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  ٌ  قسةةةةةةى انفقةةةةةةّ انًقةةةةةةاس

 



 

  أ  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  

 

 

k 



 

  ب  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  اإلْةةةذاء

 

 داءـــاإله
 

 انٍٓثح ٔانٕقاس, ٔانذي انغانً. ينحاصو انحٌُٕ, ٔانًشتً انحكٍى, رإنى ا

 إنى شعاس انقهٕب انشحًٍح, ٔعُٕاٌ انفطشج انسهًٍح, ساٌح انطٓش , أيً انحثٍثح.

 إنى انشجم انفشٌذ, صاحة انشأي انسذٌذ, شقٍقً انٕحٍذ )تشةةاس(.

 اج, ٔعٌٕ انطشٌق, انصاتشج, انكرٕو, صٔجرً انٕفٍح.إنى ششٌكح انحٍ

 إنى كم يٍ ٌشفع نٕاء انعهى, أٔ ٌُصشِ, أٔ ٌزٔد عُّ.

 إنى كم يٍ أسخص ديّ ٔيانّ ٔٔنذِ؛ نركٌٕ كهًح اهلل ًْ انعهٍا.

 إنٍكى جًًٍعا, أْذي ْزا انثحث انًرٕاضع.
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 رــر وتقديــشك
 

ه و مف معركؼ لمغير, جعمو عبلمة لشكر نمك شكر الناس عمى ما قد يقد تعالى لقد جعؿ اهلل
 ُ, فقاؿ صمكات ربي كسبلمو عميو: ) ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس(.تعالى

, أتقدـ بالشكر كالعرفاف, انطبلقنا مف ىذا الحديث الشريؼ, كعمبل بسنة المصطفى 
نائب  مد السكسي,لصاحب اليمة العالية, كالعمـ الكافر, شيخي كأستاذم الفاضؿ الدكتكر, ماىر أح

حفظو اهلل كرعاه, لما خصني بو مف االىتماـ في أكثر لحظاتو  عميد كمية الشريعة كالقانكف
لماتع, فجزاه اهلل عني خير ما انشغاال, كلما أفاضو عمي مف عممو الكاسع, كرأيو الرائع, كأسمكبو ا

 شيخ عف تمميذه. جزل

 الفاضميف المذيف تكرما كتفضبل عميٌ كما كأتقدـ بالشكر كاالمتناف لمشيخيف الكريميف  
 بقبكليما مناقشة ىذه الرسالة, فزانكىا بنصحيـ, كأناركىا بعمميـ.

 .فضيمة الشيخ األستاذ الدكتكر/ ماىر الحكلي: عميد كمية الشريعة كالقانكف - أ
 .: زياد مقداد: عميد الدراسات العميافضيمة الشيخ الدكتكر - ب

احب الخمؽ الرفيع, كاألدب الجـ, الفاضؿ: ككذلؾ فإف الشكر مكصكؿ لؤلخ الحبيب ص
 محمد عكض, كذلؾ لما قاـ بو مف مجيكد في مراجعة ىذا البحث كتدقيقو لغكينا.

كليذا الصرح العظيـ كالطكد الشامخ, الجامعة اإلسبلمية في غزة, سأبقى مديننا ما حييت, 
 الشريعة كالقانكف كالعامميف فييا.كمية  االعمـ الشرعي بشتى أبكابو كفنكنو, كتحديدن لقاء ما يسرتو مف 

ككذلؾ ال يفكتني أف أشكر كمية دار الدعكة كالعمـك اإلنسانية في رفح, كالعامميف فييا, عمى 
 ما منحتني مف خبرة كتجربة.

 فجزاىـ اهلل جميعا خير الجزاء.
  

                                                 
(, ُّْٖ(, كأبك داكد في سننو )ُْٓٗ(, كالترمذم في السنف )َُٖٗحديث صحيح: ركاه أحمد في المسند ) - ُ

 ( كصححو األلباني في تعميقو عمى سنف أبي داكد. ُِٖالمفرد حديث)كالبخارم في األدب 
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 ةـــــالمقدم
كأشيد أف ال  نيف,ؤمكشرح صدكرنا القتفاء سمؼ الم ,الحمد هلل الذم ىدانا لمتفقو في الديف

كأشيد أف  ,ككسع كؿ شيء رحمة منو كحمما ,أحاط بكؿ شيء عمما ,إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو
ماـ األصفياء ,خاتـ األنبياء ,سيدنا محمدا عبده كرسكلو كأكـر مف مشى تحت  ,كسيد العمماء ,كا 

كسمـ  ,بذكره األسماع كطابت ,ما جرل يراع ,كأصحابو ,صمى اهلل عميو كعمى آلو ,أديـ السماء
 ..أما بعد ,تسميما

منذ بدء الخميقة احتاج الناس إلى بعضيـ البعض, سكاء عمى الصعيد االجتماعي, أك 
االقتصادم, أك العممي, كال زالت ىذه الحاجة تتنامى كتتسع حتى لـز إيجاد نظـ كضكابط لتنظيـ 

