والسنة والمعقـول،             :أدلة الرأي الثاني    

   -:وإليك بيان أدلتهم 

   -:من الكتاب : أوالً 

 أهلـها وإذا حكمـتم بـني النـاس أن     إىل إن ا يـأمركم أن تـؤدوا األما�ـات     : ى تعـال  قوله-١
   )٤( . حتكموا بالعدل إن ا� عما يعظكم به إن ا كان مسيعاً بصرياً 

أمر اهللا سبحانه بأداء األمانات ألصحابها بالعدل ، وبما اتفقوا عليه ، فإذا مـا                : وجه الداللة 

لى ذلك بالهبة أو البيع الصوري ؛ لحرمان أصحاب الديون ، فإنـه يخـون               احتال المرء ع  

   )٥(. األمانة ، ويظلم نفسه ، ويعرضها للعقوبة الربانية 

 فبما �قضهم ميثـاقهم لعنـاهم وجعلنـا قلـوهبم قاسـية حيرفـون الكلـم عـن مواضـعه و�ـسوا                    :  وقوله تعالى  -٢
  )٦( .  ..همحظاً مما ذكروا به وال تزال تطلع على خائنة من

اهللا جل وعال لعن بني إسرائيل ؛ لتحريفهم كالم ربهم ومراده سبحانه، وهذا      : وجه الداللـة  

  عام يشمل كل مسلم يحرف أمر اهللا تعالى ، فحرمان الدائنين حقهم بالهبة أو البيع الصوريين

 ______________________  
) ٢٧٧ / ٦(،  ) ٢٢١٥(،ح  جاء في كراهية الرجوع في الهبة      ما) ٧(، كتاب الوالء والهبة ، باب     سنن:  الترمذي   )١(

 .  



אאא  א
 

 ١٧٢

  ) .١٣١ / ٣(سبل السالم ، : عاني الصن) ٢(

  )٥٩١ / ٤( ،المستنقع زاد  علىالممتعالشرح : ، ابن عثيمين ) ١١٥ / ٢(بداية المجتهد ، : ابن رشد ) ٣(

   ).٥٨(ية  اآلسورة النساء) ٤(

  . )١١٥(أنوار التنزيل ، ص: ؛ البيضاوي )  وما بعدها ٢٥٨ / ٥(الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي ) ٥(

  ) . ١٣(سورة المائدة  من اآلية ) ٦(

   )١(.  بطالن هذه العقود اهللا ،يوجب العقوبة ، فدل ذلك على، وخيانة لدين تحريف لكالم اهللا 

   -:من السنة : ثانياً 

من اقتطع حـق     ( سول اهللا   قال ر :  قال   – اهللا عنه    ى رض – عن أبي أمامة الحارثي      -١

وإن كـان  : فقال له رجٌل  ) امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اهللا له النار ، وحرم عليه الجنة           

   )٢() . وإن كان قضيباً من أراك :( شيئاً يسيراً يا رسول اهللا ؟ قال

ـ                : وجه الداللة    قاطعـاً  دإن من حلف ليأخذ حقاً لغيره ، أو يسقط عن نفسه حقاً للغير ، يع

ه النار ، ويحرم عليه الجنة ، ومن فعل ذلك بعقد هبة أو             ،وهذا يوجب ل  لحق المسلم بغير حق   

   )٣(.  من اليمين الفاجرة وغيرها أشد في ذلك ؛ ألن العقد بينة أقوىبيع صوري ؛ فهو 

البيعان بالخيار مـا لـم      :(  قال  عن النبي    – رضي اهللا عنه     – وعن حكيم بن حزام      -٢

   )٤().وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهماقا وبينا بورك لهما في بيعهما ،ديتفرقا ، فإن ص

 بيانه مـن عيـب      إلىإن البيع الذي بين فيه كل واحد من المتابعين ما يحتاج             : وجه الداللة 

عطى لصاحبه حق الفسخ    ونحوه في المبيع والثمن، وصدقا، يبارك لهما فيه ، ومن كتم فقد أُ            

   )٥(. تدليس على اآلخر،وأكل لمالهوكذلك الهبة التي فيها إال بعد خيانة وكتمان،لكوال يكون ذ والرد،

   -:المعقول : ثالثاً

     إن الهبة أو البيع الصوري إن كان مجهول الثمن ، فإنه يبطل ؛ ألنه من بيوع الغـرر                  

   )٦(. التي ال تجوز ؛ إذ البيع الصحيح غير مجهول الثمن 

  : الرأي المختار

لذي أميل إليه هو مذهب الحنابلة القاضي بأن العبرة ليست لأللفاظ؛ بل للمعـاني ،                      ا

وأن النية والقصد تبطل العمل، فكل عقد صوري غايته التحايل على أكل حقوق الغير باطل،              

   -:وذلك لما يلي

   .رتحقيق مقصد استقرار التعامل بين الناس، في حصول الدائن على حقه ليستمر في فعل الخي-١  

  .  تحقيق العدالة التي هي مقصد آخر من مقاصد الشريعة -٢

  .  قوة استداللهم في منع الحيل -٣

  . منعاً للشقاق والنزاع بين أبناء المجتمع واألسرة الواحدة -٤

 _____________________  
  ) .  وما بعدها ١١٥ / ٦(الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي ) ١(
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 ١٧٣

  ). ٨١(، ص )٢١٨ (حوعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، ) ٦١(اإليمان، باب صحيح، كتاب : مسلم) ٢(

  ) .٥٨٩ / ٢(سبل السالم ، : الصنعاني ) ٣(

  )  .٧٥٤ ، ٧٥٣(، ص ) ١٥٣٢(الصدق في البيع والبيان ، ح ) ١١(صحيح ، كتاب البيوع ، باب : مسلم ) ٤(

  ).٤٣٨ / ٥(شرح صحيح مسلم، : النووي )٥(

  ).    ١١٥ / ٢(بداية المجتهد، : ن رشداب) ٦(

  

  

  

  

  
  

  

  
  المبحث الثالث  
  االسم المستعار 

  

  : وفيه ثالثة مطالب 
א א:א א מ .א

א א:א מ אא ، א .אא

א א:א א מ .א
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 ١٧٤

  

  

  
א א
א מ א

  

سبق الحديث عن الصورية بأنها تكون في أصل العقد أو في البدل وهنا تكون الـصورية                      

استئجار   وال في بدله، وإنما تكون في      ،واضع عليها في الشخص المتعاقد، ال في أصل العقد        تالم

  . ي تولي األمور شخص ليقوم مقام المستأجر في العمل أو النيابة عنه ف

  وفي الحقيقة هو يعمل لوكيله، فهي من قبيل الوكالة الباطنـة           ،فالمستعار يعمل ظاهراً باسمه         

   بدالً كيل أو االسم المستعار    وظهور الو  ، إخفاء ظهور الموكل   السرية، بحيث يتواطأ الطرفان على    

  . منه

 محل الشخص الصوري    الحقيقي      وعند إثبات المواضعة والصورية بينهما يحل الشخص        

  .  األعمال والعقود المبرمة فيما يترتب على

   : كما يلي مطالب، ةوأتناول في هذا المبحث ثالث

  . االسم المستعار في الوظائف : المطلب األول 

  . االسم المستعار في تأمين السيارات ، والتأمين الصحي : المطلب الثاني 

  .  في الوكالة االسم المستعار: المطلب الثالث 
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 ١٧٥

  

  

    

א א
א א א

  : صورة المسألة ) أ(

حقـوق المـشروعة    ال أسلوب استيفاء    إلى      لجأ بعض الناس في هذه االنتفاضة المباركة        

   .وغير المشروعة بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة 

ألنـه   ؛ وهو غير مـستحق    ، اسمه يل بطالة عمل على   البعض يستطيع تسج  أن  ومن ذلك        

  .  ثم ينيب عنه من يقوم بالعمل مقابل جزء من الراتب الناتج عن ذلك موظف،

،  بند البطالـة        وفي صورة أخرى يتفق شخص مع آخر على أن يوفر لشخص عمالً على            

  .  نصيب شهري مقابل ذلك ويتفق معه على

  : التكييف الفقهي ) ب(

 أن هذه المسألة وأمثالها توجد فـي بـاب اإلبـراء            نظر في أبواب الفقه فإني أميل إلى           بال

   .، ونقل الحقواإلسقاط

  : محل االتفاق ) ج(

 سواء بمقابـل  ، جواز إبراء الشخص لغيره مما له عليه من حقوق    إن الفقهاء متفقون على       

تقاله من البـائع     وان ، ملكية المبيع  ؛ كحق اً نقل حقه سواء كان الحق مالي       له أو بدون مقابل، وأن   

 الجد بـسبب وفـاة األب،       إلى غير مالي؛ كحق الوالية فإنه ينتقل من األب           المشتري، أو  إلى

   )١(. ونحو ذلك من الحقوق 

  .  أن اإلنسان له أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به ىعلإذاً       فهم متفقون 

  :محل الخالف ) د(

لتواطؤ على إخفاء وكالة سرية في عمل معين، وإظهار أن الشخص يعمـل لـصالح                    إن ا 

نفسه، وهو في الحقيقة يعمل باسم الغير، وهو مستعار وليس أصيالً، فالخالف في حكم مثـل                

  . هذا العقد الظاهر، وفي كونه تتعارض فيه اإلرادة الباطنة للعقد الحقيقي مع ظاهره 

  :  آراء العلماء ) ه(

  :  الفقهاء في هذه في المسألة إلى قولين  اختلف

  إلى أن العقد غير صحيح، وال معنى :وذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الصاحبان :الرأي األول
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 ___________  

؛ ) وما بعـدها   ٦/٨٨(منح الجليل،   : ؛ الشيخ عليش  )٣/٥(االختيار لتعليل المختار،    : ابن مودود الموصلي  ) ١(

) ٣/٢١٦(اإلحكام شرح أصول األحكام،   :؛عبد الرحمن بن قاسم   ) وما بعدها  ٣/٤٢٨(روضة الطالبين، : النووي

 .  

    )١( .والقبول ما دام الدليل قد قام على القصد اآلثم  لإليجاب 

  إلى أن العقد صحيح؛ لتوفر ركنه، وهو: ذهب بعض األحناف واإلمام الشافعي: الرأي الثاني

    )٢(.عليها المحرم متروكة هللا عز وجل يحاسب إلىوأن النية الباطنة للوصول ،اإليجاب والقبول

  :سبب الخالف) و( 

  : وعليه فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العمل للشخص المستعار،ويرجع سبب ذلك لما يلي  

   )٣( . اختالف الفقهاء في حكم عقد التلجئة، وعقد الهازل-١

؛ هل هو تعسف في استعمال       اختالفهم في حكم جواز استخدام كل وسيلة للوصول للحقوق         -٢

  .الحق، أم هو اغتصاب لبعض األموال والحقوق 

א
استدل جمهور الفقهاء بعموم اآليات واألحاديث على منـع التحايـل،           : أدلة الرأي األول  : أوالً

   -:وكذا المصلحة ، وبيان ذلك على النحو التالي 

  :من الكتاب : أوالً 

كم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام  لتأكلوا فريقـا مـن أمـوال النـاس بـاإلثم وأ�ـتم                     و ال تأكلوا أموال    :قوله تعالى -١
  )٤(.تعلمون

 يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن تكـون جتـارة عـن تـراضٍ          : وقوله تعالى-٢
  ) ٥(. ..منكم

لباطل لعدم التراضي، وعدم االسـتحقاق      دلت اآليتان على تحريم أكل األموال با       :وجه الداللة 

   )٦(. في هذا المال، ولو كان ذلك بموافقة الحاكم 

  : من السنة : ثانياً 

 الناس زماٌن ال ُيبالي المـرء  يأتي على ( قال   عن النبي _ اهللا عنه  يرض_ عن أبي هريرة   -١

  )٧() . ما أخذ منه َأمن الحالل أم من الحرام
_________________  

حاشية الـروض المربـع،     : ؛ عبد الرحمن بن قاسم    )٦/٨٨(منح الجليل،   : الشيخ عليش ؛)٤/٥١٩(حاشية،  : عابدينابن  ) ١(

)٥/١٣١(   .  

  . )٤/٢٥٥(االختيار لتعليل المختار، : ؛ ابن مودود)٣/١٦٢(مغني المحتاج، : الشربيني) ٢ (

   . من البحث ) ٩١(انظر ص) ٣( 
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  ) .١٨٨(سورة البقرة من اآلية ) ٤( 

  ) .٢٩(سورة النساء من اآلية ) ٥( 

   ) .٥/٢١(جامع البيان ، : ؛ الطبري ) ٨/٢٢١(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي) ٦( 

  ) .٤٢٤(،ص)٢٠٥٩(من لم يباِل من حيث كسب المال، ح ) ٧(صحيح، كتاب البيوع،باب : البخاري) ٧ (

 ألكل المـال الحـرام بنفـي    الحديث دال على التحذير من فتنة المال، وفيه ذم  : وجه الداللـة  

  )١(. التسوية بين الحالل والحرام من كسب المال 

ِإن رِجاالً يتَخَوُضون في     ( قال رسول اهللا    :قالت_رضي اهللا عنها  _ عن خولة األنصارية   -٢

   )٢() . ماِل اهللا بغير حقٍّ، فلهم النَّاُر يوم القيامة 

يستحق شيئاً أن يأخذ من مال الدولة العام لـصالحه          يحظر الحديث على من ال       : وجه الداللة 

  )٣(. زيادة على حاجته، فمن كان ليس بحاجة يحرم عليه أن يفعل ذلك 

  :المصلحة: ثالثاً

     إن مصلحة األمة في عدم فتح باب التحايل على أكل األموال العامة ،إذ القادر على ذلـك                 

   )٤(.اد، وانتشار الرشوة ونحوها سوف يتحكم في أرزاق العباد، مما يؤدي إلى الفس

اب، والسنة، والمصلحة، وإليك    استدل الشافعية ومن وافقهم بأدلة من الكت      :  أدلة الرأي الثاني    

   :ذلك

  : من الكتاب : أوالً

  )٥( ..  يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  : قوله تعالى-١

  )٦(. برم ما دام مستوفياً أركانه وشروطه إن اآلية قد نصت على الوفاء بالعقد الم: وجه الداللة

  )٧(  وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً تبتغون عرض احلياة الد�يا : وقوله تعالى-٢

نهت اآلية عن نفي اإلسالم عمن أقر به بلسانه، ولما يطلب منا البحث عن نيته؛                : وجه الداللة 

  )٨(. ليها إذ النوايا هللا تعالى وحده يحاسب ع

  : من السنة: ثانياً 

 ومن صنع إلـيكم معروفـاً        :[...قال  : قال_ رضي اهللا عنهما  _  عن عبد اهللا بن عمر     -١

   )٩(] . فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تُكافئو به، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه
 ______________  

  ) .٦/٥٤٩(،  فتح الباري:  ابن حجر) ١(

  ) .٦(من البحث ، حاشية رقم ) ١٥٣ (ص: انظر ) ٢(

  ) .٤/٦٦٨(سبل السالم ، : الصنعاني) ٣(

  ) . وما بعدها٣/٨٦(أعالم الموقعين، :  ابن القيم) ٤(
                                     .)١(سورة المائدة من اآلية ) ٥(

   . )٢/٣(،الكشاف : ؛  الزمخشري ) ٣٢ / ٦(  الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي) ٦(
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  ) . ٩٤(سورة النساء من اآلية ) ٧(

  . )١١/٣(التفسير الكبير،: ؛ الرازي)٣٣٩ / ٥( الجامع ألحكام القرآن ، :  القرطبي) ٨(

: ؛ والحديث إسناده صـحيح، األلبـاني      )٢/٢١٢(،)١٦٧٢(من سأل باهللا،ح  )٣٨(سنن، كتاب الزكاة، باب      : أبو داود ) ٩(

  ).١/٥١٠(،)٢٥٤(السلسلة الصحيحة، ح

 فإن لم يجد فإنه     ؛ اآلخر إلى وجوب المكافأة لمن يحسن      دل الحديث بظاهره على   : وجه الداللة 

   )١(.  حتى تطيب بذلك نفسه ؛يكافئه بالدعاء
    )٢(]كُلُّ معروٍف صدقة [ قال رسول اهللا : قال_رضي اهللا عنهما_  وعن جابر بن عبد اهللا-٢

 سواء جرت بـه     ،لمعروف شامل لجميع أنواع البر     أن ا   الحديث بعمومه على   دلَّ: وجه الداللة 

 صاحبها، فكل ما يقول أو يفعل اإلنسان من خير يثـاب            رجِالعادة أم ال، فإن اقترنت به النية أُ       

 فهـو مـن بـاب المعـروف     ، تحصيلها أو يساعده على،عليه، فالذي ينزل لمسلم عن وظيفة 

  )٣(. صحة هذا العقد ى فيثاب عليها وهذا دليل عل،والصدقة

   وكان النبـي   ،أن سودةَ بنت زمعة وهبت يومها لعائشة      ( _ا اهللا عنه  ىرض_ عن عائشة  -٣

   ) ٤() .يقسُم لعائشة بيومها ويوم سودة 

رضـي اهللا   _مع معاوية بن أبـي سـفيان      _رضي اهللا عنهما  _ كما فعل الحسن بن علي    و -٤

  )  ٥(. وهذا جائز فإذ تنازل الحسن عن الخالفة حسبة لوجه اهللا ، ودفع للخال _عنهما

مقابـل  ه   جواز النزول عن الحق دون مقابل مالي وجـواز         علىالروايتان   تلد: وجه الداللة 

مـر  ألدون مقابل مادي، وإنمـا       كان   _مارضي اهللا عنه  _منفعة معنوية،إذ هبتها يومها لعائشة    

   )٦( . ها زوجة للنبيؤبقاوهو  ،معنوي

  

  : المصلحة : ثالثاً 

 ، فقالوا بجـواز النـزول عـن الوظـائف بمـال           ، قررتها الضرورة   قد المصلحةإن          

 إذ ليس للنزول عن الوظائف شيء يعتمد عليـه، والمـصلحة            ؛ الناس لذلك  ،ولحاجةللضرورة

  )   ٧(. منهما مجرد إسقاط  إذ إن كالً؛ ترك المرأة نصيبها لصاحبتها وقياساً على،لمنع النزاع

   
  

                 _____________    

  ) .٢/٦٤٠(سبل السالم،: الصنعاني) ١(

  ) .١٢٤٢(، ص )٦٠٢١(كُلُّ معروف صدقة، ح ) ٣٣(صحيح، كتاب األدب، باب: البخاري) ٢(

  ) .٦٣٧ ، ٢/٦٣٦(سبل السالم، : الصنعاني) ٣(

المـرأة تهـب يومهـا لـضرتها وكيـف يقـسم ذلـك، ح               ) ٩٩(صحيح، كتاب النكاح، باب     : البخاري) ٤(

  ) . ١١٠٧(،ص)٥٢١٢(

   ) .٢/٤١٠(فيض القدير ، : ؛ المناوي )١٣/٦٧(فتح الباري ، : ابن حجر :  انظر )٥(
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  ) . ٣/٢٤٠(سبل السالم، : ؛ الصنعاني)٥٤٩(فتح العالم، ص: أبو زكريا األنصاري) ٦(

: ؛ عبد الرؤوف المناوي   )١٣/٦٧(فتح الباري،   : ؛ ابن حجر  )٥١٩ ،   ٤/٥١٨(حاشية،: ابن عابدين : انظر) ٧(

  ) . ٢/٩٧(الجامع ألحكام القرآن، : ؛ القرطبي )٢/٤١٠(ير،فيض القد

  

  : الرأي المختار 

       أميل إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، من عدم صحة العقد الصوري المعروف باالسم              

المستعار، إذا كانت النية ظاهرة في أكل األموال العامة، ممن يـستطيع ذلـك؛ لقربـه مـن                  

  :اب التاليةالسلطان، ونحو ذلك لألسب

  . الحذر من إفساد المجتمع، وضياع الحقوق، وخاصة الضعفاء -١

  .  وهي مقصد من مقاصد الشريعة الغراء ،حاجة الناس للعدالةتحقيق  -٢

  .  وإن تغير اسم العقد والشخص العاقد  في الدين، المحرم بطالن كل حيلة موصلة إلى-٣

 الذي أراده الشارع، وهنـا القـصد         المعنى قود إخبار عما في النفس من      كما أن صيغ الع    -٤

  . كل األموال بالباطل باسم مستعار أواضح في 
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א א
א א ، א א א א

 لتيسر أمور شعبها،     القوانين التي احتاجت لها     وكثرة ، وتعدد مؤسساتها  ،       مع تقدم الدولة  

 ومن بينها عقد تأمين السيارات بأنواعـه،        ، منها عقود التأمينات   ،نتج عن ذلك عقود جديدة     فقد

 اعتبار جواز   ىوعقد التأمين الصحي، ودون الخوض في مشروعية تلك القوانين والعقود، فعل          

 كل صاحب مركبة     فإنه يجب على   ؛اً شرعاً  واعتبار ما تسنه الدولة من قانون جائز       ،األخذ بها 

 نفسه وأسرته، وكل ذلك مقابل       الخدمات الصحية أن يؤمن على     إلىج   وكل إنسان محتا   تأمينها،

  . مبلغ معين من المال 

  -:صورة المسألة) أ(

خدام تأمين الغيـر عنـد    استإلىيلجأ بعض الناس غير المشاركين، في مثل هذه العقود              

، أو   مكروه؛ كانقالب الـسيارة     فإذا ما حدث له    ،نة كسائق يقود سيارته غير مؤم     ؛حاجته لذلك 

 فأصيب أو مات، فإنه يستخدم تأمين الغير تحت اسـم           ، إنساناً آخر  صدمها لغيرها، أو دهسها   

مستعار، وكذا الحال في التأمين الصحي، يستخدم المريض اسم شخص آخـر للعـالج فـي                

  .العيادات والمستشفيات 

   -:محل االتفاق ) ب(

 األوضاع، فـإن     وتبعاً الختالف  ، الوسائل المستخدمة في العقود    إن األحكام الفقهية تتغير بتطور    

  .  أوجب تشريعات قانونية لتيسير أمورهم الحياتية، وتعدد شئونهم،تغيير أحوال الناس

                  وعليه ؛ فإن القانون الذي ال يخالف نصاً شرعياً؛ من عقود الضمان ونحوها، يصبح مـن                     

 عليه ملزم للمتعاقدين، بمعنى أنه يجب على كـل        الضروري في فقه الشريعة أن األثر المترتب        

ـ    لكي يحصل على   ،صحيالتأمين  ال و ،إنسان تأمين سيارته    ة، ويجـب علـى     الخدمات المطلوب

  )١(. زم من جانبها المؤسسة المتعاقد معها توفير كل ما يل

  -:محل الخالف ) ج(

 اعتبار مشروعية هذه العقود، إال أنهم اختلفوا في حكم استبدال تأمين مكـان آخـر                     على

  . لشخص غير منتفع من هذه العقود

   ال ؟ الناس بالباطل، أم  أموال وأكل،     وهل هذا من قبيل التزوير
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_________  

  ) .  وما بعدها٢/٩٥٣(المدخل، : الزرقا:  انظر) ١(

  

  -:آراء العلماء )د(

    -:أختلف العلماء في هذه المسـألة إلى قولين       

أخذوا باأللفاظ المحمولة على النوايا المفسرة لها مـع القـرائن           : جمهور الفقهاء  :الرأي األول 

   )١(.الظاهرة الدالة عليها 

 العقود، وأن النيات المـستترة ال       يرون األخذ بظواهر النصوص في     : الشافعية :الرأي الثاني 

  )٢(.اعتبار لها 

  -:سبب الخالف) ه(

   -:ويرجع ذلك لما يلي        

  :  االختالف في فهم النصوص الواردة في ذلك -١

 البعض اآلخـر     عدم جواز ذلك، بنصوص عامة، ويرى      على        إذ وردت نصوص تدل     

٣(. دة بالضوابط الشرعية بأن المصلحة مقصد من مقاصد الشريعة ما دامت مقي  (  

  :  الظاهر مع القصد الحقيقي العقد تعارض -٢

 مثابة عقد ظاهر صوري، فمن نظر إلى      الغير يعتبر ب  تأمين  استخدام طرف آخر لعقد          إن  

 أن األصـل هـو العقـد        ت أبطل هذا التعامل، ومن رأى      للمقاصد والنيا  اًاعتباره مخالف بالعقد  

  . هذه الصفة الظاهر أجاز التعامل ب

א
   -:استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وبيان ذلك فيما يلي: أدلة الرأي األول

  : من الكتاب: أوالً

  )٤(. .. وتعاو�وا على الرب والتقوى وال تعاو�وا على اإلثم والعدوان :قوله تعالى

ن علـى المعاصـي،     حثت اآلية على التعاون على فعل الخير، ونهت عن التعاو         : وجه الداللة 

والتعدي على حقوق الغير، والعقد الصوري الظاهر غالباً ما يكون تعدياً على حقوق الغيـر،               

   )٥(.فَيحرم مثل هذا التعاون 
  

 ________________  

   ). وما بعدها٩/٢٠٥( ، المجموع : النووي) ١(
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  ).٦٥( ص ، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي : أحمد الريسوني) ٢(

أعـالم  :ابـن القـيم    ؛)٣/١٥٠(حاشـية،  : الدسـوقي  ؛)٢/٤٤٢(فـتح القـدير،    :م  الكمال بـن الهمـا    ) ٣(

  ).٣/٩٥(الموقعين،

  ) .٢(سورة المائدة من اآلية ) ٤(
  ) .١/٤٠٣(تنوير األذهان، : ؛ البروسوي )  و ما بعدها٤٦/ ٦(الجامع ألحكام القرآن، : القرطبي )٥(

  :من السنة: ثانياً

  من ائتمنك، وال تخـن     أدِّ األمانة إلى  :"  أنه قال  عن النبي   _رضي اهللا عنه  _عن أبي هريرة  

   )١(".من خانك

إن أخذ المال المودع أمانة بغير إذن صاحبه يعد خيانة،وارتكاباً لما نهـي عنـه               : وجه الداللة 

  ) ٢( .النبي

   -:استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة، وإليك بيان ذلك: لثانيأدلة الرأي ا

  : من الكتاب: الًأو

   )٣( . .. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود  :ىقوله تعال

 النيات والمقاصد، فدل ذلـك      ىإلالوفاء بالعقود دون النظر     لزوم   على اآلية   نصت:وجه الداللة 

   )٤(. وإن كان صورياً ، صحة العقد الظاهرعلى

  : من السنة: ثانياً

إنما األعمـال    " : يقول سمعت رسول اهللا    : قال_نهرضي اهللا ع  _عن عمر بن الخطاب         

   )٥( ..".بالنيات، وإنما لكل امرٍئ ما نوى 

 ، أما النية فإنها أمر ال يعلمه اإلنسان       ،فظلَّّ لِ ، ومنها العقود  ، العبرة في كل شيء    إن:وجه الداللة 

  ) ٦(. النوايا هو الذي يحاسب علىواهللا

  :الرأي المختار

 النوايا المفسرة لها، مع القرينة الظاهرة الدالـة         علىأن األلفاظ محمولة         أميل إلى القول ب   

  -:عليها؛ وذلك لألسباب التالية

 كثرة األدلة من اآليات، واألحاديث الصحيحة على النهي عن التحايل، وفعل المنكـرات،              -١

  .وسد باب الذرائع أولى في حفظ الحقوق 

ات فيه ضياع لحقوق فئة من المجتمع، واإلسالم قد حفظ           القول بجواز استبدال عقود التأمين     -٢

  .حقوق الغير

  .  كذلك فيه اتهام للبريء، والتستر على المرتكب للخطأ، أو الجريمة-٣

  . إن هذا القول يمنع الكثير من القضايا التي تعرض على القضاء بغير حاجة-٤

 _____________  
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 ١٨٣

   .)٦(حاشية رقم  ، من البحث) ١٤٨(انظر ص  )١(

  ).٣/٩٧( ، سبل السالم : الصنعاني )٢(

  ).١(سورة المائدة من األية ) ٣(

  ).٨٧(تنوير المقباس ، ص: ؛ ابن عباس  )٦/١١٦( الجامع ألحكام القرآن ،: القرطبي : انظر ) ٤(

   .)٢(، حاشية رقم  من البحث) ٢٩(انظر ص : سبق تخريجه ) ٥(

  ). ١٨/٤٤٦( ، فتح الباري: ابن حجر) ٦(

 الشرع للضرورة ونحوها يصبح قانونـاً شـرعياً،         ، ويوافق  تعتمده الدولة  ذي القانون ال  ن إ -٥

  .لتيسير أمور الناس؛ فإنه يحرم تجاوزه

تستخدم فـي تنميـة   و جزءاً من دخل الدولة، تعد كما أن هذه النفقات المدفوعة في التأمين  -٦

  .ها مقوماتعلىلقضاء  ال ا، المساهمة في بناء الدولةوالواجب على الجميعالمجتمع، 
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 ١٨٤

א א
א א א

 مطلقة فـي التـصرف، وكانـت        )١(ل شخص غيره للقيام بعمل ما، أو بوكالة             إذا ما وكَّ  

ـ      ؛ فإن كل عقد   )٢(مستوفية ألركانها وشروطها     ، ويترتـب   ل يبرمه الوكيل يكون لصالح الموكِّ

  .العقود آثارها المعتبرة شرعاً  تلك على

  : صورة المسألة) أ(

 أن الشخص الموكَّل هنا ال يعـرف الطـرف           هو المراد باالسم المستعار في الوكالة          إن  

اآلخر أنه يتعاقد لغيره، وإنما هو في الظاهر يتعاقد باسم نفسه ال نيابة عن غيره، وهـذا هـو                   

ي الوكالة، وبين الوكيل الذي يبرم العقود ابتداًء باسم         الفارق بين االسم المستعار في الصورية ف      

  . وبعلم الطرف اآلخر ،موكله

 حكم المعامالت والعقود التي يبرمها الشخص المـستعار          هي       والمسألة التي أتناولها هنا   

بعقد وكالة حقيقية في الخفاء، وفي الظاهر هو اسم مستعار صوري يبـرم لنفـسه دون علـم                  

   ذلك ؟  وما األثر المترتب علىطرف اآلخر،ال

  : محل االتفاق ) ب(

 وشروطه،  ه صحة عقد الوكالة وجوازه ما دام مستوفياً أركان             إن الفقهاء متفقون على        

، أو في عقد يجلـب      وكذا عدم صحة تصرف الوكيل فيما لم يوكَّل فيه، وكذا في كل عقد فاسد             

 الموكِّل بعزل الوكيل المستعار بعد تصرف الوكيل         الموكل، كما أنه ال تقبل دعوى      ضرراً على 

  )  ٣(.فيما وكَِّل فيه بال بينة؛ إذ األصل بقاء الوكالة 

   :محل الخالف ) ج(

، بعقد الوكالة الـسرية، مـع       ئه إنشا هاء في العقد الصوري المتواضع على          ثم اختلف الفق  

  .جواز الوكالة والنيابة المعلنة

 _______________  

 :انظر  غيره ليفعله في حياته؛    إلىتفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة         :التفويض،وشرعاً : لغة : الةالوك ) ١(

 ).٢/٢٩٤( ، مغني المحتاج :ي الشربين ؛)٣٩٨ص ( المصباح المنير، :الفيومي
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 ، له النيابـة  أن يكون فيما تدخ    : ثالثاً أن يكون جائز التصرف،    : ثانياً تعيين الوكيل،  : أوالً : شروط صحتها  ) ٢(

 :انظـر  ؛ أن تكون الوكالة في شيء معين : خامساً ، أن يكون الوكيل ممن يصح ذلك التصرف منه لنفسه        : رابعاً

مغني  :  الشربيني ؛) وما بعدها  ٦/٢٣٢( منح الجليل،  :الشيخ عليش  ؛ ) وما بعدها  ٦/٣٠(بدائع الصنائع،  :الكاساني

 ) . وما بعدها٥/٥٤( ، المغني : ابن قدامة ؛ ) وما بعدها٢/٢٩٤( ، المحتاج

    .المراجع السابقة  : انظر )٣(
      -:آراء العلماء) د(

     -:نقسم الفقهاء في هذه المسألة إلى فريقينا       

؛فإذا األخذ بالنية والقصد في العقد الصوري الظاهربون يغلِّ:جمهور الفقهـاء : الرأي األول 

 علـى عادت آثار العقود المبرمة باسم المستعار       ما وضح القصد ُأبطَل العقد الصوري، و      

  )١(.الموكِّل األصلي 

 طابعه األخذ باإلرادة الظاهرة،وعليه فإن أثر العقـود         علىيغلب  : الشافعي :الرأي الثاني 

  )٢(.التي يبرمها االسم المستعار تعود عليه فقط

  :  يرجع منشأ الخالف وسببه لما يلي : سبب الخالف) ه(

  رادة الحقيقية الباطنة أم لإلرادة الظاهرة الصورية ؟ هل العبرة لإل -١

 ولالتفاق غير المعلن، أوجب عـودة كـل           ،فمن اعتبر أن األصل لإلرادة الحقيقية            