 الجماعات في ذمـ بعضيـ البعض.ىذا التعامؿ, كذلؾ لما ينشأ عنو مف تعمؽ حقكؽ األفراد أك 
فعمى الصعيد التعامبلت المالية كاالقتصادية مثبلن, كالتي ىي مدار بحثنا, نمت الحاجة 
لتنظيـ عممية التعاقد, كالتي تعد عماد النشاط االقتصادم, فجاءت النظـ كالتشريعات المدنية ليذا 

ـ الشرائع السماكية, فما تركت بابان المقصد, حتى بعث اهلل نبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ, بخات
يخطر عمى باؿ أحد قط إال عالجت مسائمو كمتطمباتو, كمف تمؾ األبكاب باب المعامبلت المالية, 
فالبشرية لـ تعرؼ شرعة أك نظامنا قبؿ اإلسبلـ استطاع أف يستكعب كؿ ىذا الكـ مف المعامبلت, 

نما ترك ا الستحد تكليس كذلؾ كحسب, كا  القكاعد  تاث عقكد جديدة, بعد أف رصالباب مفتكحن
كاألصكؿ العامة لمتعامبلت المالية في اإلسبلـ, فطالما كانت ىذه القكاعد مرعية في العقكد 

 العصرية المستجدة فإف النظاـ المالي اإلسبلمي قابؿ الستيعابيا.
رة كعقد التكريد, يعد مف المعامبلت الحديثة التي ظيرت في الزمف المعاصر,  كخبلؿ فت

كجيزة نمت الحاجة إليو بشكؿ كبير كمتسارع, كذلؾ بسبب التطكر السريع الحاصؿ في مجاؿ 
العمراف, كالصناعة, كالتجارة, كالزراعة, فيذا العقد تجده بارزا في كؿ مف المجاالت السابقة 

 كبصكرة ال غنى عنيا سكاء عمى مستكل األفراد, أك الشركات, أك الدكؿ.
ممة بالمنظكر الشرعي نجد أف ىذه المعاممة ليست معاممة مستحدثة كبالنظر إلى ىذه المعا

نما كجدنا ليا أصكال في المعامبلت اإلسبلمية  في عيكد أسبلفنا, مع اختبلؼ في  مف كؿ كجو , كا 
 المسميات كبعض التفاصيؿ الصغيرة التي ال تضر بركح العقد, أك تعكد عميو بالبطبلف. 

نات كجزاءات عمى طرفي العقد, لكي تضمف تنفيذ كؿ كعادة يمـز مثؿ ىذه العقكد ضما
طرؼ ما التـز بو في العقد, كلككف المبيع غائبا عف مجمس العقد في عقد التكريد, كأحيانا يغيب 

لذا كاف مف الضركرم فرض مثؿ ىذه الضمانات  ,الثمف كامبل, أك بشكؿ جزئي أيضا عف المجمس
 البيع كضماف كصكؿ الحقكؽ إلى أصحابيا. كالجزاءات عمى المتعاقديف لضماف سير عممية
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بأذف اهلل تعالى بتسميط الضكء بداية عمى عقد التكريد كمبدأ الجزاء,  قمتكفي ىذه الرسالة 
ات الحديث عف الجزاءات كالضمان خصصتكمبدأ الضماف في العقكد المالية بصكرة عامة, ثـ 

ا منيا الضمانات بدراسة بعض النماذج لعقكد  المتعمقة بيذا العقد, ثـ قمت التكريد, مستخرجن
و أثناء الدراسة مف ضكابط كقكاعد شرعية, مع تقرر المستعممة فييا كعرضيا عمى ما  كالجزاءات

بياف كجو الصكاب كالخمؿ فييا, محاكال تصكيب الخطأ الكارد فييا ما أمكف, نسأؿ اهلل تعالى القبكؿ 
 في الدنيا كاآلخرة.

 أوال: مشكمة البحث:
ؿ االقتصاد, الجزاءات كالضمانات, مف أىـ ما يشغؿ العامميف في مجا يعد مكضكع

كالتجارة, كذلؾ لما لتداكؿ رأس الماؿ مف أىمية في ىذا النشاط, كخمك العقكد كالمعامبلت المالية, 
يعد مف أىـ العكامؿ التي تقؼ في طريؽ تداكؿ رأس الماؿ, كذلؾ لعدـ  مف الضمانات كالجزاءات,

رادع لمف أراد المماطمة بأداء حقكؽ الغير, فأخذ الناس يستحدثكف كسائؿ يضمنكف كجكد الزاجر كال
بيا حقكقيـ التي عمى األطراؼ األخرل في عممية التعاقد, كىذه الكسائؿ منيا ما ىك مشركع كمنيا 
ما ىك غير ذلؾ, فجاءت ىذه الدراسة لبياف ما ىك مشركع مف ىذه الجزاءات كالضمانات, كما ىك 

  ذا العقد مف أىمية عمى شتى الصعد,ظكر, كذلؾ في عقد التكريد تحديدنا, لما ليمخالؼ مح
 كما أسمفنا.

 البحث: طبيعةثانًيا: 
تناكؿ ىذا البحث عقد التكريد كالجزاءات كالضمانات الكاردة عميو, مف جانبيف, األكؿ الجانب 

دراسة فقيية مقارنة, كذلؾ  التأصيمي, كالثاني دراسة األحكاـ الفقيية المتفرعة عف ىذا المكضكع
 لمكصكؿ لمفيكـ شرعي متكامؿ ليذا العقد.

 الموضوع: أىميةثالثًا: 
 تنبع أىمية ىذا المكضكع, مف عدة جكانب ىي كاآلتي:

 حاجة المتعامميف في المجاؿ التجارم, لبياف الحكـ الشرعي, لكثير مف المعامبلت المستحدثة. -ُ
مجاؿ التعامبلت المستقبمية, إذ يعد مف أىـ العقكد  أىمية عقد التكريد, كما أصبح يشغمو في -ِ

 الحككمية, فضبل عف المؤسسات كالييئات كحتى األفراد في بعض الصكر.

أىمية مكضكع الجزاءات كالضمانات, في العقكد عامة, إذ تعد بحؽ المحرؾ األىـ لكافة  -ّ
 المعامبلت المالية.
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 :الموضوع اختياررابًعا: سبب 

د بيذه األىمية, يبرز دكر الباحثيف في المجاؿ الشرعي لبياف مشركعية لما كاف عقد التكري -ُ
ىذا العقد, كالمحاذير التي يجب تجنبيا, كالحدكد التي ال يجكز بحاؿ تعدييا, كالضمانات 
بقائو  الكاجب تقديميا, كالجزاءات الكاجب فرضيا عمى المخالؼ؛ مف اجؿ صيانة ىذا العقد كا 

 نو, لذا اخترت ىذا المكضكع لمقياـ بيذا الدكر تجاه ىذا العقد.في اإلطار الشرعي ال يزيغ ع

استكماالن لمكضكع الجزاءات كالضمانات الذم طرحو الدكتكر الراحؿ أحمد شكيدح رحمو  -ِ
اهلل, إذ طرح ىذا المكضكع في عقد المناقصة, كىك مف أقرب العقكد لعقد التكريد, كلما رأيت أف 

اف ألنكاع أخرل لـ يتطرؽ إليا رحمو اهلل ذلؾ ككف دراستو المكضكع بحاجة إلى خدمة أكثر كبي
كانت عبارة عف بحث مقدـ ليكـ دراسي, ىدفيا تسميط الضكء عمى المكضكع كليس اإلحاطة 
بكؿ جكانبو, عزمت أف أكمؿ ما بدأه كلكف ىذه المرة مف زاكية أخرل كىي عقد التكريد نسأؿ 

 اهلل القبكؿ منا كمنو رحمو اهلل.

 لجيود السابقة:خامًسا: ا
لعؿ عقد التكريد مف العقكد التي تـ تناكليا بالبحث التأصيمي أكثر مف باحث, كلكف بيذا 
التخصيص, أم دراسة الجزاءات كالضمانات في ىذا العقد, فمـ أقؼ عمى أم مجيكد سابؽ 
مد استقصى جكانب المكضكع بالشكؿ الذم عميو ىذا البحث, إال مف البحث الذم قدمو الدكتكر أح

شكيدح كاألستاذ عاطؼ أبك ىربيد, ككاف بعنكاف )الضمانات كالجزاءات الشرعية لعقد المناقصة في 
الفقو اإلسبلمي(, كىك بحث مقدـ لميكـ الدراسي الذم أقامتو كمية الشريعة ككاف بعنكاف عقد 

تناكلت  المناقصة في الفقو اإلسبلمي, كبذلؾ تككف ىذه الدراسة األكلى في ىذا المجاؿ ذلؾ أنيا
كىذا ال يمنع مف اإلشارة إلى  الجزاءات كالضمانات في عقد التكريد كىك أعـ مف عقد المناقصة,

الكتب أك األبحاث التي تناكلت الضمانات كالجزاءات بشكؿ عاـ كالتي أعانتني كثيرا في لمممة 
 شتات ىذا المكضكع فمنيا مثبل:

 نظرية الضماف لمدكتكر كىبة الزحيمي. -ُ

 .ف في الفقو اإلسبلمي لمدكتكر محمد فكزم فيض اهللأحكاـ الضما -ِ

عقد التكريد دراسة فقيية تحميمية لمدكتكر عبد الكىاب أبك سميماف كىك بحث مقدـ لمجمع  -ّ
 الفقو اإلسبلمي الدكلي

 نسأؿ اهلل أف يككف ىذا المجيكد إضافة حقيقية لممكتبة الفقيية.  
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 سادًسا: خطة البحث:
 مة, كثبلث فصكؿ, كخاتمة جاءت عمى النحك التالي:يتككف ىذا البحث مف مقد

 
 الفصل األول

 عقد التوريد حقيقتو وحكمو وصوره
 

 المبحث األول : حقيقة عقد التوريد.
 كفيو مطمباف: 
 عقد التكريد في المغة. المطمب األكؿ:  
 المطمب الثاني عقد التكريد في االصطبلح. 

 المبحث الثاني : حكم عقد التوريد.
 بلث مطالب:كفيو ث

 المطمب األكؿ : التكييؼ الفقيي لعقد التكريد.
 المطمب الثاني : أقكاؿ العمماء كأدلتيـ.