 أثـر   در  اعتبار العقد الظاهر،فإنه   ىر إل تصرفات االسم المستعار للموكِّل الحقيقي،ومن نظ     

  . يبرم العقود باسمه وصفتههالعقود التي يبرمها المستعار لنفسه؛ألن

عار،والسبب الحقيقي   ومن استئجار اسم مست    ، مشروعية العقود والغاية منها    النظر إلى  -٢

ـ           في اللجوء إلى   ا،  مثل هذا التصرف؛كمن يستخدم نفوذه وصالحياته في مؤسـسة م

 . عليها عطاءات المؤسسة بواسطتهفيشكل شركة باسم مستعار،ليرسو

 حكم العقد المبرم باالسم المـستعار عنـد تنـازع المـستعير              في وقد اختلف الفقهاء      

  .في كون العقد المعتمد هو الحقيقي أم الظاهر والمستعار،

א
واستدل الجمهور بأن العبرة للقصد والنية،بأدلة من الكتاب،والسنة، على         :ولأدلة الرأي األ  

  :النحو التالي

  :من الكتاب : أوالً 

   )٣(. أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم وأ�تم تعلمونوال تأكلواوقوله تعالى-١
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 ١٨٦

___________  

 ، أعـالم المـوقعين    : ابـن القـيم    ؛)٣/١٥٠( ، حاشية : ؛الدسوقي)٢/٤٤٢(فتح القدير، :  الكمال بن الهمام   ) ١(

)٣/٩٥.( 

   ). وما بعدها٩/٢٠٥( ، المجموع : النووي )٢(
 ).١٨٨(رة البقرة من اآلية سو )٣(
  

  )١(. .أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراضٍ منكميا :ى قوله تعال-٢

   )٢(.دلت اآليتان على تحريم أكل أموال الغير بالباطل، ويدخل في ذلك التحريف والتزوير: وجه الداللة

ميثاقهم لعنـاهم وجعلنـا قلـوهبم قاسـية حيرفـون الكلـم عـن مواضـعه و�ـسوا حظـاً ممـا            فبما �قضهم  :ى وقوله تعال-٣
   )٣(. .. خائنة منهمعلىذكروا به وال تزال تطلع 

 وهذا عـام    ،لعن بني إسرائيل لتحريفهم كالم اهللا ومراده      ى  اهللا تبارك وتعال  إن  :وجه الداللة 

 وتمـسك بالعقـد   ،قد الحقيقـي أنكر الع، ويشمل كل مسلم،فمن يشمل كل تحريف ألمر اهللا    

 فإنه يكون داخالً تحت نص هذه اآلية،مما يترتـب          ؛الصوري تحت االسم المستعار المعلن    

   )٤(.د الصوري المعلنق ذلك بطالن الععلى

  :من السنة: ثانياً

من اقتطـع حـق      ( قال رسول اهللا     :قال_رضي اهللا عنه  _مامة الحارثي أ عن أبي    -١

وإن كـان   : فقال له رجـلٌ   ) م عليه الجنة  رب اهللا له النار،وح   امرئ مسلم بيمينه فقد أوج    

    )٥().وإن كان قضيباً من أراك:( يا رسول اهللا ؟ قالشيئاً يسيراً 

 ، أو ليسقط عن نفسه حقاً للغير      ،إن كل من حلف يميناً كاذبة ليأخذ حقاً لغيره        : وجه الداللة 

 ويحرمها من الجنة، فاالسم     ،ه النار  نفس ى يوجب عل  ،وهو المسلم بغير حق   لمالكالً  آيعتبر  

٦(. منع الغير حقه كان كذلكالمستعار إن(  

 من ائتمنك، وال تخن     إلىأدِّ األمانة   :(  أنه قال  عن النبي   _رضي اهللا عنه  _ عن أنس  -٢

   )٧().من خانك

 وبدون إذنه مرتكب لما ، ويأكله بغير وجه شرعي،ن الذي ينكر حق الغيرإ: وجه الداللـة  

   كان  ؛ إذا أنكر حق المعير؛ ، فكل مستعار يعمل باسمه نيابة عن الغيرلنبي عنه اىنه

____________  

 ).٢٩(سورة النساء من اآلية  )١(

 ). ١٠/٢٠٢(،)٢/٣٥٦(الجامع ألحكام القرآن،:القرطبي )٢(
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 ١٨٧

  ).١٣(سورة المائدة من اآلية )  ٣(

  ).   وما بعدها٦/١١٥(الجامع ألحكام القرآن،:القرطبي:انظر) ٤(

  ).٢(، حاشية  )١٧٢( سبق تخريجه،انظر ص) ٥(

  ) .٢/٥٨٩( ، سبل السالم : الصنعاني) ٦(
  ).٦(من البحث، حاشية رقم ) ١٤٨(ص: انظر) ٧(

  )١(.خائناً لألمانة، وهو بذلك مرتكب للمعصية، وتبطل عقوده الصورية

  

  : انهاوإليك بي ، بأدلة من الكتاب، والسنةلمذهبه   الشافعي استدل:الثانيأدلة الرأي 

  : من الكتاب: أوالً

  )٢(. ..وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً.. :ى قوله تعال-١

  وعدم اتهامه بغير، للسالمى التبين من حال الملقوجوب ىدلت اآلية عل :وجه الداللة

 ،ر يحاسب عليها،فالعقد الظاهر الصوري هو المعتب      ى يحرم؛إذ النوايا هللا تعال    ه وأن ،اإليمان

  )٣(.والعقد المستتر الذي ال داللة عليه ال اعتبار له

  )٤(. ..يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود :ى وقوله تعال-٢

اآلية نص في وجوب الوفاء بالعقود،دون النظـر للنوايـا مـا دامـت ال               :وجه الداللة    

  )٥(.تتعارض مع نص تحريمي للعقود

  :من السنة : ثانياً

ُأمرت أن ُأقاتل الناس حتى     :(  قال  عن رسول اهللا  _رضي اهللا عنه  _ عن أبي هريرة   -١

 وبما جئت به،فإذا فعلـوا ذلـك عـصموا منـي             ، يشهدوا أن ال إله إال اهللا،ويؤمنوا بي      

   )٦( ). اهللاىهم وأموالهم إال بحقها،وحسابهم علءدما

 ي،وإنما ه  وأنها ليست من حق العبد     ، عدم البحث عن النية    ىالحديث عل  يدل   :وجه الداللة 

 هـو   من حق اهللا وحده يحاسب عليها،وأن لنا الظاهر،والعقد الصوري في االسم المستعار           

   )٧(. له االعتبارالذي

 ___________  

  .)٣/٩٧(سبل السالم، : الصنعاني:  انظر)١(     
  . )٩٤(سورة النساء من اآلية ) ٢     (

 .   )١١/١١(فسير الكبير،الت:؛الرازي)٥/٣٣٩(الجامع ألحكام القرآن،:القرطبي )٣(

  ) .١(سورة المائدة من اآلية ) ٤(     
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 ) .١/٢٢١(تفسير، : ؛ النسفي ) وما بعدها٦/١٢٣(الجامع ألحكام القرآن،:القرطبي:انظر )٥(

  .)١(،حاشية رقممن البحث) ١٦٦(ص  ، انظرسبق تخريجه) ٦(

 . ) وما بعدها١/٢٤٤(، شرح صحيح مسلم:النووي:انظر) ٧(
 
  

  : المختارالرأي 

 بعدم اعتبار العقد الظاهر باالسم المستعار إذا دلت          القاضي  مذهب الجمهور  أميل إلى     

  وفي حال عدم توفر  المستعير قضاًء وديانة،علىعقود  ذلك، وأن أثر تلك الىالقرائن عل

   ويرجع ذلك ، وآآل ألموال الغير بالباطل،الدالئل والقرائن، فإن المستعار آثم ديانة      
  

  :   لألسباب التالية
  . عموم األدلة وقوتها وصراحتها، وأن أدلة الخصم خاصة في الجانب التعبدي- ١

  .  ضياع الحقوقإلى يؤدي هة، واألخذ بالعقود المشبو، إن فتح باب الذرائع-٢

  .    وإن طال الزمان، فهو باطل باطٍلىي علنن ما بإ -٣

  .  عروف الناهية عن المنكر كثرة اآليات واألحاديث اآلمرة بالم-٤

  . واستقرار المعامالت بين الناس ، ومن مقاصد الشريعة حفظ الحقوق-٥
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  المبحث الرابع
  الصورية وعقد النكاح

  

  : وفيه مطلبان 
  

א א:א א .א

א א:א אא
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 ؛  هماأو ألحد الزوجين،أدخل بعض الناس الحيل في عقود النكاح ؛ ألجل تحقيق مصالح                

الزيادة في المهور ؛ ألجل السمعة والشهرة بين األقارب واألصحاب والجيـران ، ومنهـا               ك

وية، والعمل داخل فلسطين المحتلة ، أو مـا يفعلـه         عقد الزواج بنية الحصول على بطاقة ه      

طالب العلم  في أمريكا وأوروبا من أجل الحصول على الجنسية ، والعمل والعيش في تلك                

  . البالد 

  : وهنا أتناول هذا المبحث في مطلبين ، على النحو التالي 

א א
א א א

   :صورة المسألة ) أ(

مع ازدياد متطلبات الحياة ، وضعف الوازع الديني ، وكثرة الرياء ، لجأ بعض النـاس                    

 ومن في حكمها ، أمام الناس فقط صورياً  ، وهما يتفقان في السر               )١(للزيادة في مهر ابنته ،    

على مهر معين ؛ والهدف من ذلك الشهرة ، والتفاخر أمام الناس ، أو رغبة في الخاطـب                  

  : هالً معه في تقليل المهر ، وإليك بسط المسألة  وتسا،الكفؤ

   :محل االتفاق ) ب(

إن التساهل في المهور مطلب شرعي وعقلي واجتماعي ، لتسهيل الـزواج ، وعمـالً                   

   )٢( )انظر ولو خاتماً من حديد(  لرجل – صلى اهللا عليه وسلم -بقوله 

 وليها ، ولها مهر المثل إن لم يـسم           أو  الزوجة وأن المهر ال يسقط عن الزوج ، وإن أبرأته        

  .لها مهراً
  

 __________________  

هو مـا وجـب     : ما يدفع الزوج إلى زوجته بعقد الزواج؛ وشرعا ً        : ؛ وهو  لغةً  صداق المرأة   : المهر) ١(

بنكاح أو وطءٍ  أو تفويت ١(حاشية رقم  ) ٢٤٩ / ٢( اإلقناع ،: الشربيني ؛ هراً  ق  ضعِب  . (  

) ١٤٢٥ (حالصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ،         ) ١٣(صحيح ، كتاب النكاح ؛ باب       : ممسل) ٢(

   .عن سهل بن سعد الساعدي) ٦٧٧(ص 
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  : محل الخالف ) ج(

   .ن المهر الحقيقي غير المعلنمثم اختلف الفقهاء في حكم العقد الصوري الظاهر بمهر أكبر 

  :آراء العلماء ) ه(

ذلك فقد اختلفوا في حكم الزيادة في المهر في العقد الظاهر على مـا اتفـق          وبناءً  على        

  : عليه الطرفان ، وإليك األقوال في ذلك

أخذوا باأللفاظ محمولة على النية المفسرة لها ، مع القرائن           : جمهور الفقهاء  : ألولالرأي ا 

  . )١(الظاهرة الدالة على النيات 

 يرى األخذ بظاهر األلفاظ  في العقود ، وما دلـت            –هللا   رحمه ا  - الشافعي: الرأي الثاني   

  . )٢(عليه ، دون النظر للنيات 

  :سبب الخالف ) و(

  : ويرجع سبب اختالفهم هذا إلى ما يلي    

  :  تعارض النص الظاهر مع القصد الحقيقي -١

فإذا ما تعارض نص العقد الصوري الظاهر مع القصد الحقيقي ، وهو النيـة التـي تـم                     

  االتفاق عليها ، فهل العبرة للعقد الصوري الظاهر ، أم لإلرادة  الباطنة الحقيقية ؟ 

يـات       فمن قال بأن العبرة لظاهر العقود ، وعباراتها المكونة لها ، من غير اعتبـار للن               

هو األصل والمقاصد ، جعل العقد الصوري  .  

 القرائن تدل على تلك     ترة لها ، مادام        ومن قال بأن ألفاظ العقود تحمل على النية المفس        

 النيات والمقاصد ، فأبطل العقد الصوري ،        ىالنيات الظاهرة ، جعل العبرة للعقد محمولة عل       

  . وجعل العبرة لالتفاق والعقد الحقيقي الباطن 

  :  تقدير المصلحة-٢

عقـد   المـصلحة فـي ال     ى      إن المصلحة تقتضي استقرار التعامل بين الناس ، فمن رأ         

بصحة العقد الصوري ، وأنه األصل ؛ لداللة        : الظاهر الستقرار المعامالت بين الناس  قال      

   .األلفاظ على المراد 

 المصلحة في استقرار المعامالت بمنع الشقاق والنزاع ، واحترام النيـات            ى       ومن رأ 

لعقـود لأللفـاظ     والمقاصد واالتفاق الباطن ، قال بعدم صحة العقد الصوري ، والعبرة في ا            

  . الموافقة للنيات 
  ______________________  
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أعـالم  : ؛ ابن القيم    )٢/٥٤(بداية المجتهد،   : ؛ ابن رشد  )٢/٤٤٣(شرح فتح القدير،    : الكمال بن الهمام   )١(

   ).٣/٩٥(الموقعين، 

  ).وما بعدها٩/٢٠٥(المجموع ، : النووي ) ٢(

א
قهاء بأدلة من الكتاب ، و السنة ، والمـصلحة كـذلك ،   استدل جمهور الف : أدلة الرأي األول  

  . واليك بيان ذلك

  : من الكتاب : أوالً  

   )١(. ..  يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا ا�ظر�ا :  قوله تعالى -١

  : وجه الداللة

خذ الـصحابة   على لسان اليهود للسب القبيح، فأ     ) راعنـا (    جاء في أسباب النزول أن كلمة       

 ،فيسمعهم اليهود ،  ويضحكون ، فنهى اهللا عز وجل عن قولها، مع قصد               يقولونها للنبي   

، أي أن النية معتبرة     )٢(. المسلمين بها الخير ، سداً لذريعة التشبه  باليهود، وسوء  قصدهم             

  . مع اللفظ 

    )٣( . ..صالحاً وبعولَتُهن أَحق ُّبردهن يف ذلك إن أرادوا إ : وقوله تعالى-٢

   )٤( . .. وال متسكوهن ضراراً لتعتدوا،ومن يفعل ذلك فقد ظلم �فسه  : وقوله تعالى -٣

   : وجه الداللة

    إن الرجعة هي حق الزوج ، وإنما ملكها اهللا تعالى لمن قصد اإلصالح والعـيش بمـودة                 

  .وعدل، وأما من قصد اإلضرار فال 

   )٥(. وز إبطان خالف ما يظهرأي أن القصد معتبٌر ، ألنه يج

   -:من السنة : ثانياً 

    . )٦( في النية آنف الذكر– رضي اهللا عنه – حديث عمر بن الخطاب -١

   : وجه الداللة

    إن النية  تؤثر في الفعل ، وأنها معتبرة في التصرفات،فهي تجعل الفعل حالالً أو حراماً ،                 

وأن صحة العقد في الظاهر ال ترفع الطعن فيه ؛ كونه           صحيحاً أو فاسداً ، طاعةًً أو معصية ،         

   )٧(. حيلة للوصول إلى المحرم 
 _______________________  

  .  )١٠٤(من اآلية :  سورة البقرة) ١(

  ) .٦٢ / ٢( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي ) ٢(

   ) . ٢٢٨( سورة البقرة من اآلية ) ٣(

  ) .  ٢٣١( سورة البقرة من اآلية ) ٤(
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  ) .  وما بعدها ١٢٣ / ٣( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي ) ٥(

  ) .٢( رقم حاشيةمن البحث ، ) ٢٩(ص: انظر) ٦(

  .  )٤٤٨ / ١٨( فتح الباري، : ابن حجر) ٧(

أنه اصطاد من الحمر الوحشي أتاناً ، وهو        :  وجاء فيه    – رضي اهللا عنه     – عن أبي قتادة     -٢

هل منكم أحد  ( حرمون للحج من الصحابة ، فقال لهم رسول اهللا         غير محرم ، وأكل منه الم     

   )١( ) . فكلوا ما بقي من لحمها  :قال ،ال:قالوا : قال " أو أشار إليه بشيء ؟ ، أمره 

إن من لم يأمر أو يشر للغير ؛ ليصيد له ؛ فله أن يأكل من صيد غير المحرم ،                    : وجه الداللة 

كل ، ِإذ اإلشارة قصٌد ونية كما ، األمر بالقول، وسبب ذلـك             فإن أشار أو أمر يحرم عليه األ      

  )٢(. تأثير القصد في التحريم ، ولم يمنع ذلك ظاهر الفعل 

   -:المصلحة: ثالثاً

              تقتضي المصلحة سد ذريعة التحايل على المحرمات ، وأكل أموال الناس بالباطـل، ِإذ      

  )٣(.  المفسدة في االعتبار راجحة على المصلحة
  

استدل الشافعي بأدلة من الكتاب والسنة، والمصلحة؛ وذلك على النحـو           : الثانيأدلة الرأي   

  : التالي

  : من الكتاب :  أوال 

   وآتُوا النساء صدقاتهن �حلة  ً فإن طنب لكم عن شيء منه �فسا ً فكلوه  : قوله تعالى-١
   )٤(.هنيئا ً مريئا ً

 المهر ، فهو عطية من اهللا للنساء، ومادام أن الزوج أقر علـى              أوجبت  اآلية  : وجه الداللة  

نفسه بمهرٍ  في العقد الظاهر ؛ فقد وجب عليه الوفاء به، وإن منعها المهر المعلن أكٌل لمالها                  

   )٥(. بالباطل ، وهو محرم

   )٦( ..... وآتُوهن أُجورهن باملعروف ... :  وقوله تعالى -٢

أفاد أنه ) أجـورهن بـاملعروف   (، وقوله  فعل أمر ، واألمر يفيد الوجوب )آتُـوهن (قوله  :وجه الداللة 

يجب على الزوج إعطاء الزوجة مهرها دون ظلم ؛ إذ الظلم أكل لمالها بغير حق ، فيحـرم                  

    )٧(. ذلك ، ومادام هذا المهر في العقد الظاهر فهو الواجب ، وما دون ذلك فليس بواجب 
____________________  

   ). ٥٦١ و ٥٦٠( ، ص )٦٠(تحريم الصيد للمحرم، ح ) ٨(صحيح، كتاب الحج، باب : مسلم) ١(

   ) . ٤٤٨ / ١٨( فتح الباري ، : ، ابن حجر  ) ٦٢٢ / ٢( سبل السالم ، : الصنعاني ) ٢(

   ). ١١٧ / ٣( أعالم الموقعين، : ابن القيم) ٣(

  ) .٤(اآلية : سورة النساء) ٤(
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  ) .٣/٢٤( الجامع ألحكام القرآن ، :القرطبي ) ٥(

  ) .٢٥(سورة النساء من اآلية ) ٦(

  ) .٣/١٣٦(الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي ) ٧(

   -:من السنة : ثانياً  

إن أحق الشرط أن     : (قال رسول اهللا    :  ؛ قال - رضي اهللا عنه   - عن عقبة بن عامر      -١

   )١().  يوفَّى به، ما استحللتم به الفروج

إن الشروط الواردة في عقد النكاح واجبة ، ويتعين الوفـاء بهـا ، والمهـر                 :  الداللة وجه

خالف ما في   ل ة فوجب الوفاء به ، وال يعدل عنه إال بإقرار ، أو قرينة مثبت             ،متعين في العقد  

   )٢(.العقد ، أو برضى الطرفين 

     )٣( ) يسرُهخيُر الصداق أ (قال رسول اهللا  : قال–رضي اهللا عنه–وعنه كذلك -٢

  : وجه الداللة

فيه داللة على تخفيف المهر ، وأن أيسره أفضل ، وما دون األيسر جائز، وهذا يعني أن                    

حق للمرأة ، فإذا ما علم المهر وجب اعتماده، وإن كان العقد ظاهراً ،              هو  المهر واجب ، و   

   )٤(. أو أبطن خالفه

إنما : (   يقول    سمعت رسول اهللا     :  قال – رضي اهللا عنه     – وعن عمر بن الخطاب      -٣

   )٥(). ...األعمال بالنِّيات ، وإنما لكُلِّ امرٍئ ما نوى

ستدالل بهذا الحديث من أقوى األدلة إلبطال التحايل وسد الـذرائع ،منعـاً             اال : وجه الداللة 

ت فإنها هللا   ألكل أموال الناس بالباطل ، وأن العبرة في العقود للفظ ، وأن لنا اللفظ ، أما النيا                

   )٦(. تعالى ، وهو يحاسب عليها  

  : المصلحة: ثالثاً 

وتكون في استقرار التعامل بين الناس على أصل العقود المبرمة بينهما ، ال علـى مـا                     

  . يدعيه أحد الطرفين باالتفاق المستتر 

   
  

 ___________________________  

   ) .٦٧٤(، ص )١٤١٨(ء بالشروط في النكاح، ح الوفا) ٨(صحيح، كتاب النكاح، باب : مسلم) ١(

  ) .٣/١٨٣(سبل السالم ، : الصنعاني ) ٢(
 ،) ٢/٩٠٦(،  ) ٢١١٧ (ح ، حتى مات  فيمن تزوج ولم يسم صداقا ً     ) ٣٢(سنن ، كتاب النكاح ، باب       : أبو داود   ) ٣(

ولم يخرجـاه، ووافقـه     هذا حديث على شرط الشيخين      ) ٢/١٨(وقال الحاكم في المستدرك   والحديث اسناده صحيح ،   

  ). ٣٢١(، ص)٢١١٧(سنن أبي داود ،ح:وقد صححه األلباني ، انظر الذهبي؛

  ).٣/٢٢٤(سبل السالم ، : الصنعاني ) ٤(

   .)٢( ، حاشية رقم من البحث) ٢٩( ص :سبق تخريجه انظر ) ٥(
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  ). وما بعدها ٤٤٦/ ١٨(فتح الباري، : ابن حجر) ٦(

  

  

  : الرأي المختار

مذهب الجمهور القاضي  باعتبار النية والقصد في حال العقـد الـصوري، إذا                   أميل إلى   

  : دلت القرائن على ذلك ؛ لما يلي 

  . سداً لذريعة التحايل على المحرمات ، وأكل أموال الغير بالباطل-١

  .  منعاً للنزاع والشقاق بين أفراد المجتمع -٢

   . حفظاً الستقرار المعامالت بين أبناء المجتمع -٣

   أهل الزوجة أن يفوا له بالشرط ، وال يطالبوه بالعقد الظاهر؛ لقولـه               علىكما أنه يجب    -٤

 رضـي اهللا    –من حديث عقبة بن عامر       ) أحق الشرط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج        ( 

  . )١( -عنه 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 _______________________  

  ).١(، حاشية ) ١٩٤(سبق تخريجه ص) ١(
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א א
א א א

  : صور المسألة ) أ(

 تزويج أبنائهم بنية تحصيل شقة عند هدم منزله من قبـل قـوات              إلى لجأ بعض الناس     -١

  . تفاضة األقصى المباركة بعقد صورياالحتالل خالل ان

سكُن داخل فلسطين المحتلة ، أو مـا         ممن ي   نساء ى العقد عل  إلى كما لجأ بعض الرجال      -٢

 بطاقة هوية تؤهله لإلقامة والعمل داخل الخط        على ؛ لكي يحصل     )١(يعرف بالخط األخضر  

  . األخضر 

  .  أو أن يتزوج شخص بمطلقة آخر ثالثاً، ثم يطلقها بعد الدخول ؛ ليحلها لزوجها األول-٣

  : محل االتفاق ) ب(

 األصح ، وإن الغايـة   ىة الزوجة ، وكذا من جهة الزوج عل       إن عقد النكاح الزم من جه         

 التأبيد ، دون تبييـت      ىمن النكاح هي حفظ النوع ، واستقرار الحياة الزوجية ، ودوامها عل           

   )٢(. النية بتأقيت الزواج ، أو أنه وسيلة لغير ما شرع له 

  : محل الخالف ) ج(

 النيات المفسرة للقـصد،   ىأللفاظ محمولة علالعقد الظاهر هل العبرة فيه للفظ فقط ، أم ل            

  .واختلفوا في كون القصد استباحة الحرام 

  . فمن ترجح لديه أن الغاية من العقد هو إباحة الحرام قال ببطالنه    

  . ومن قال بأن عقد النكاح ينعقد ويصح ، وإن كان هازالً ؛ قال بصحته ، ويأثم بنيته    
  

  

  _________________               

 ، الـصادر بتـاريخ      ١٩٤٨ لعـام    ٦٢هو ما أفرزه قرار مجلس األمن الدولي رقـم          :الخط األخضر ) ١ (

 ووضعت الحـدود    ، ، الداعي لتثبيت هدنة دائمة بين العرب والصهاينة بوقف إطالق النار           ١٦/١١/١٩٤٨

 المحتلـة؛ وسـمي     ،التي فصلت قطاع غزة والضفة الغربية عن باقي فلسطين        ٦٧بموجبه المعروفة بحدود    

: نيأحمـد المرعـشلي وآخـر   :  الخـرائط ؛ انظـر     على اللون المستخدم في تحديده      إلىباألخضر بالنظر   

موسوعة الـسياسة،   : ن  يعبد الوهاب الكيالي وآخر   : ؛ وانظر )٤/٥٢٩(،  )١/١٣٠(الموسوعة الفلسطينية،   

)٦/٣٣٣ . (  

، )  وما بعـدها   ١٥٧ / ٣( منح الجليل ،    : ش  ، الشيخ علي   ) ١١٩ / ١( تحفة الفقهاء ،    : السمرقندي  ) ٢(

   ) . ٢١٤ / ٢( اإلقناع ، : الشربيني 
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   :العلماءآراء ) د(

  : اختلف الفقهاء في المسألة إلى رأيين 

 ، األخذ بظـواهر العقـود ، دون االعتبـار للنيـة              والشافعي مذهب الحنفية :الرأي األول   

   )١(. والقصد 

 النية ؛   علىيرون أن األلفاظ تحمل     : ابلة وبعض فقهاء الحنفية   المالكية والحن : الرأي الثاني 

   )٢(. ألنها المعبرة عما في النفس من قصد العقد ، وإرادة أثره

  :سبب الخالف ) ه(

  : ويرجع اختالفهم في ذلك  لما يلي 

  :  تعارض ظواهر النصوص الواردة في ذلك -١

، فمنهم من جعل الحكـم للـنص               تتعارض ظواهر النصوص من اآليات واألحاديث       

الظاهر غير مقترن بالنية ، ومن قال بها أوجب اعتبار العقد الصوري الظاهر ، ومنهم من                

أبطل العقد الصوري لداللـة وضـوح النيـة         ف ،علق الحكم بالقصد والنية ال لظاهر النص        

  . والقصد عليه 

  :  تقدير المصلحة-٢

 تقـدير   إلىح بينهما ؛ فإن الفقهاء يلجأون             عند تعارض ظواهر النصوص ، وال مرج      

 العقد البـاطن ،     ى ذلك أمض  ىالمصلحة ؛ كاستقرار المعامالت ، ومنع النزاعات ، فمن رأ         

   .لفاظ قال بصحة العقد الصوريومن رأي خالف ذلك باعتبار األ

א
 علـى النحـو     ،استدل الشافعي ومن وافقه بأدلة من الكتاب و السنة        : أدلة الرأي األول  : أوالً

   -:التالي 

   -:من الكتاب : أوالً 

 أ�فـسهم إ�ـي   يف وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم ا خرياً ا أعلم مبـا  :  قوله تعالى-١
   )٣( .  إذاً ملن الظاملني 

 __________________  

   ) . ١١٩ / ١(  ، تحفة الفقهاء: ، السمرقندي )  وما بعدها ٢٠٥ / ٩( المجموع ،: النووي ) ١(

: ، الدسوقي    ) ٥٤ / ٢( بداية المجتهد ،    : ، ابن رشد     ) ٤٤٢ / ٢( فتح القدير ،    : الكمال بن الهمام    ) ٢(

   ) . ٩٥ / ٣( أعالم الموقعين ، : ، ابن القيم  ) ١٥٠ / ٣( حاشية ، 

   ) . ٣١( سورة هود من اآلية ) ٣(
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  :وجه الداللة 

 العـالم بمـا تخفـي       ىر إيمانهم، أما سرائرهم فمتروك هللا تعال       ظاه علىتبت اآلية الحكم    ر   

   )١(. الصدور ، وما في النفوس ؛ ألنه عالم الغيب وحده

 إذا جـاءك املنـافقون قـالوا �ـشهد إ�ـك لرسـولُ ا وا يعلـم إ�ـك لرسـوله وا يـشهد إن            : ى وقوله تعـال -٢
   )٢( . ون بيل ا إهنم ساء ما كا�وا  يعمل عن ساملنافقني لكاذبون اختذوا أمياهنم جنةً فصدوا

   : وجه الداللة

  بقبول ما أظهروا من اإلسالم ، ولم يجعل لـه أن يحكـم               ه محمداً   ينب أمر   ىإن اهللا تعال     

عليهم بخالف ذلك ، وأن أيمانهم كانت خوفاً من القتل ، إذْ جعل اهللا لنبيه الحكـم بالظـاهر ،                    

   )٣(. ر  السرائىواهللا يتول

   -:من السنة : ثانياً 

 كيف تقاتل الناس ، وقـد قـال         – رضي اهللا عنهما     –عمر بن الخطاب ألبي بكر      :  قال   -١

ال إلـه إال اهللا     : ال إله إال اهللا ،فمن قال       : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا        ( رسول اهللا   

   )٤( ) .  اهللاعلىفقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقه ، وحسابه 

  :  وجه الداللة

 ويحرم عمـالً بظـاهر      ، غير جائز  ) إال اهللا   إله ال( أن قتل من يقول      ىإن الحديث دال عل      

   )٥(.  هو الذي  يحاسبهم عليهاىالحديث، أما السرائر فاهللا تعال

 من حديث عويمر العجالني في لعانه امرأته ، ثم قال           – رضي اهللا عنه     – عن ابن عباس     -٢

 ) ً٦( ).  بغير بينة رجمتُُ هذهلو رجمت أحدا(   

  :  وجه الداللة

  قضاء اهللا في حكم المالعنة ؛ لعـدم جـواز الحكـم بـال                 إنفاذ النبي    ىدلَّ الحديث عل     

   )٧(.   أن أحدهما كاذباعتراف أو بينة ؛ عمالً بظاهر األيمان، مع علمه 
_____________  

   ) . ٣٠ / ٩( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي ) ١( 

   ). ٢ / ١( سورة المنافقون اآليتان ) ٢ (

  ) .  وما بعدها ١١٧ / ١٨( الجامع ألحكام القرآن : القرطبي ) ٣( 

  . من البحث )١(، حاشية ) ١٦٦(ص: سبق تخريجه ، انظر ) ٤( 

   ). ٢٤٤ / ١( شرح صحيح مسلم، : النووي) ٥( 

، ح  "لو كنت راجماً بغير بينة       " –بي صلي اهللا عليه وسلم      قول الن ) ٣١(صحيح، كتاب الطالق، باب     : البخاري) ٦( 

   ). ١١٢٤( ، ص  )٥٣١٠( 

   ). ٢٦٠ / ١٨( فتح الباري، : ابن حجر) ٧( 
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 للمقاصد والنية في العقود، كما       عندهم ، وال اعتبار  ون بالظاهر  يحكم م أنه :وخالصة مذهبهم  

   )١(.  ويتبعون ظواهر عقود الناس وألفاظهم،يبطلون سد الذرائع

    - : ، على النحو التالىواستدلوا بأدلة من الكتاب ، و السنة: أدلة الرأي الثاني

   -:من الكتاب : أوالً 

  )٢( ....أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري  ...   :الى قوله تع-١

  )٣(. ... يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود   :  وقوله تعالى-٢ 

يتين أن الوفاء بالعقود ، واإلقرار بها ، يشمل جميع العقود، فـإذا            يظهر من اآل  : وجه الداللة 

 ذلك ؛ فإنه ينبغي عليهم أن يفوا له بما اتفقا عليه            ى نفسه بمهر العلن ، وأشهد عل      علىما أقر   

   )٤(. سراً

   -:من السنة : ثانياً 

خصمهم يوم   أنا   ثالثةٌ: قال اهللا :(  قال  عن النبي    – رضي اهللا عنه     – عن أبي هريرة     -١