 المطمب الثالث : مناقشة األدلة كالترجيح.
 .المبحث الثالث : أنواع عقد التوريد

 كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ: تقسيمات عقكد التكريد.

 المطمب الثاني: صكر عقد التكريد.
 

 الثاني الفصل
 مبدأ الجزاء والضمان في العقود المالية في الفقو اإلسالمي.

 كفيو مبحثاف:

 المبحث األول: مبدأ الجزاء في العقود المالية في الفقو اإلسالمي.
 كفيو ثبلث مطالب:

 المطمب األكؿ: حقيقة الجزاء كأنكاعو.
 المطمب الثاني: الجزاءات في العقكد المالية.

 ط الجزائي.المطمب الثالث: الشر 
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 المبحث الثاني: مبدأ الضمان في العقود المالية في الفقو اإلسالمي.
 كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ: حقيقة الضماف.
 المطمب الثاني: أركاف الضماف كأسبابو.

 المطمب الثالث: الضماف في العقكد المالية.
 المطمب الرابع: خطاب الضماف.

 
 الفصل الثالث

 والضمانات في عقود التوريد أحكام الجزاءات
 كفيو ثبلثة مباحث:

 المبحث األول: أحكام الجزاءات في عقد التوريد.
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ: أحكاـ الجزاء المباشر.
 المطمب الثاني: أحكاـ التعكيض الجزائي.

 المطمب الثالث: أحكاـ البطبلف.
 .المبحث الثاني: أحكام الضمانات في عقد التوريد

 كفيو ثبلثة مطالب:
 المطمب األكؿ: أحكاـ ضمانات ما قبؿ, كأثناء التنفيذ.

 المطمب الثاني: أحكاـ ضمانات ما بعد التنفيذ.
 المطمب الثالث: نظرية الظركؼ الطارئة.

 المبحث الثالث: دراسة نماذج لعقود التوريد.
 

 سابًعا: منيج البحث:

ؿ االطبلع عمى الدراسات كالمؤلفات سمكت في ىذا البحث المنيج االستقرائي مف خبل
 الخاصة بعقد التكريد ثـ تجميع مادتيا كتصنيفيا كفؽ خطة البحث. 

ثـ المنيج التحميمي كذلؾ مف خبلؿ دراسة معمقة لما جمعتو مف مادة عممية مف اجؿ 
 الكقكؼ عمى األحكاـ النيائية الخاصة بيذا العقد كبعض فركعو. 
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 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انًقذيةةةةةح

 

 التالي :  كبخصكص تفاصيؿ البحث فسأتبع

 إيراد أقكاؿ العمماء مرتبة بحسب الترتيب الزمني لممذاىب.  -ُ
 في الترجيح عمى قكة األدلة الكاردة في كؿ قكؿ كعمى التكجيو السميـ لمدليؿ.  تاعتمد -ِ
 اآليات في االستدالؿ ثـ الحديث ثـ اإلجماع كالقياس إف كجدا.  قدمت -ّ

 بياف درجة الحديث.  األحاديث الكاردة في البحث عمى اليامش مع خٌرجت -ْ

 اآليات الكريمة إلى مكاضعيا في القراف الكريـ كبياف السكرة كرقـ اآلية في اليامش. تعزك  -ٓ

حد أالدقة كالتحرم في النقؿ كعزك األقكاؿ إلى أصحابيا ككذلؾ إذا قمت بنقؿ كبلـ  راعيت -ٔ
 .تعالى ؾ في محمو إف شاء اهلللالعمماء مف كتاب أخر لغير ىذا العالـ سأقـك ببياف ذ

 المصادر التي أخذت عنيا أقكاؿ السمؼ في اليامش. نتبي -ٕ

 معاني بعض األلفاظ الغريبة كالمصطمحات الكاردة في البحث في ىامش الصفحات.  نتبي -ٖ

بتقديـ اسـ الكتاب عمى اسـ المؤلؼ ثـ الجزء كالصفحة عند التدكيف في اليامش, كفي  قمت -ٗ
 ثبت المراجع.

 كرة الكاردة في البحث.لبعض الشخصيات المغم ترجمت -َُ
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 "حقيقتو وحكمو وصوره"عقد التوريد : الفصل األول
 وفيو ثالثة مباحث:

 : حقيقة عقد التوريدالمبحث األول
 

 : حكم عقد التوريدالمبحث الثاني
 

 : أنواع عقد التوريدالمبحث الثالث
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 المبحث األول
 حقيقة عقد التوريد

 وفيو مطمبان:
 التوريد في المغة : عقدمطمب األولال

 التوريد في االصطالح: عقد الثانيالمطمب 
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 المطمب األول
 التوريد في المغةعقد 

 
ثكؽ, كًشٌدةً  شىد   عمى يدؿ   كاحده  أصؿه  كالداؿ كالقاؼ العيف في المغة: الَعْقد ؿ   نقيضكىك  كي  الحى