ى استوففورجٌل استأجر أجيراً    أكل ثمنه،  بي ثم غَدر، ورُجٌل باع حراً ف       ىرُجٌل أعط : القيامة

   )٥().   أجرُهه ولم ُيعط ،منه

   :وجه الداللة

 أن الغادر هو خصم هللا ، ومن كان اهللا خصمه فلن يفلح، وولـي               ىالحديث فيه داللة عل       

   )٦(. سر كان غادراًالزوجة إذا لم يف بمهر ال

 النَّاسِ زماٌن ال ُيبالي المرُء      علىيأتي  : (   قال   عن النبي    – رضي اهللا عنه     – وعنه   -٢

   )٧().  ما َأخذ منه أمن الحالل أم من الحرام

   :وجه الداللة

إن الحديث ذٌم للتسوية بين الكسب الحرام والكسب الحالل، وأن لنا الظاهر من طـرق                    

   )٨(. وبها نحكمالكسب ، 
 _________________________  

   ). ٩١ / ٣( أعالم الموقعين، : ابن القيم: انظر) ١(

  ) . ٨١(سورة آل عمران من اآلية ) ٢(

  ) . ١(سورة المائدة من اآلية ) ٣(

   ) ] . ٣٦ / ٦( ،  ) ١٣٢ / ٤[ ( الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي ) ٤(

  ) . ٤٥٣(، ص ) ٢٢٢٧( إثم من باع حراً ، ح ) ١٠٦( البيوع ، باب صحيح ، كتاب : البخاري ) ٥(

   ). ٥١٠ / ٤( فتح الباري، : ابن حجر: انظر) ٦(

   ).٧(من البحث ، حاشية رقم ) ١٧٦(ص:سبق تخريجه ، انظر ) ٧(
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   ). ٣٦٣ / ٤( فتح الباري، : ابن حجر: انظر) ٨(

  : الرأي المختار

 أن اللفظ يحمل القصد والنية، وذلك لمـا         علىة ومن وافقهم     ما ذهب إليه الحنابل    إلى    أميل  

   -:يأتي 

 أن القصد في العقد معتبر ، ومـؤثر فـي صـحته أو    ى تظافرت أدلة الشرع وقواعده عل     -١

 الفعل تارة حـالالً ، كمـا فـي          ىفساده ، وفي كونه حالالً أو حراماً ، ففي هذه المسألة نر           

في حكم عقد الهازل ، وتارة يكون حراماً باختالف النيـة            كان    والثانية ، وإن   ىالحالة األول 

ن ذلك  عوالقصد ، كما في الحالة الثالثة ، فيكون واقعاً في التحريم بأنه محلل ، وال يخرجه                 

  . صورة عقد النكاح ؛ ألنه نوى بنكاحه تحليلها لزوجها األول 

 التأبيد بإذن   ىشرع النكاح عل   قد   ى المحرمات ؛ ألن اهللا تعال     على سداً للذرائع في التحايل      -٢

  . الولي ، وحضور الشهود

 نظافة المجتمع ، وسالمته من الحيل الموصلة لما حـرم           على إن التشريع اإلسالمي يحث      -٣

  .   اهللا
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א
  :  أهم النتائج والتوصيات علىوتشتمل 

  :  أهم النتائج: أوالً 

  : تتلخص أهم النتائج التي انتهيت إليها من خالل البحث فيما يلي

  :جانب العقيدة ) أ(

 بعـض النـاس،     ى العقد الصوري هو ضعف الوازع الديني لد       ور إن السبب الرئيس لظه    -١

ـ  ىشروعية مثل هذه المعامالت أد    دى م  أن الجهل بم   كما،  وحبهم للمال والدنيا    ظهورهـا   ى إل

  .  ، فيتخذون العقد الصوري المحرم وسيلة للكسب غير المشروعوانتشارها بين الناس

غياب الخطاب الديني بين الناس الذي يطرح مثل هذه المسائل، وأمـور            ومن أسباب ذلك     -٢

  :  منها ؛ة أسبابالمعامالت الشرعية والحكم عليها، ويرجع ذلك لعد

  . الصعب الذي نعيشهالوضع السياسي واالقتصادي) أ(

  .االحتالل وأعوانه ودورهم في تجهيل المجتمع، وتدمير كل خير فيه ) ب(

  .  أبواب فقه المعامالت علىطالع الخطباء والوعاظ اقلة ) ج(

التوزيـع،  كثرة المؤسسات التي تدعم الشعب بنظام غير محدد، مع غياب العدالـة فـي               ) د(

وانتشار الواسطة والمحسوبية في الكثير من المؤسسات والجهات الرسمية والدولية والخيرية،           

  . وفق المعيار الصحيح   والناجحالمنضبط قلةمع 

  : جانب المعامالت ) ب(

  :      وفيه أن المسائل والقضايا الفقهية التي تم بحثها نتج عنها ما يلي 

ن ة صـورية، وإ    والثانيـة ظـاهر    ، األولي حقيقية مخفية   :ادتانن الصورية يتنازعها إر   إ -١

 ، وكان للعاقدين أو ألحدهما مصلحة في إبرام العقـد الظـاهر           ،اإلرادتين متى كانتا مختلفتين   

  . كان العقد صورياً غير جائز شرعاً ؛وإخفاء حقيقة العقد

 فـإن   ؛ حقوق الغيـر   ىعل  وال تعد  ، بأحد ، ولم يكن هناك إضرار    ن اإلرادتين إن اختلفتا   إ -٢

  .الصورية هنا منتفية، ألن العقد األخير بمثابة عقد جديد يحمل إضافات للعقد األول 

 مع  ، الغير ظاهرة  على وآثارها وأضرارها    ،ن الصورية ال تسقط بالتقادم، ما دامت قائمة       إ -٣

  . المعروفة إثباتهاتوفر وسائل 

 ، تحصيل حـق فائـت     إلىد ما يتوصل به      من العقو   إذ إن  اً؛ ليس كل عقد صوري حرام     -٤

ت فـي   ر فإن العقد الصوري هنا جائز لألدلة التي م        ر؛ أو بنص قانون جائ    ،سواء كان بغصبٍ  

  . البحث 
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المـستهترين بمقـدرات     لمتهـاونين ال ل  إن الشريعة اإلسالمية لم تترك األمر للطامعين، و        -٥

قيم أحوال الناس؛ كإبطال تلك العقـود       الشعب؛ لذا شرعت العقوبات المالية الرادعة؛ لكي تست       

  . ، وإعادة الحقوق ألصحابها عند ظهور القصد الحقيقي

 يضيع فيه حقـوق     الذي إن الشريعة اإلسالمية تعلمنا عدم التردد في إبطال العقد المشبوه            -٦

 النـاس  أموال على من أصول العقيدة الصحيحة، بعدم التعدي       الناس، واعتبار هذا األمر أصالً    

  . ، ويأثم من يلجأ إلى العقد الصوري المحرم وإن أفلت من القضاء باطلبال

 إن من أسس الشريعة اإلسالمية ومقاصدها العامة، دفع الضرر عن الناس؛ بدفع الفـساد؛               -٧

واالعتدال في كـل    وذلك من خالل الموازنة بين الدين والحياة اليومية والعقود جزء مهم فيها،             

شيء، فمن كان له الحق كَفَل له اإلسالم حقه، وإذا ما كان متعدياً منعه الشرع الحكيم من ذلك،                  

الحقوق ألصحابها ورد  .  

 فأسقطت اعتبار العقود المبرمة من      ، حمت الضعفاء من بطش األقوياء      قد  كما أن الشريعة   -٨

  ه ومفعل المكرأسقطت األثر المترتب   وي، والصغير، ونحوه،     في حكمه؛ كالمخطئ ، والناس     ن

 علـى  تلك العقود؛ فمن أكره      على فإنها أسقطت األثر المادي المترتب       ، تلك األفعال ديانة   على

 اعتبر عقده باطالً عند بعض الفقهاء، ومنهم مـن          ؛فيه وبان اإلكراه    ،بيع أو شراء ونحو ذلك    

د نيـة إبـرام     باقي المسائل الفقهية التي تترد     إجازة المكره، وكذا األمر في       علىجعله موقوفاً   

  .العقد بين القصد الحقيقي والقصد الصوري 

إن من مقاصد الشريعة الغراء وحدة األمة وعدم النزاع واالقتتال بين أبنائها؛ وذلك يمنـع               – ٩

يا  الناس من أكلها بالباطل؛ بإبطال العقود ذات النوا        ويحفظ أموال  ،الظلم في المعامالت الدنيوية   

  . أكل القوي للضعيف ىالسيئة التي تهدف إل

  : أهم التوصيات : ثانياً 

أكـل  التحرج من    والبعد عن حب الذات، و      ، صالح النفوس إ في   العقَدّي االهتمام بالجانب    -١

 ،من خالل توعية الناس بالعقود المحرمة       ؛  ذلك علىاألموال بالباطل، وبيان وعيد اهللا الشديد       

  .ي المحرم ومنها العقد الصور

 االهتمام بعلم الفقه، وتوجه الجهود نحو عرضه بأسلوب ميسر سهل التناول بعيـداً عـن                -٢

  . التعقيدات والتفريعات 

 االهتمام بضبط المعامالت داخل المؤسسات الحكومية، والشعبية، والخيريـة، والدوليـة،            -٣

  .  وضياع حقوق الغير حذراً من الزللبالضوابط اإلسالمية؛ 

تباع نظام التحري الـسليم المـضبوط بأحكـام         ا أسس شرعية، و   علىح مجال التقاضي     فت -٤

  .الشريعة الغراء 
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 إعـادة   على درجة عالية في فقه المعامالت، والعمل        على و ،تعيين خطباء ووعاظ مؤهلين    -٥

  . وأهمها فقه المعامالت ، المجاالتىين لرفع كفاءتهم العلمية في شتنيتأهيل المع

 ، والـسياسية  ،طة والدولة أن تتبني اإلسالم منهج حياة في معامالتها اليوميـة           السل يصأو -٦

  . والخارجية ،والداخلية

 تصويب مسار البنوك في ضبط معامالتها وفق التشريع اإلسالمي والمراقبة عليها، مـع              -٧

            . ضمان استقاللها 
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  فهرس اآليات
  الورود اآلية السورة  اآلية الكريمة  م
١.}نيتَّقظَةً لِّلْمعوم٦٦٨٦א  }و

٢. ا وقولوا ا�ظر�اناعوامسعوا يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا ر   ١٠٤١٩١א

٣.َكَذطا  لتكو�وا شهداء على الناسوسةً وأُم اكُملْنعج كل  ١٤٣٣١א

٤.واداهإِذَا ع مهدهبِع وفُونالْمو  ١٧٧٦٧א

٥.
 احلكامىلال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إ و  

  وأ�تم تعلمونلتأكلوا فريقاً من أموال الناس باإلثم
١٨٨١٧٥،١٨٤א

٦.
ى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدىفمن اعتد 

  عليكم 
١٩٤א

١٤٥،١٤٧،١٥٥،
١٥٦

٧.
وال تلقوا بأيديكم إىل وأ التهلكة �فقوا يف سبيل ا 

   وأحسنوا إن ا حيب  احملسنني
١٩٥١٥١א

٨.
 بردهن يف ذلك إن أرادوا أَحق نولَتُهعوب 

  إصالحاً
٢٢٨١٩١א

٩.
 وال متسكوهن ضراراً لتعتدوا،ومن يفعل ذلك فقد 

  �فسه ظلم 
٢٣١١٩١א

١٠.لَهأَج تَابلُغَ الْكبتَّى يكَاحِ حالن ةقْدوا عزِمال تَعو  ٢٣٥٤א

١١.ِكَاحالن ةقْدع هدي بِيالَّذ فُوعي أَو  ٢٣٧٤א

٢٧٥٨٢،٨٥א  }وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا{.١٢

١٣.ُتزاًآيمامٍ إِالَّ رثَالثَةَ أَي اسالن أَالَّ تُكَلِّم ك  ٤١٤٢א
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١٤.ذلكم إصري ى أأقررمت وأخذمت عل   ٨١١٩٨א

١٥.
 نم خَطبِس اءب نكَم اللَّه انرِضْو عنِ اتَّبأَفَم

اللَّه  ١٦٢٢٥א

١٦.}نلَكُم م ا طَابواْ محاءفَا�كس٣٨٩א  } الن

١٧.
 َفْساً فَكُلُوه� هنم ءيش نع لَكُم نبط فَإِن

  هنيئاً مرِيئاً
٤٢٤،١٩٢א

١٨.ًامايق لَكُم لَ اللَّهعي جالَّت الَكُموأَم اءفَهتُوا السال تُؤو  ٥١٥٢א

١٩.ى بِهوصي ةيصو دعب نمضَارم رنٍ غَييد ا أَو ١٢٥٦א

٢٠. باملعروف نأُجوره نوآتُوه   ٢٥١٩٢א

٢١.
 َّلِ إِالاطبِالْب كُمنيب الَكُمووا ال تَأْكُلُوا أَمنآم ينا الَّذها أَيي

كُمناضٍ متَر نع ةارجت تَكُون أَن  
٢٩א

،١٥،١٦،٢٤،ب
١٤٧،١٥٢،١٥٦،

١٧٥،١٨٥

٢٢.ا�ُكُممأَي تقَدع ينالَّذو  ٣٣٤א

٢٣.
 فون الكلم عنمن الذين هادوا حير 

   لون مسعنا وعصينا وامسع غري مسمعمواضعه ويقو
٤٦١٦٥א

٢٤.
يأمركم أن تُؤدوا األما�ات إ أهلها وإذا ىل إن ا 

٥٨١٦٦،١٧٠א   كموا بالعدلكمتم بني الناس أن حتح

٢٥.
إليكم السالم لست مؤمناً ى وال تقولوا ملن ألق 

  تبتغون عرض احلياة الد�يا
٩٤١٧٦،١٨٦א

٢٦.قُودفُوا بِالْعوا أَونآم ينا الَّذها أَيي  ١א
٣،٥،١٦٤،١٦٩،

١٧٦،١٨١،١٨٦،
١٩٨



אא  א
 

  ٢٠٧

٢٧.َلُوا ع�اوال تَعانِ وودالْعى اإلِثْمِ و  ٢٦٢،٨٣،١٨٠א

٢٨.ًيناد الماإلس لَكُم يتضرو  ٣٢٥א

٢٩.فبما �قضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية    ١٣א
١٦٤،١٦٩،١٧٠
،١٨٥

٣٠.
 وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 

  م مبا كا�وا يكتمونوا أعل
٦١١٦٤א

٣١.انماألَي تُمقَّدا عبِم ذُكُماخؤي نلَكو  ٨٩٤א

١٥٠١٢٩א  }فإن شهدوا فال تشهد معهم{ .٣٢

٣٣.
} اإلِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حقُلْ إِ�َّم

  }  واْ بِاللّه والْبغْي بِغَيرِ الْحق وأَن تُشرِكُ
א ٣٣١٠٠א

٣٤.
 ا�فروا خفافاً أو ثقاالً وجاهدوا بأموالكم وأ�فسكم يف

سبيل ا  
٤١١٥٠א

٣٥.
خرياً  وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم ا 

  أ�فسهم إ�ي إذاً ملن الظاملني  يفا أعلم مبا
٣١١٩٦

٣٦. وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به    ١٢٦א
١٤٥،١٤٧،١٥٥،

١٥٦

٣٧.
خوان الشياطني وكَان الشيطَان  إِن الْمبذِّرِين كَا�ُواْ إِ{

  }لربه كَفُورا
א ٢٧١١٤א

٣٨.
  