ليو  :اكمنيُكميا البابً  فركعي  ترجعي  كا 

قىدى  كصؿ الحبؿ بالحبؿ يقاؿ, -ُ  .ِفاٍنعىقىد الحبؿ عى
قػػػكد كالجمػػػع العىٍقػػػد كىػػػك عاىدتػػػو, مثػػػؿ عاقىدتػػػو العيػػػد كالمكثػػػؽ, -ِ ڑ  چ : تعػػػالى اهلل قػػػاؿ. ّعي

 .ْچ  ک

ٍقدي  تككيد اليميف كالحمؼ,  -ّ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ : تعػالى قكلػو كمنػو ,ٓاليمػيف عى

  .ٔچ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

براميو كيجكبيو ,شيء كؿ  عيٍقدة ك  ,البيع في كالعيٍقدة ,النكاح ٍقدىةعي مثؿ  ,الكجكب كاإلبراـ  -ْ كا 
ٕ. 

قىداإليماف بالقمب, اعتقد الشيء,   -ٓ  .ٖعنو يىنًزع فبل يوعم قمبىو عى

  .ٗاقتناه أم ماالن, اعتقداالقتناء يقاؿ:   -ٔ

 كلعؿ المعنى الثاني كىك العيد كالمكثؽ ىك األقرب لممعنى االصطبلحي لكممة العقد. 
  .َُمصدر كٌرد :لغة التوريدو 

كدا أم بمغو ككافاه مف غيػر دخػكؿ  جاء في المصباح المنير : كرد البعير كغيره الماء يىرديهي كيري
  .ُُكقد يحصؿ دخكؿ

                                                 

 (.ٕٖ/ْ(, مقاييس المغة: القزكيني, )ِٔٗ/ّلساف العرب: ابف منظكر, ) -ُ
 .ْٕٔمختار الصحاح: محمد أبي بكر الرازم, ص -ِ
 (.ٕٖ/ْمقاييس المغة: ابف فارس القزكيني, ) -ّ
 .ُسكرة المائدة: آية -ْ
 (.ٕٖ/ْني, )مقاييس المغة: ابف فارس القزكي -ٓ

 .ٖٗسكرة المائدة: آية  -ٔ
 (.ّٖٗ/ٖتاج العركس: أبك الفيض محمد الحسيني, ) -ٕ
 (.ٖٔ/ْمقاييس المغة: ابف فارس القزكيني, ) -ٖ
 (.ٖٔ/ْالمرجع السابؽ, ) -ٗ
 .ُْفقو المعامبلت الحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف, ص -َُ
 (.ْٓٔ/ِالمصباح المنير: الفيكمي, ) -ُُ
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, لػػى الشػػيء كالثػػاني لػػكف مػػف األلػػكافحػػدىما المكافػػاة إأكقيػػؿ أف الػػكاك كالػػراء كالػػداؿ أصػػبلف 
ٌمى إذا أخذت صاحب  .ُكالمكارد : الطرؽ ككذلؾ المياه المكركدة كالقرل كقت,يا لكالًكٍرد : ًكٍرد الحي

, قطعػة ؿ البمدة إذا دخمتيا قميبل قمػيبل, كتىكىرَّدىت الخيدهرَّ كى ه كى دى رى كٍ تى كفي لساف العرب : تىكىرَّده كاسٍ 
كدا كأٍكرىدىهي غيره كاٍستىٍكرىدىه , ِقطعة  .ّحضرهأكيقاؿ يًرد بالكسر كيري

 .ْ, طمب الًكٍرد كالبمدةكىرَّدى كفي القامكس المحيط : تى 

دىر  :ٔ, كمف ذلؾ قكؿ عمرك بف كمثكـٓكيقاؿ أيضا: الًكٍردي خبلؼ الصى
 نظرنا نخبرؾ اليقيناأأبا ىند ال تعجؿ عمينا          ك 

ا         كيناكنيصًدريىف حمرن         بأنا نيكًرد الرايات بيضن ا قد رى
ٕ. 

عمػػى معنػػى يتعمػػؽ بعمػػؿ المػػكر د كىػػك ف مجمميػػا مػػكمػػف التعريفػػات السػػابقة نسػػتطيع الكقػػكؼ 
)اإلحضػػار( فػػالمكر د يقػػكـ بإحضػػار السػػمعة أك الخدمػػة إلػػى البمػػد أك إلػػى المػػكرَّد إليػػو, كىػػي مػػف بػػاب 

 .ٖتسمية الشيء بأبرز ما فيو
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.َُٓ/ٔيني, )مقاييس المغة: ابف فارس القزك  -ُ

 (.ْٔٓ/ّلساف العرب: ابف منظكر, ) -ِ
 . َْٕمختار الصحاح: أبك بكر الرازم, ص -ّ
 باب الداؿ فصؿ الكاك. ُْٓالقامكس المحيط: الفيركز آبادم, ص -ْ
 الصحاح في المغة: الجكىرم, حرؼ الكاك. -ٓ
مي مف أصحاب قبؿ اليجرة كىك شاعر جاى ّٗىك أبك األسكد عمرك بف كمثـك بف مالؾ بف عتاب تكفي سنة  -ٔ

شرح ديكاف عمر ) عاما, َُٓممؾ المناذرة, كقد عٌمر المعمقات مف الطبقة األكلى, كىك قاتؿ عمرك بف ىند 
 )).ُٗ-ٓ)ص بف كمثـك التغمبي, د. رحاب عكاكم,

 (.ِْٓ/ُْتاج العركس: الحسيني, ) -ٕ

 جامعة النجاح.رسالة ماجستير, )غير مطبكعة( , ٕعقد التكريد : نمر دراغمة, ص -ٖ
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 المطمب الثاني
 عقد التوريد اصطالحا

يذكر فػي كتػب السػمؼ بيػذه  كلـ ,ثأك معاممة مالية ىك عقد حدي ,إف عقد التكريد كعقد مالي
كبيػػػع  ,تشػػػابيو إلػػػى حػػػد بعيػػػد فػػػي كتػػػب السػػػمؼ, كبػػػالرغـ مػػػف كجػػػكد بعػػػض البيعػػػات التػػػي التسػػػمية
 .ىذه التسمية عميو اإال أنيـ لـ يطمقك  ,ِ, كبيع الصفاتُاألنمكذج

فييػػا  تمخدً سػػتي اكمػػف خػػبلؿ البحػػث فػػي كتػػب المعػػامبلت الحديثػػة كجػػد الباحػػث عػػدة تعريفػػات 
 عمى النحك التالي:متقاربة كخرج أصحابيا بمفاىيـ متقاربة ليذا العقد ألفاظ 

موجــودة ال فــي  ،عقــد عمــن عــين مباحــة: بػػك سػػميماف بأنػػوعرفػػو الػػدكتكر عبػػد الكىػػاب أ أوال:
 .ّبثمن مؤجل معموم ،منضبطة بصفات معينة ،مؤجمة التسميم ،مجمس العقد

 :حظ التالييؼ السابؽ نستطيع أف نمكمف خبلؿ التأمؿ في التعر 

 إف عقد التكريد شأنو شأف جميع العقكد ال يصح إال عمى المباحات. -ُ
فمػـ يقػؿ القدرة عمى تسميـ المعقػكد عميػو, قكلو )مكجكد ال في مجمس العقد( فيو إشارة إلى شرط  -ِ

نمػا قػاؿ )مكجػكدة( لمداللػة عمػى المبالغػة فػي تأكيػد القػدرة  مثبل غير مكجػكدة فػي مجمػس العقػد كا 
 .ف يكف غير ميصٌنع في بعض األحياف, كا  د عميو فصار كأنو بحكـ المكجكدلمعقك عمى تسميـ ا

ىنا  كليس المراد ,عائدة عمى السمعة, أك الخدمة المعقكد عمييا ة بصفات معينة(قكلو )منضبط -ّ
نما المراد أف يتـ كصؼ المعقكد عميو كصفا دقيقا كف المعقكد عميو قاببل لمكصؼ فقطأف يك , كا 
؛ كذلؾ لمخركج مف الجيالة المفضية لمنزاع , أك المكرَّد لومف قبؿ المكر د ءقد سكاؿ قبؿ العبالفع

 .بيف الطرفيف

                                                 

عينػة مػف سػمع معينػة, كيقػكؿ: بعتػؾ كػذا مػف  يحضر البػائع كىك أف كبعضيـ يسميو بيع العينة, :ع األنمكذجبي -ُ
, كىػػك بيػػع صػػحيح مثػػؿ ىػػذا النمػػكذج الػػذم يتكفػػؿ بإحضػػارهيعنػػي البػػاقي , ىػػذه السػػمع عمػػى ضػػكء ىػػذا النمػػكذج

)الركض ؼ بػاقي أفػراد السػمعة.عمى الرأم الراجح كلكف لممشترم الخيار, إف ظير أف العينة أك األنمكذج بخػبل
 (َُِالمربع: البيكتي, 

بيع الصفات: أك المبيع الغائػب عمػى الصػفة, كىػك عقػد عمػى عػيف غيػر مكجػكدة فػي مجمػس العقػد يػتـ كصػفيا  -ِ
كضبطيا في مجمس العقد, فيتـ البيع عمى ىػذا الكصػؼ, عمػى أف لممشػترم الخيػار إذا جػاءت السػمعة بخػبلؼ 

   كما بعدىا. ْٔلحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف ص)فقو المعامبلت ا الكصؼ.

 .ِْفقو المعامبلت الحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف, ص -ّ
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(و )مؤجمػػة التسػػميـقكلػػ -ْ فيػػو إشػػارة إلػػى مشػػكمة عقػػد التكريػػد كىػػي غيػػاب  ( ك )بػػثمف مؤجػػؿ معمػػـك
 العكضيف عف مجمس العقد )الثمف كالمثمَّف(.