ًوالؤسم كَان دهالْع إِن دهفُوا بِالْعأَوو  

  

א ٣٤٦٨א

٣٩.
 ًغَدا كلٌ ذَلإِ�ِّي فَاع ءيشل ال تَقُولَنو، إِلَّا أَن 

اللَّه اءشي   
٢٣،٢٤٦٧א
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  ٢٠٨

�٥٤٦٨َّه كَان صادقَ الْوعدواذْكُر في الْكتَابِ إِسماعيلَ إِ{.٤٠

٣٠١٠٠،١٠١א  }فَاجتَنبوا الرجس من الْأَوثَانِ واجتَنبوا قَولَ الزورِ{.٤١

٤٢.
 الْأَيامى منكُم والصالحني من عبادكُم  وأَ�كحوا{

كُمائإِمو{  
٣٢٨٩א

٤٣.
 ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم  ا وإذا دعوا إىل{

  }معرضون 
٤٨١٣٨א

٤٤.
} كذَل نيب كَانوا وقْتُري لَمرِفُوا وسي إِذَا أَ�فَقُوا لَم ينالَّذو

  }قَواما
٦٧١١٤א

٤٥.} ورالز وندهشلَا ي ينالَّذ٧٢٩٨א  }و

٤٦.
كثرياً  إال الذين آمنوا وعملوا ال صاحلات وذكروا ا

وا�تصروا من بعد ما ظُلموا ، وسيعلم الذين ظلموا 
  أي منقلب ينقلبون 

א ٢٢٧١٠٠א

٤٧.
} تدما تَعن ملَكو طَأْتُم بِها أَخيمف احنج كُملَيع سلَيو

  }قُلُوبكُم وكَان اللَّه غَفُورا رحيما
א ٥٧٦א

א  }نها وطَرا زَوجناكَهالَما قَضَى زَيد مفَ{ .٤٨ ٣٧٨٩א

٤٩.
 ادأَر إِن بِيلنا لهَفْس� تبهو ةً إِننمؤم أَةرَام

  النبِي أَن يستَنكحها
א ٥٠٨٩א

٥٠.
لُوا ال تَفْعم تَقُولُون موا لنآم ينا الَّذها أَييكرب مقتاً ن، 

   عند ا  أن تقولوا ما ال تفعلون  
٢،٣٦٦،٦٨א

٥١.ةارجلَى تع لُّكُملْ أَدوا هنآم ينا الَّذها أَيي  ١٠٦٦א

٥٢.
 ورسوله وجتاهدون يف سبيل ا تؤمنون با 

   بأموالكم وأ�فسكم 
١١٦٦،١٥١א
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  ٢٠٩

٥٣.} دهشي اللَّهوونبلَكَاذ نيقافنالْم ١٩٨،١٩٧א  }إِن

٥٤.

 يعلم وا إذا جاءك املنافقون قالوا �شهد إ�ك لرسولُ ا 
، إ�ك لرسوله وا يشهد إن املنافقني لكاذبون 
اختذوا أمياهنم جنةً فصدوا عن سبيل ا إهنم ساء ما 

  كا�وا  يعلمون 

٢١٩٧−١א

٥٥.
}ونيطَفِّفلٌ لِّلْمي ،  فُونتَوساسِ يلَى النإِذَا اكْتَالُواْ ع ينالَّذ ، 

ونرخْسي مزَ�ُوهأَو و مإِذَا كَالُوهو{  
٣١٠٣−١א

  ب١٤א  }أال يعلم من خلق وه اللطيف اخلبري{.٥٦

٢٨٢٥א}راضيةً مرضيةً{.٥٧
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 ٢١٠

  فهرس األحاديث النبوية الشريفة
  الورود  هحكم  مخرجال  الحديث الشريف  م
٨٣  يا حممد، إن ا لعن اخلمر: أتا�ي جربيل فقال.١

٢.א  ، وال ختن من خا�ك من ائتمنك األما�ة إىلأد
١٤٧،١٨١،

١٨٥

٦٦א    إذا ائتمن خانإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، و.٣

٨٦  ... بالعنيضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعواإذا .٤

١٢٩א  أعطيت سائر ولدكَ مثلَ هذا؟.٥

١٠١א   الوالدينأال أ�بئكم بأكرب الكبائر؟اإلشراك با وعقوق.٦

،١٦٥،١٨٦  مرت أن أقاتل  الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اأ.٧
١٩٧

١٩٣،١٩٤  حق الشرط أن  يوفَّى به، ما استحللتم به الفروجأإن .٨

٩.
 عن أميت اخلطأ والنسيان وما وضعإن ا عز وجل 

٧٦،٩٢א  استكرهوا عليه

١٧٧א   سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشةأن.١٠

١١.١٤٦א   على صاحبه ين له سلطانإن صاحب الد

א  لساناليد والإن لصاحب احلق .١٢ ١٤٦אא

١٥٦  ، فاقبلواإن �زلتم بقوم فأمروا لكم مبا ينبغي للضيف.١٣

١٤٦،١٥٥א  �ُصر أخاك ظاملاً أو مظلوماًاْ.١٤
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 ٢١١

٩٠،١٨٩  ا�ظر ولو خامتاً من حديد.١٥

א  إمنا األعمال بالنيات.١٦
٢٩،٥٦،١٥١،
١٦٧،٢٠١،١٨١
،١٩١،١٩٣

١٥א  إمنا البيع عن تراضٍ.١٧

١٥١א  ا أ�ا بشر  وإ�كم ختتصمون ولعل بعضكمإمن.١٨

١٩.
 موي النار مفَله ،قبغري ح ِالِ ان يف مضُواالً يتخَورج إِن

ةام١٥٢،١٧٦א  القي

١٧١  البيعان باخليار ما مل يتفرقا.٢٠

٢١.
،دج هندثالث جدالنكاح، والطالق، :  وهزهلن ج

٧٧،٩٠א  والرجيعة

١٦١א   إذا كان غائباً إذا كان اجلار أحق بداره ينتظر به.٢٢

١٦١א  اجلار أحق بسقبه.٢٣

١٦١א  هجار الدار أحق بالدار من غري.٢٤

١٦١א   أحق بالدارجار الدار.٢٥

١٤٥،١٥٥،١٥٦  خذي من ماله باملعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك.٢٦

٢٧.الصداق أيسره א  خري
١٩٣א

١٤٦א  دعوه، فإن  لصاحبِ احلق مقَاالً.٢٨

٢٩.
 تقرض شفاههم مبقاريض رأيت ليلة أسرى بي رجاالً

٦٨  من �ارٍ
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 ٢١٢

١٦٩א  العائد يف هبته كالعائد يف قيئه.٣٠

١٠١א  عدلت شهادة الزور اإلشراك با عز وجل.٣١

٣٢.
 تأيك فهال جلست يف بيت أبيك وبيت أمك حتى

٥٧א   هديتك ، إن كنت صادقاً

١٦٦   قاتل ا اليهود، حرم ا عليهم الشحوم.٣٣

٣٤.١٩٨א  ثالثة أ�ا خصمهم يوم القيامة: قال ا

٩٠א  قد أملَكَناكَها مبا معك من القرآنِ.٣٥

١٦٠   بالشفعة يف كل شركة مل تقسم رسول ا ىقض.٣٦

١٦٠א  سمشفعة يفِ كُلِّ ما لَم يق بال  رسول ا ىقض.٣٧

١٧٧א  كُلُّ معروف صدقة.٣٨

١٦٦א  ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا .٣٩

١٤٦א  ال ضرر وال ضرار.٤٠

٢٤  هرئ مسلم إال بطيب �فس منال حيل مال ام.٤١

٤٢.إِالَّ يف ثالث بحلُّ الكَذ١٠٢א  ال ي

١٤٨   أن يأخذَ عصا أخيه بغري طيب �فسه للرجلٍال يحلُّ .٤٣

٤٤.
 عطي عطية ثم يرجع فيها إال الوالدلِ أن يال حيلُّ للرج

١٧٠א  فيما يعطي ولده

١٥٢א  ال يدخل اجلنة صاحب مكس.٤٥
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٤٦.
  اللهم إ�ي أعوذ برضاك من سخطك

  
٢٥ 

١٩٧א  لو رمجت أحداً بغري بينة رمجتُ هذه.٤٧

٤٨.
املسلم أخو املسلم، ال حيل ملسلم باع من أخيه بيعاً، 

٣٥א  بينه لهفيه عيب، إال 

١٧١،١٨٥  ..من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه.٤٩

١٧٦א   ، فإن مل جتدوامن صنع إليكم معروفاً فكافئوه.٥٠

٢٠  عن بيع احلصاة وعن بيع الغرر  هنى النيب.٥١

١٩א  حهاهنى عن بيع الثمار حتى يبدو صال.٥٢

٥٣.
من  اذهب فاطلب ولو خامتاً،هل عندك من شيء

٩٠א  حديد

١٩٢  هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء.٥٤

١٦٥   امرأة هذا؛ فإن  اعرتفتواغْد يا أ�يس إىل.٥٥

١٩א  وعن بيع حبل احلبلة.٥٦

١٥١א  وال جيمع بني متفرق وال يفرقُ بني مجتمعٍ خشيةَ الصدقة.٥٧

١٤٧   من مال أخيه إال ما طابت به �فسه إلمرئوال حيلُّ.٥٨

٣٥،١٠٢،١٠٣  ومن غشنا فليس منا.٥٩

١٩  وهنى عن بيع املضامني واملالقيح.٦٠

١٩א   عند اإل�سانسوهنى عن بيع ما لي.٦١
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٦٢.  ول ايا رس يدا أُههميل جارين، فإيل أَي ١٦٢א   إن

١٧٥،١٩٨א    الناس زمان ال يبايل املرءىيأتي عل.٦٣

٦٤. ،أُميت اخلمر نم اس� شربسموهناي١٦٦א  امسها  بغريباسمٍ ي
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  اآلثارفهرس 
  حكمه الورود  األثر م

 عشرين وسقاً من ماله إن أبا بكر الصديق كان نحلها جادَّ.١

  بالغابة
١٣٠

هذه األرض البني واقد، فإنه مسكين نحله : إن ابن عمر قال.٢

 إياها دون ولده
١٣٠

٤٧،٧٨  إن رجالً تدلى يشتار عسالً في زمان عمر بن الخطاب.٣

أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته أربعة آالف درهم وله .٤

  ولد من غيرها
١٣٠

١٣٠  عاصماً بشيء وأعطاه إياههإن عمر بن الخطاب فضل ابن.٥

٨٣  بع الحالل ممن شئت.٦

وإن باعه ... في الرجل الذي يبيع العصير ممن يجعله خمراً.٧

 فال بأس
٨٣

٤٧،٧٨  قالت امرأة لزوجها سمني؟ فسماها الظبية.٨

٨٥ -رضي اهللا عنها–قصة زيد بن أرقم مع أم المؤمنين عائشة .٩

٦٦  لو كنا نعلم أي األعمال أحب إلى اهللا وأفضل.١٠
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  فهرس املصادر واملراجع
א: :א
א:  א

:א:
א )١ ،:א א א א ، אא אא،א ،א

١٩٨٧.
א )٢ ،:א א ، ،אא ، א א ،

١٩٨٨−١٤٠٨.
،−א–א:א )٣ א א ، א א ،

.א
א:א )٤ א ، א ، א א ،،،

١٩٦٩−١٣٨٨.
،:א )٥ א א א א ، א א א א א ، א

א ،. 

א:א )٦ ، א א ،، א
، א א ، ، א .١٩٨٨א

،א:א )٧ א א ،، א א ، .١٩٩٢א
א:א )٨ א א א ، ،)א(א ، א א ،

 .א

א،:א )٩ ، אא ،، ١٤٢١،אא،א
٢٠٠١.

א )١٠ א:א א ،)א(، א א ، ، א א א ،
١٩٩٠.

א:א )١١ ،، א א א
א ، א ، ، .א

،:א )١٢ א ، א א א ، א א א ، א
 .א

،:א )١٣ ، א ، א א ، א א ،١٤٠٧
١٩٨٧. 
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א:א )١٤ ،، אא א ، א ،،א א
، א .١٤١٦−١٩٩٦،١٤١٤−١٩٩٤א

אא:א )١٥ ، א א א ، א ،
א ،  .א

:א:
،:א )١٦ ،אא א א ، א ، א א ، א ،

١٤٠٩. 

א )١٧ ،א:א א א ، א א א ، א
، א א .א

א:א )١٨ א ، א א ،
، א א ، אא ،.

א،:א )١٩ א א ،،א א א ، א א
א ،.

א،א،:א )٢٠ ، ، א א ، א
، א  .١٩٩٢−١٤١٢א

،:א )٢١ א אא، ،، א ، ،אא א
١٩٩٥−١٤١٦. 

،:א )٢٢ א، א א،، ،،
١٩٩٨−١٤١٩. 

،א:א )٢٣ א א ، א א ، ،،
 .א

٢٤( :، ، א א ، ، א ، א א
، א  .١٩٨٤−١٤٠٤א

،:א )٢٥ ،א א ، א א א
، ،  .١٩٩٥−١٤١٥א

א:א )٢٦ ، א א א א א ، א
، א א ، א ، א ،١٩٩٢−١٤١٢. 

،:א )٢٧ א א ، ، א א ، א ، ١٩٨٥−١٤٠٥א
. 

א:א )٢٨ ، אא ، א א ، א א
، ،א،א  .١٩٨٥−١٤٠٥א



א אא א  א
 

 ٢١٨

،:א )٢٩ ،א א אאא ، אא
،א،  .١٩٨٨−١٤٠٨א

،:א )٣٠ א ،א ، א א א
א א ، ،א،،אא  .١٩٩٠−١٤١١א

،:א )٣١ א א،א، ، ، א
، .٢٠٠٣−١٤٢٣א

،:א )٣٢ א א א ، א א ، א א ،،
،א  .١٩٩٢−١٤١٢א

،:א )٣٣ א א א ، ، א א ،
،א،  .١٩٨٧−١٤٠٨א

،:א )٣٤ א א ، אא א א ، ،א
،א،  .١٩٩٠−١٤١١א

א )٣٥ ،:א ، א א ، א א ، ،
،١٩٦٦. 

א )٣٦ ،:א ، א אא،،אא ، ،א
،א  .٢٠٠٠−١٤٢٠א

،:א )٣٧ א א א א ، א ، א
، ، ، א  .١٩٩٦−١٤١٦א

א:א )٣٨ ، א ، א א ، א א א א ، א
. 

א:א )٣٩ א، ،א
אאא ،،א، ،אא  .٢٠٠٠−١٤٢١א

א:א )٤٠ ،א א א א א ،
א אא א، ،  .١٩٩٤،א

א )٤١ ،:א ، א א ، א א ، א ، א א
א  .١٤٠٣א

א:א )٤٢ אא א، ، ،אא
، א ، א  .٢٠٠١−١٤٢٢،א

א:א )٤٣ ، א ، א א ،
١٣٤٨. 

٤٤( :، א אאא، ،א،א،  .٢٠٠٤−١٤٢٥א



א אא א  א
 

 ٢١٩

א:א )٤٥ ، ،א،،אא
، א ، א ،אא  .٢٠٠١−١٤٢١א

٤٦( :، ، אא ، .א
אא:א )٤٧ ، א ، א א ، א א א ،
 .١٣٥٦א

،:א )٤٨ א א ، ،.א א א א ، א א א
،א،  .١٩٩١−١٤١١א

א،،:א )٤٩ ، א א ، א
، א ، ، א א .١٩٧٢−١٣٩٢א

−:א:
  :الفقه الحنفي)أ(
 
א )٥٠ א:א ، א א אא א א א ، א ،،א

،١٣٤٠. 

،،:א )٥١ א א ، א א ،אא  .١٩٦٦−١٣٨٦א

א:א )٥٢ ، ،א ،א א א ، א
،א،  .١٩٧٥−١٣٩٥א

،:א )٥٣ א א א א ، אא אא א ،
، ، ،אא  .١٩٩٧−١٤١٨א

،:א )٥٤ א א א ، אא א ،
، ، ،אא  .٢٠٠٢−١٤٢٢א

אא،:א )٥٥ ،א ،א ، א א א א
،  .١٣٤٠א

،:א )٥٦ א א א אא، ،
، אא ،،  .١٩٦٦−١٣٨٦א

،:א )٥٧ א א א، א ،א א א،
 .١٣١٤،א

،:א )٥٨ א א:، ، אא
، ، ،אא  .٢٠٠١−١٤٢١א

א:א )٥٩ א، א א ،א،،،  .١٩٨٤−١٤٠٥א

אא،:א )٦٠ ،א א א א א ، א
، א ،١٣٤٠. 



א אא א  א
 

 ٢٢٠

א:א )٦١ ، א ،א א ،א אא ،. 

،،:א )٦٢ א א א אא ،
א ،א ،א،  .١٩٩٧−١٤١٨א

א:א )٦٣ א א א ، אא א א،،
. 

  -:الفقه المالكي) ب(
א:א )٦٤ ،، א א،א ، א א

א ، ،،א  .٢٠٠٤−١٤٢٥א

،:א )٦٥ א א ، אא א ، ،אא א،
،  .١٩٨٦−١٤٠٦א

א:א )٦٦ א ،، א א ، א
،א ، ،אא  .١٩٥٨−١٣٧٨א

،א:א )٦٧ א א ،،א،אא، א
١٩٧٨−١٣٩٨. 

،:א )٦٨ ،אא אא ، א
، א א ، ، א  .١٩٩٥−١٤١٥א

،:א )٦٩ א א א ،
، א א ، ، א א א ،  .١٩٩٦−١٤١٧א

א:א )٧٠ ، א א א، א ،
، ،א،א  .١٩٩٦−١٤١٧א

،:א )٧١ א א א، א ، א
، ، ،אא  .١٩٩٥−١٤١٥א

٧٢( :، א א ،، ، ،אא  .١٩٥٨−١٣٧٨א

א،: )٧٣ א ، א א ، א א
، ، ،אא  .٢٠٠٢−١٤٢٤א

   :الفقه الشافعي) ج( 
א )٧٤ ،:א א ، א אא ، ،א א א

،א،  .١٩٨٧−١٤٠٧א

א )٧٥ ،:א א ، ،א ، א א ، א א
١٤٠٢. 

א:א )٧٦ ،، ، ،١٣٠٤. 



א אא א  א
 

 ٢٢١

אא،:א )٧٧ ، ،א  .١٩٥١−١٣٧٠א

،:א )٧٨ א א ، א.א ،
א  .א

א،:א )٧٩ ،א ، ، א א ،
١٩٨٤−١٤٠٤. 

אא:א )٨٠ ،، אא ، א אא
، ، ،אא  .١٩٩٦−١٤١٧א

א:א )٨١ א، א،، ،، א
١٣٢١. 

א:א )٨٢ ، ،،א
،، א ، א  .א

،:א )٨٣ אא ، א א
، ،א א אא ،א،،א  .٢٠٠٤−١٤٢٤א

،א: )٨٤ א א ، א א א ،
،. 

א )٨٥ אא،:א א א ،، ،. 

א: )٨٦ א ،
، א א ،  .،א

،:א )٨٧ א א ، א ،،. 

،:א )٨٨ א א ،،א،
א א  .١٩٩٢−١٤١٢،אא،،א

،:א )٨٩ א א אא، א، ، ،א
.

  -:الفقه الحنبلي) د(
א )٩٠ ،:א א א א ،

، א א א ، א ، א א ،١٩٩٠−١٤١٠. 

א:א )٩١ א ، אאא א ، א ، א א
،،١٩٧٩−١٣٩٩. 

،:א )٩٢ א א ، א א ، א
، א ،אא  .١٣٩٨א

א:א )٩٣ ، ،،א א ، א ،،
١٩٤٩. 



א אא א  א
 

 ٢٢٢

،:א )٩٤ א ، א א א א ،،،
٢٠٠٢. 

א )٩٥ אא:א א ، א،א א ، א
، ، ،אא  .١٩٩٤−١٤١٤א

א )٩٦ א،،א،א:א ، א
א ،א، ،א،  .١٩٨٨−١٤١٩א

א )٩٧ א:א ، אא א ، א א ، א א
، ،אא  .١٩٩٦−١٤١٦א

א )٩٨ א:א א א ، ،א א א א ،
، ،אא  .١٩٩٥−١٤١٥א

א )٩٩ ،:א א א א،
، ، א א א ، ،אא  .١٩٩١−١٤١١א

א،:א )١٠٠ אא ، ، א ،، א  .١٩٨٤−١٤٠٤א

א:א )١٠١ אא ،، אא א א ،،
،א،  .١٩٩٩−١٤١٩א

،:א )١٠٢ א א א א، ، א א
 .،א

א:א )١٠٣ א، ، א ،
، ، ، א א ،١٩٨٢−١٤٠٢. 

א )١٠٤ אא،:א א ، א א א
، א א ، ، א ،  .١٩٨٠−١٤٠٠א

،:א )١٠٥ ، א א ، א א،א
،  .١٩٩١−١٤١٢א

אאא:א )١٠٦ א ،، א א
، א ،א،  .١٩٩٤−١٤١٤א

אאא:א )١٠٧ א א א א، ،
،א،  .١٤١٩א

  
  -:الظاهريه الفق)هـ(
א:א )١٠٨ אא.،، א ، א א

، .١٩٨٨−١٤٠٨،،א



א אא א  א
 

 ٢٢٣

  -:كتب فقهيه معاصرة)و( 
א: )١٠٩ א א ، א א א א ،،، −١٤١٦א

١٩٩٦. 

،.:א )١١٠ א א ، א אא ،א
.

א.:א )١١١ ،א، ، א א ،א، .١٩٨٩−١٤٠٩א
،.:א )١١٢ ، א א ، ، א א א ،א، .١٩٦٨א
،.:א )١١٣ א א א א ، א،،א،א

، .١٩٨١−١٤٠١א
א.:א )١١٤ א א א ، ،א א ، א א ، ،אא א

١٩٩٨.
،:א )١١٥ א א ، א א א ،אא .١٩٩٥−١٤١٦א
א،א.:אא )١١٦ ،א א א א א א ،

، א א ، ، א .١٩٨٥−١٤٠٦א
،،.:א )١١٧ ،א ،אא .١٩٣٧−١٣٩٣א
א.: )١١٨ א، א א ، ،א ،א، .١٩٩٦א
א.: )١١٩ ، ، א א א ، א א א ،، .١٩٥٢−١٣٧٢א
١٢٠( :.، ،אא א א א א א א

אא א  .אא

−:א:א
א: )١٢١ ،، א ، א א א ،.
،:א )١٢٢ אא אא א ، ، א

، .١٩٧٤−١٣٩٤،א
،א،:א )١٢٣ ، א א א ،١٩٧٤−١٣٩٤.
א )١٢٤ ،:א ، א א ، ١٣٧٧א
.
א:א )١٢٥ ، א א א ، א א א א،

١٩٩٢−١٤١٢. 

،:א )١٢٦ א א א ، ،א ، א ، א
١٩٩٩−١٤٢٠.



א אא א  א
 

 ٢٢٤

א.:א )١٢٧ א א ،، א א א،، א ،א
١٩٩٣−١٤١٣.

א:א )١٢٨ א ، ،אא א א ، ، א א א ،
١٩٨٦−١٤٠٦. 

א: א −:א
א:א )١٢٩ א، א ، א א א ،،١٣٤٤.
א )١٣٠ ،:א אא ،אא א א ، ، א א ،١٤٠٠−

١٩٨٠.
א:א )١٣١ א ، אא ،

، ، א א א ، .א
א:א )١٣٢ ، אא אא א א א א ،.
،:א )١٣٣ א ، א א א א ، א

، א א ، א .١٩٩٤−١٤١٥א
א )١٣٤ ،:א א ، א ،  .،א

א: מ −:א
א )١٣٥ א ، ،،א ، א א ،א א .١٣٠٤א
א: )١٣٦ א ، ، א א א ، א ،١٣٠٤. 

אא:א )١٣٧ א ، א ، א א ،٢٠٠٣. 

א )١٣٨ א א ، א א א ، ،א
، .١٣٨٧א

،:א )١٣٩ א א ، 

א )١٤٠ אא א ،، א א ، ، א א ،١٩٩٤−١٤١٤. 

−:א:
א )١٤١ א.:א ، א א א א א א ، ،א

، .١٩٧٥א
א:א )١٤٢ א א ،א، א א ، א א ،٢٠٠٢. 

١٤٣( :، ، א א ، א א ، א א ،١٩٨٠. 

١٤٤( :.، א א א א א א א ، א
، א א ، .١٩٧٨א

١٤٥( :.، א א ، ، א א א ، א א ،١٩٨٠. 

،.:א )١٤٦ א א א א ، א א א א ، א .א



א אא א  א
 

 ٢٢٥

א.: )١٤٧ א א، א ، א א א ،،١٩٧٦.
،.:א )١٤٨ א א ، ، א א ، א א א ،١٩٩٢. 

א.: )١٤٩ א ، א ،א א ، א  .١٩٩٤−١٤١٤א

א.: )١٥٠ א א א ، אא ،، א א א ،
. 

מ: א −:א
א )١٥١ א:א א ،، א א ،

، א א ،.
א:א )١٥٢ אא، א ،،،،١٣٩٨−

١٩٧٨. 

א:א )١٥٣ ،، א א ، ، א א ،١٩٨٤−١٤٠٤.
،:א )١٥٤ ، ، א ،١٩٥٧−١٣٧٧.
א )١٥٥ ،:א ،א א אא

، ،אאא ،،١٩٨٠−١٣٩٨.
،:א )١٥٦ א ،א ، א ، א ،

١٩٩٢−١٤١٢. 

א: −:א
،:א )١٥٧ ، א א ، א א ، .١٩٧٩−١٣٩٩א
،:א )١٥٨ ، א א ، א ، א ،

، א .١٩٩١−١٤١١א
א:א )١٥٩ א، ،، א א ، ،١٣٠٠
،:א )١٦٠ א .١٩٨٦−١٤٠٦،א،
א )١٦١ ،:א ،א ، א א ، .א
،:א )١٦٢ א א ، א ،، א א ،١٣٠٦
،:א )١٦٣ ، א א ، א א ،١٩٧٨−١٣٩٨. 

،:א )١٦٤ א א ، א.א ، ،א א
،١٩٩٠. 



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٢٦

 أ إهداء •
 ب مقدمة •
 ب طبيعة الموضوع: أوًال  •
 ج أهمية الموضوع : ثانيًا  •
 ج أسباب اختصار الموضوع: ثالثًا  •
 د الجهود السابقة: رابعًا  •
 د الصعوبات: خامسًا  •
 د منهج البحث: سادسًا  •
 هـ خطة البحث: سابعًا  •
 ز شكر وتقدير •
 ١ ن العقد ، وإرادة المتعاقد تكوي: الفصل التمهيدي  •
 ٣ تعريف العقد ، وعالقته بكل من التصرف وااللتزام: المبحث األول  •
 ٣ تعريف العقد ، لغًة واصطالحًا : المطلب األول  •
 ٤،٣ لغًة : أوًال  •
 ٦،٥،٤ العقد في االصطالح : ثانيًا  •
 ٧ التعريف المختار  •
 ٨ شرح التعريف  •
 ٩ الفرق بين العقد وآل من التصرف وااللتزام: اني المطلب الث •
 ٩ الفرق بين العقد والتصرف : أوًال  •
 ١٠ الفرق بين العقد وااللتزام: ثانيًا  •
 ١٠ اإلرادة المنفردة واستقاللها في إنشاء العقد: ثالثًا  •
 ١٣ أرآان العقد ، وشروطه: المبحث الثاني  •
 ١٣ وطه العاقد وشر: المطلب األول  •
 ١٤ أن يكون العاقد جائز التصرف: الشرط األول  •
 ١٤ الوالية  : الشرط الثاني  •
 ١٤ أن يكون العاقد متعددًا  : الشرط الثالث  •
 ١٥ الصيغة وشروطها : المطلب الثاني  •
 ١٦ توافق اإليجاب مع القبول : الشرط األول  •
 ١٦ يجاب أن يكون القبول متصل باإل: الشرط الثاني  •
 ١٦ سقوط اإليجاب : فرع  •
 ١٧ وضوح الداللة على مراد المتعاقدين : الشرط الثالث  •
 ١٨ محل العقد وشروطه: المطلب الثالث  •
 ١٨ آون المعقود عليه مشروعًا : الشرط األول  •
 ١٩ وجوده حين العقد : الشرط الثاني  •
 ٢١  أن يكون المحل معلومًا :الشرط الثالث  •
 ٢١ أن يكون المحل مقدورًا على تسليمه: الشرط الرابع  •
 ٢٤ الرضائية في العقود : المبحث الثالث  •
 ٢٥ تعريف الرضا ، واأللفاظ ذات الصلة: المطلب األول  •



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٢٧

 ٢٥ تعريف الرضا لغًة واصطالحًا: الفرع األول  •
 ٢٥ في اللغة ) أ( •
 ٢٦   في االصطالح)ب( •
 ٢٦ ختارالرأي الم •
 ٢٧ األلفاظ ذات الصلة : الفرع الثاني  •
 ٢٧ اإلرادة : أوًال  •
 ٢٧ االختيار : ثانيًا  •
 ٢٨ النية : ثالثًا  •
 ٣٠ رآنا الرضا وعيوبه : المطلب الثاني  •
 ٣٠ رآنا الرضا : أوًال  •
 ٣٠ القصد : الرآن األول  •
 ٣١ األهلية : الرآن الثاني  •
 ٣٢ وب الرضاعي: ثانيًا  •
 ٣٢ الغلط : أوًال  •
 ٣٣ التدليس أو التغرير : ثانيًا  •
 ٣٥ الغبن : ثالثًا  •
 ٣٦ حكم الغبن الفاحش : فرع  •
 ٣٧ اإلآراه : رابعًا  •
 ٣٧ أثر اإلآراه على التصرفات : فرع  •
 ٤٠ العبارة وموافقتها لإلرادة وأثر ذلك : المبحث الرابع  •
 ٤٠ صيغ التعاقد  : الطلب األول •
 ٤١ التعاقد باأللفاظ ) أ( •
 ٤١ التعاقد بالكتابة) ب( •
 ٤٢ التعاقد باإلشارة ) ج( •
 ٤٢ إشارة غير األخرس : فرع  •
 ٤٣ التعاقد باألفعال ) د( •
 ٤٣ التعاطي : الحالة األولى  •
 ٤٣ السكوت : الحالة الثانية  •
 ٤٥ ة العبارة واإلراد: المطلب الثاني  •
 ٤٦ حاالت عدم مطابقة اإلرادة الظاهرة لإلرادة الباطنة  •
 ٤٦ أن تكون العبارة غير مقصودة : الحالة األولى  •
 ٤٧ التظاهر بقصد التعاقد دون رغبة في أثر العقد : الحالة الثانية  •
ة  • ة الثالث سب : الحال ة بح ى اإلرادة الحقيقي ة عل ر دال ارة غي ون العب أن تك

 في اللغةوضعها 
٤٧ 

ة  • ة الرابع د : الحال ر التعاق صد أث ع ق ارة بحسب وضعها اللغوي م صد العب ق
 للوصول إلى أمر غير مباح شرعًا 

٤٧ 

 ٤٨ تعريف الصورية ، وحكمها ، وشروطها ، وأنواعها: الفصل األول  •
 ٤٩ تعريف الصورية ، وحكمها : المبحث األول  •



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٢٨

 ٥٠ تعريف الصورية: المطلب األول  •
 ٥٠ في اللغة : أوًال  •
 ٥١ في االصطالح: ثانيًا  •
 ٥١ : وتتجلى صورية العقود في حالتين  •
 ٥١ حالة الهزل : األولى  •
 ٥٢ حالة المواضعة والتلجئة: الثانية  •
 ٥٣ التعريف المختار وشرحه  •
 ٥٥ حكم الصورية : المطلب الثاني  •
 ٥٥ ين والفقهاء في هذا األمر بين رأي •
 ٥٧ الرأي المختار  •
 ٥٩ شروط الصورية: المبحث الثاني  •
 ٦٠ صحت العقد الصوري من حيث الشكل: المطلب األول  •
 ٦١ أن يوجد عقدان متحدان في العاقدين والموضوع : الشرط األول  •
 ٦٢ أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو األرآان أو الشروط: الشرط الثاني  •
 ٦٣ أن يكون العقدان متعاصرين ، فيصدرا معًا في وقت واحد  : شرط الثالث ال •
ستترًا ، وهو                : الشرط الرابع    • ًا ، واآلخر م أن يكون احد العقدين ظاهرًا معلن

 العقد الحقيقي 
٦٤ 

 ٦٥ قصد العاقد إخفاء العقد الحقيقي : المطلب الثاني  •
 ٦٥ :الوفاء بالوعد : فرع  •
 ٦٥   :في ذلك رأيانوللعلماء  •
 ٦٧ الرأي المختار  •
 ٦٩ شروط الباعث •
 ٦٩ أال يكون واجبًا على المتعاقدين بدون العقد : الشرط  األول  •
 ٦٩ صحيحًا مستمرًا ن يكون أ : يالشرط الثان •
 ٧٠ أن يكون مشروعًا : الشرط الثالث  •
 ٧٢ أنواع الصورية : المبحث الثالث  •
 ٧٤ الصورية من حيث األلفاظ : ل المطلب األو •
 ٧٤ صدور اللفظ ممن ال يقصده مطلقًا : الحالة األولى  •
 ٧٤ حكم عقد السكران : أوال  •
 ٧٥  المختار يالرأ •
 ٧٥ حكم عقد المخطئ والناسي: ثانيًا  •
 ٧٥ :  حكم عقد المخطئ والناسي على رأيين يوالفقهاء ف •
 ٧٦  المختاريالرأ •
 ٧٧ أال يكون التعاقد هو المقصود ؛ وذلك على صورتين : ة الثانية لاالح •
 ٧٧ العبارة المؤداة من غير فهم : األولى  •
 ٧٧ الثانية العبارة المؤداة مع الفهم ؛ بقصد التعلم والتعليم والتمثيل  •
 ٧٧  حكم هذه العبارة بشقيها ، على رأيين  يوقد اختلف ف •
 ٧٨  المختاريالرأ •