 في ثناياىا الصكرة الكاممة لعقد التكريد. التعريؼ بألفاظ سيمة كقميمة ضمتجاء ا أخيرن  -ٓ
اتفاقيـــة بـــين الجيـــة المشـــترية، والجيـــة  ي محمػػػد تقػػػي العثمػػػاني عرفػػػو بأنػػػو:القاضػػػ ثانيـــًا:

سـمعا، أو مـواد محـددة األوصـاي، فـي ، عمن أن الجية البائعة تورد إلـن الجيـة المشـترية البائعة
   .ُن الفريقين، لقاء ثمن معموم متفق عميو بيتواريخ مستقبمية معينة

ذا تأممنا في تعريؼ القاض   :ي العثماني نستطيع أف نمحظ اآلتيكا 
ألنػو يػرل أنيػا ال تعػدك أف تكػكف كلػـ يعبػر بمفػظ عقػد؛  ,عبر القاضي العثماني بمفظ اتفاقية -ُ

 .مكاعدة إلنجاز العقد في المستقبؿ
, أك العقد في ؽثمف عف مجمس االتفالـ يذكر القاضي العثماني أم لفظ يدؿ عمى تأجيؿ ال -ِ

 .المستقبؿ

فػي حػيف أف عقػد التكريػد  فقػط, )السػمع أك مػكاد( اقتصر عند الحديث عف محؿ العقػد بػذكر -ّ
 .أيضا قد يككف عمى خدمات كمنافع

و فيػػػػ , فمػػػػـ يػػػػراعً لتفاصػػػػيؿ االتفاقيػػػػة كمػػػػف ثػػػػـ العقػػػػد , ككأنػػػػو كصػػػػؼالتعريػػػػؼ جػػػػاء مطػػػػكال -ْ
 .االختصار المطمكب في التعريفات

 

ن أن يـورد إلـن يتعيـد  فيـو أحـد الطـرفي اتفـاق: عرفػو بأنػو رفيؽ المصػرمالدكتكر  ثالثا:
اآلخر سمعا موصوفة، عمن دفعة واحدة، أو عمن عدة دفعات، في مقابل ثمن محدد، غالبا ما 

 .ِ، بحيث يدفع قسط من الثمن كمما قبض قسطا من المبيعيكون مقسطا عمن أقساط

 جيناىا لتعريؼ القاضي العثماني:ك  نكجو نفس المبلحظات التي أفكىنا نستطيع 

 حضػػكر, كال يكػػكف عقػػدا إال عنػػد يكػػكف اتفاقػػا أفالػػدكتكر المصػػرم أف التكريػػد ال يعػػدك يػػرل  -ُ
نمػػا  مػػا يحصػػؿ مػػف مكاعػػدة قبػػؿ ذلػػؾ فػػبل يطًمػػؽ عميػػو عقػػدان  , كأمػػاالبػػدليف إلػػى مجمػػس العقػػد كا 

 .اتفاؽ

                                                 

 .ُِعقكد التكريد كالمناقصة: القاضي محمد تقي العثماني, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, عدد  -ُ

مػػػف البحػػػث  ِص ُِعقػػػكد التكريػػػد كالمناقصػػػات: د. رفيػػػؽ المصػػػرم, مجمػػػة مجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلمي, العػػػدد  -ِ
 المذككر.
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 االػثمف كممػا قػبض جػزءن  كصؼ صػكرة األقسػاط فػي عقػد التكريػد بقكلػو )بحيػث يػدفع قسػط مػف -ِ
, كيقسط السمعة مرة كاحدةالتكريد أف يستمـ المكرَّد لو  صكر عقدنو مف أمف السمعة( في حيف 
 الثمف عمى أقساط.

 .التكريد قد يككف منافع أك خدمات , كالمعقكد عميو في عقدحصر المعقكد عميو بأنو سمعة -ّ

, كىػذا مخػالؼ لعػرؼ كنػو تعريفػااصػيؿ العقػد أكثػر مػف كجاء التعريػؼ مطػكال كأنػو كصػؼ لتف -ْ
 .التعريفات

 الترجيح:
نػػو تػػرجح لػػدل الباحػػث تعريػػؼ الػػدكتكر , فإلنظػػر فػػي كػػؿ مػػف التعريفػػات السػػابقةكبعػػد تػػدقيؽ ا

 :عرفو بأنو كالذمعبد الكىاب أبك سميماف لعقد التكريد 
نـة، عقد عمن عين مباحة، موجودة ال في مجمس العقـد، مؤجمـة التسـميم، منضـبطة بصـفات معي)

 .(بثمن مؤجل معموم

 سبب الترجيح: 
 .سيمة, كقميمة, ضمت في ثناياىا الصكرة الكاممة لعقد التكريد بألفاظأف التعريؼ جاء  -ُ
 مف االعتراض. سبلمة التعريؼ -ِ

ػػ إضػػافة إلػػى طكليػػا كالػػذم يعػػد كصػػفنا دخػػكؿ االعتراضػػات عمػػى التعريفػػات األيخػػرل, -ّ ا قادحن
 بالتعريؼ ما داـ باإلمكاف اختصاره.  
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 :المبحث الثاني

 حكم عقد التوريد

 وفيو ثالثة مطالب:

 يي الفقيي لعقد التوريد.يالمطمب األول : التك

 .الثاني : أقوال العمماء وأدلتيم المطمب

 .الثالث : مناقشة األدلة والترجيحالمطمب 
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 المطمب األول
 التكييي الفقيي لعقد التوريد