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٢٩

 ٨٠ الصورية من حيث األشخاص  : يالمطلب الثان •
 ٨١  االسم المستعار وتملك العقار -١ •
 ٨١  الوآيل المستعار -٢ •
 ٨١ اتخاذ االسم المستعار وسيلة للوصول إلى محرم شرعًا  •
 ٨١  حكم هذه العقود ، وذلك على رأيين ياختلف الفقهاء ف •
 ٨١  المختار يالرأ •
 ٨٢ :التالية ذه الحالة المسائل الثالث ويندرج تحت ه •
 ٨٢ بيع العنب لعاصر الخمر : المسالة األولى  •
 ٨٢  حكم ذلك على رأيين  ياختلف الفقهاء ف •
 ٨٣  المختار يالرأ •
 ٨٤ بيع العينة : ة ثانيالمسألة ال •
اء ف      • ا                  يوقد اختلف الفقه د مع وضوح القصد التعامل بالرب ى العق م عل   الحك

 ى رأيين عل
٨٤ 

 ٨٦  المختار يالرأ •
 ٨٧  أثر العقد يالتظاهر بقصد التعاقد دون رغبة ف: الصورة الثانية  •
 ٨٨ الصورية من حيث الموضوع : المطلب الثالث  •
 ٨٨  آون العبارة غير دالة على اإلرادة الحقيقية يه: الحالة األولى  •
 ٨٨ النكاح أو التزويج على رأيين يفظت انعقاد عقد الزواج بلفظ غير لياختلفوا ف •
 ٨٩  المختار يالرأ •
 ٩٠  أثر العقديالتظاهر بقصد التعاقد دون رغبة ف: الحالة الثانية  •
 ٩١  بالعبارة مختارًا يأن يأت: الوجه األول  •
 ٩١ حكم عقد الهازل : فرع  •
 ٩١  المختار يالرأ •
 ٩٢ رهًا  بالعبارة مكيأن يأت : يالوجه الثان •
 ٩٢ حكم عقد المكره : فرع  •
 ٩٣  المختار يالرأ •
 ٩٥ التفرقة بين الصورية وبين ما له بها شبه : المبحث الرابع  •
 ٩٦ الفرق بين الصورية والتدليس : المطلب األول  •
 ٩٨ الفرق بين الصورية والتزوير  : يالمطلب الثان •
 ٩٨ األلفاظ ذات الصلة  •
 ١٠٠ ير طرق التزو •
 ١٠٠ بالقول:  أوًال •
 ١٠٢ تزوير باألفعالال: ثانيًا  •
 ١٠٢ :منها ،وله صور متعددة  •
 ١٠٢ التزوير في البيوع: األولي  •
 ١٠٢ و نحوها،التزوير في المعامالت و الموازين : الثانية  •
 ١٠٢ و طرق التحرز منها،التزوير في المستندات و األختام و نحوها : الثالثة  •
 ١٠٣ طرق إثبات التزوير •



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٣٠

 ١٠٣ يالتزوير القول  :أوال •
 ١٠٣ يالتزوير الفعل :ثانيًا  •
 ١٠٣ والفرق بينه و بين الصورية •
 ١٠٥ الفرق بين الصورية و الباعث على التعاقد :المطلب الثالث  •
 ١١٠ أحكام الصورية : يالفصل الثان •
 ١١١ ا بين المتعاقدينأحكام الصورية فيم: المبحث األول  •
 ١١٢ و حق التصرف فيها، ملكية العين : المطلب األول  •
 ١١٢ تعريف الملكية :أوًال  •
 ١١٢ في اللغة)  أ( •
 ١١٢ صطالحفي اال) ب( •
 ١١٢   المختار يالرأ •
 ١١٤ أنواع الملك :ثانيًا  •
 ١١٤ الملك باعتبار محله: القسم األول  •
 ١١٤ الملك باعتبار تامه و ناقصه: القسم الثاني  •
 ١١٥ الفرق بين ملك المنفعة و حق االنتفاع: ثالثًا  •
 ١١٧ ما يعتد به بين التعاقدين:  المطلب الثاني •
 ١١٨ ائنينأحكام الصورية فيما بين الد: المبحث الثاني  •
 ١١٩ تحديد مفهوم الغير في الصورية: المطلب األول  •
 ١١٩ الخلف العام) أ( •
 ١٢٠ الخلف الخاص) ب( •
 ١٢٠ انصراف آثار العقد إلى الغير •
 ١٢٢ دائن طرفي العقد الصوري: المطلب الثاني  •
 ١٢٢ عقد القرض •
 ١٢٣ حكم القرض من حيث األثر المترتب عليه •
 ١٢٣ ستتر مع العقد الظاهر مصلحة من ترجح ؟ تعارض دائن العقد المعند  •
 ١٢٤ الرأي المختار •
 ١٢٥ أحكام الصورية فيما بين الورثة :المبحث الثالث  •
 ١٢٧ حرمان الورثة أو أحدهم بعقد صوري :المطلب األول  •
 ١٢٧ تعريف عقد الهبة: أوال •
 ١٢٧ حكم عطية األوالد:ثانيا  •
 ١٣١ الرأي المختار  •
 ١٣٣ وارث المشتري أو البائع بعقد صوري :المطلب الثاني  •
 ١٣٥ أحكام الصورية في اإلثبات والدعوى : حث الرابعالمب •
 ١٣٥ طرف إثبات الصورية : فرع •
 ١٣٦ إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين •
 ١٣٧ تعريف الدعوى : أوًال •
 ١٣٧ لغة) أ( •
 ١٣٧ تعريف الدعوى اصطالحا) ب( •



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٣١

 ١٣٨ حكم رفع الدعوى وإجابتها : ثانيًا •
 ١٣٨ رفع الدعوى)  أ( •
 ١٣٨ حكم إجابة الدعوى) ب( •
 ١٣٩ تقادم دعوى الصورية: ثالثًا  •
 ١٤٠ تطبيقات الصورية المعاصرة: الفصل الثالث  •
 ١٤٣ الصورية وتحصيل الحقوق : المبحث األول  •
 ١٤٤ بيع الممتلكات لحماية حقه فيها: المطلب األول  •
  ١٤٤ صورة المسألة) أ( •
 ١٤٤ ي للمسألةالتكييف الفقه )ب( •
  ١٤٤ محل االتفاق) ج( •
  ١٤٥ محل الخالف)  د( •
  ١٤٥ العلماءآراء ) هـ( •
  ١٤٥ سبب الخالف) و( •
  ١٤٦  أدلة الرأي األول •
  ١٤٨  أدلة الرأي الثاني •
 ١٤٩ الرأي المختار  •
  ١٥٠ بيع الممتلكات للتهرب من شطر مستحقات الحكومة:  المطلب الثاني •
  ١٥٠ صورة المسألة) أ( •
   ١٥٠ محل االتفاق) ب( •
  ١٥١  محل الخالف ) ج( •
  ١٥١   العلماء آراء)  د( •
  ١٥١ سبب الخالف) هـ( •
  ١٥١ أدلة الرأي األول •
  ١٥٣ أدلة الرأي الثاني •
  ١٥٤ الرأي المختار •
  ١٥٥ اإلجارة بعقد صوري لتحصيل حق فائت:  المطلب الثالث •
  ١٥٥ صورة المسألة)  أ( •
  ١٥٥ محل االتفاق) ب( •
  ١٥٥  محل الخالف ) ج( •
   ١٥٥  آراء الفقهاء )  د( •
  ١٥٥ سبب الخالف) هـ( •
  ١٥٦ أدلة الرأي األول •
 157  أدلة الرأي الثاني •
  ١٥٨ الرأي المختار •
  ١٥٩ الصورية والتعدي على حق ثابت:  المبحث الثاني •
  ١٦٠ بيع العقار بأعلى من السعر صوريًا للحرمان من حق الشفعة: لمطلب األولا •
  ١٦٠ صورة المسألة)   أ( •
  ١٦٠ محل االتفاق) ب( •



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٣٢

  ١٦٠  محل الخالف) ج( •
  ١٦٠   آراء العلماء)  د( •
  ١٦١ سبب الخالف) هـ( •
  ١٦١ أدلة الرأي األول •
  ١٦٢ أدلة الرأي الثاني •
  ١٦٣ رأي المختارال •
  ١٦٤ اإلقرار بدين صوري لحرمان من لهم حق فيه:  المطلب الثاني •
  ١٦٤ صورة المسألة  )أ( •
  ١٦٤ محل االتفاق )ب( •
  ١٦٤  محل الخالف   )ج( •
  ١٦٤ العلماء آراء   )د( •
  ١٦٥ سبب الخالف) هـ( •
  ١٦٥ أدلة الرأي األول •
  ١٦٦ أدلة الرأي الثاني •
  ١٦٨ الرأي المختار •
  ١٦٩ هبة الممتلكات أو بيعها للهروب من الدائنين:  المطلب الثالث •
  ١٦٩ صورة المسألة)   أ( •
  ١٦٩ محل االتفاق) ب( •
   ١٦٩  محل الخالف ) ج( •
  ١٦٩ آراء العلماء) د ( •
  ١٧٠ سبب الخالف) هـ( •
   ١٧٠ أدلة الرأي األول •
  ١٧١  الثانيأدلة الرأي •
  ١٧٢ الرأي المختار •
  ١٧٣ االسم المستعار:  المبحث الثالث •
  ١٧٥ االسم المستعار في الوظائف:  المطلب األول •
  ١٧٥ صورة المسألة)   أ( •
   ١٧٥ التكييف الفقهي) ب( •
  ١٧٥ محل االتفاق) ج( •
  ١٧٥  محل الخالف )  د( •
  ١٧٥ آراء العلماء) هـ( •
 ١٧٦ سبب الخالف ) و( •
  ١٧٦ أدلة الرأي األول •
  ١٧٧ أدلة الرأي الثاني •
  ١٧٩ الرأي المختار •
  ١٨٠ االسم المستعار في تأمين السيارات، والتأمين الصحي:  المطلب الثاني •
  ١٨٠ صورة المسألة) أ( •
  ١٨٠ محل االتفاق) ب( •



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٣٣

  ١٨٠ محل الخالف وسببه) ج( •
  ١٨١ اء العلماء آر) د( •
   ١٨١ سبب الخالف) هـ( •
  ١٨١ أدلة الرأي األول •
  ١٨٢ أدلة الرأي الثاني •
   ١٨٢ الرأي المختار •
  ١٨٤ االسم المستعار في الوآالة:  المطلب الثالث •
  ١٨٤ صورة المسألة)  أ( •
  ١٨٤ محل االتفاق) ب( •

  ١٨٤ محل الخالف  ) ج( •
  ١٨٥ لماءآراء الع) د( •
  ١٨٥ سبب الخالف )هـ( •
  ١٨٥ أدلة الرأي األول •
  ١٨٧ أدلة الرأي الثاني •
  ١٨٨ الرأي المختار •
  ١٨٩ الصورة وعقد النكاح:  المبحث الرابع •
   ١٩٠ الزيادة في المهر للشهرة والتفاخر:  المطلب األول •
  ١٩٠ صورة المسألة)  أ( •
 ١٩٠  محل االتفاق)  ب( •
  ١٩١  محل الخالف )  ج( •
  ١٩١ آراء العلماء)  د( •
  ١٩١ سبب الخالف) هـ( •
  ١٩٢ أدلة الرأي األول •
   ١٩٣ أدلة الرأي الثاني •
  ١٩٥ الرأي المختار •
  ١٩٦ عقد الزواج بنية تحصيل منفعة ال بغرض النكاح:  المطلب الثاني •
   ١٩٦ صورة المسألة)  أ( •
  ١٩٦ حل االتفاقم)  ب( •
  ١٩٦  محل الخالف )  ج( •
  ١٩٧   لعلماءا  آراء)  د( •
  ١٩٧ سبب الخالف) هـ( •
  ١٩٧ أدلة الرأي األول •
 ١٩٩ أدلة الرأي الثاني •
 ٢٠٠ الرأي المختار •
 ٢٠١ الخاتمة •
 ٢٠١ أهم النتائج : أوالًً •
 ٢٠٢ التوصيات: ً ثانيا •



א א א א

  
 الصفحة ـــــوعــــــوضـــمـال

 

 ٢٣٤

 ٢٠٤ الفهارس العامة •
 ٢٠٥ فهرس اآليات •
 ٢١٠  فهرس األحاديث النبوية الشريفة •
 ٢١٥ فهرس اآلثار •
 ٢١٦ فهرس المصادر والمراجع •
 ٢٢٦ فهرس الموضوعات •

  



 A

A judgments of the formal contracts in the science of religious law of the muhammadan  
 
 From no doubt about it bitter enemy the muhammadan decided his camel 
from the warrants and who , he protected the legal claims of the people 
from the loss , Who the sentence of the aggression on the moneys he 
made languid her by the unjust contracts , 
  Who the formal necklace : He a relation of a synchronous hidden 
necklace by another external accepted a Sharia , for the benefit of that. 
 The formal contracts rival for her a two wills , a hidden real and formal 
phenomenon , from her that he is permitted and legal , Who not permitted 
a Sharia ,except the project he was of pure descend he was transitive and 
ate for the moneys by the false , 
  The permitted of the purpose from him a collection of a past hollow 
from its owner ,  
 Or a fear of his right's loss then he takes refuge for the formal necklace 
for this necklace defend a fear against the oppressive aggression on him. 
Then the search arrived the meaning of the formalism becomes plain with 
its kinds , and her cases , and the arbitrator at any solver in four trimester 
,  
 The first is preliminary in definition of the necklace you cauterize him , 
and his coat hanger with from the disposal and the commitment ,  
 The statement of the real will importance , and the phenomenon , I make 
soft both of them in the contracts , and their conflict's cases , The 
statement of the project in me this , the first season was lived up the 
definition of the formalism , he had judicial power over her , and its 
conditions , and her kinds , 
  The fear between and what is to him is between by her a resemblance , 
the second season was lived up , the judgments of the formalism;  
Between the contractors , 
  Whereas he clings to the creditors , whereas between the successors , the 
third season was lived up , 
  A applications of the contemporary formalism and the arbitrator on her. 
From what the researcher became free from important results on him 
she/you clings to the formalism in side , 
  The first in comparison with the belief: That the president reason is and 
he the religious check in appearance of an example of this contracts  
 At some of the people he loved them for the money , and a absence of 
the treated conscious religious speech for problem example  
 The statement of the arbitrator on her. 
He returns this for the causes from her , the economic and political 
putting which passes it we gathered the Palestinian , 



 B

  So and so many he turned the occupation in a circle in production of like 
this double , through the politics;  The stultification , and the starving , 
and the blockade ,  
 The destruction of fates and the blessings of the Palestinian people ,  
 Who the recovery of the elocutionist informing and the preachers on 
doors of the science of religious law the multi , Who a spread of the 
official institutions and the populism and the internationalism which 
delivers the helps without controlling device correct 
  The spread of the means and the patronage in its politics with the 
absence of the straightness. 
 The loyal of the conduct side obtained access the researcher until the 
formalism from her is permitted if she was for past collection of a hollow 
, 
  Or his right's protection , or the preceding necklace was for modification 
of a particulars if she/you comes in the morning to its false , As for if she 
not was mere an aggression and an appropriation of the others moneys by 
the falsehood, they become not possible a Sharia . 
And from the most important recommendations, the necessity of the care 
by the contractual religious side ; For the reform of the souls and their 
release from the self love, and the remoteness from the taboos, And such 
necessity of the care with the study of the chapters of the dealings 
jurisprudence and their offer by an easy facilitated style no complication 
in it And a ramification, as the care about the repair of the dealings path 
becomes necessary inside the official and popular enterprises and the 
international ones ; For the sake of the delivery of the rights to their 
owners with transparency and prosperity, And he opened the door of the 
fair and transparent receiving for breaking up the disputes that results 
from those sham contracts and other ; For keeping the security of citizen 
and the homeland and with the guarantee of the justice independence and 
his fairness, Kmalahtmam with the appointment of speakers and qualified 
preachers and on a high degree in the understanding of the dealings, 
 And raising the appointees efficiency with the repetition of their 
qualification, and also I advise on the correction of the dealings in the 
banks 
With the guarantee of its independence in its works, and as the country 
must the correction of the path of the daily life 
And the external policies according to the Islamic legislation without a 
wasting or an excessiveness . 