المسػألة إلػى البػاب الفقيػي  ىػك رد   :مػف المسػائؿ الفقييػة ؼ الفقيػي ألمإف الحديث عف التكيي
مػالي, ذم نحف بصدد الحػديث عنػو ىػك عقػد الذم يناسبيا كالذم تنتمي إليو, كبما أف عقد التكريد ال

فػي الحػديث عػف فمف المناسػب الحػديث أكال عػف التكييػؼ الفقيػي لمعقػكد الماليػة عامػة, قبػؿ الشػركع 
 ريد.تكييؼ عقد التك 

 طرق بحث القضايا والمستجدات
يجػد  ,عند البحث في أم عقد مف العقكد الماليػة مػف أجػؿ رده إلػى البػاب الفقيػي المناسػب لػو

 :نفسو أماـ مسمكيف أك المجتيد الباحث

المعػػامبلت القديمػػة التػػي ذكػػرت فػػي كتػػب السػػمؼ كالتػػي يتفػػؽ  إحػػدل: إنػػزاؿ العقػػد عمػػى األكؿ
ال يضػػر  غالبنػػامػػع االخػػتبلؼ فػػي المسػػمى الػػذم  ,ضػػمكف كالمقصػػدمعيػػا مػػف جيػػة اإلجػػراءات كالم

 .ة أنو ال مشاحة في االصطبلحإذ القاعد كحكمو بركح العقد

فػبل  ,في كتب السػمؼ الباحث إلى معاممة مشابية لمعقد المراد تكييفو فقييا : إذا لـ ييتدً الثاني
عطػػاءه حكػػـ األصػػؿ فػػي ال معػػامبلت كىػػك اإلباحػػة, كلكػػف ضػػير مػػف اعتبػػار العقػػد عقػػدا مسػػتحدثا, كا 

 .زمة الستحداث العقكدذلؾ طبعا بعد التأكد مف أف العقد قد استكفى الشركط البل

 شروط اعتبار العقود
 :ينبغي عمى المجتيد مراعاة اآلتي الستحداث عقكد مالية جديدة

مػف التأكد مف عدـ كجكد نص مف الكتاب, أك السنة, أك اإلجماع, يخالؼ العقد الجديد سكاء  -ُ
جراءاتو, أك  اجتياد مع كجكد ثاره, كذلؾ عمبل بقاعدة )ال آجية المقاصد, أك خطكات العقد كا 

 .(النص
التأكد مف عدـ كجكد عقكد نصت عمييا كتب السمؼ, تشابو العقػد الجديػد بحيػث يمكػف إنزالػو  -ِ

 :يا كذلؾ مف خبلؿ البحث في ما يميعمي

ذا - أ عمػػػؿ حينئػػػذ كجػػػد تعػػػارض بينيػػػا فال كتػػػب اآلثػػػار المركيػػػة عػػػف الصػػػحابة كالتػػػابعيف كا 
الصػػحابة أك  اخػػتبلؼف ذكػر الحرانػي )فػػإ , يقػػكؿ اإلمػاـ النمػػرمبػاألقرب لمكتػػاب كالسػنة



 

 11  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم األٔل: عقذ انرٕسٌذ "حقٍقرّ ٔحكًّ ٔصٕسِ"

 

( فمذىبو )أم المجتيد أك المفتي حدىماأالتابعيف أك غيرىـ كعمة كؿ قكؿ كلـ يمؿ إلى 
 .ُ(األشبو منيما بكتاب أك سنة أك أثر

أئمػػػة المػػػذاىب  تمسػػػائؿ االفتراضػػػية, كاجتيػػػاداكتػػػب الفػػػركع الفقييػػػة كالتػػػي تزخػػػر بال  - ب
الفقييػػة, فمػػف الممكػػف كجػػكد نػػص مباشػػر إلمػػاـ يتعمػػؽ بمكضػػكع العقػػد المػػراد بحثػػو, أك 

 . ِكقكاعد كؿ إماـأصكؿ يمكف التخريج عميو كذلؾ باستنباط الحكـ مف 

ة كالرسػػػائؿ العمميػػػ ,كاألبحػػػاث ,كالمجػػػامع الفقييػػػة ,كقػػػرارات المػػػؤتمرات ,كتػػػب الفتػػػاكل  - ت
 .ّالمتخصصة

 :مؽ بذات العقد فيشترط فيو ما يميىذا فيما يتعمؽ بمجيكد المجتيد أك الباحث, أما فيما يتع
 .العقد مف الربا بأشكالو المتعددةخمك  -ُ
س كالكػـ كالصػفة, أك خمك العقد مػف الجيالػة كالغػرر بكػؿ أبكابػو سػكاء المقػامرة, أك الجيػؿ بػالجن -ِ

 .تعذر التسميـ

  .ْلعقد مقاصد الشارع في العقكد كىي تحقيؽ المصمحة لكؿ أطراؼ العقدأف ال تخالؼ مقاصد ا -ّ

 :التكييي الفقيي لعقد التوريد
اختمػػؼ العممػػاء فػػػي تكييػػؼ عقػػػد التكريػػد إلػػػى أقػػكاؿ عػػدة فمػػػنيـ رده إلػػى أحػػػد العقػػكد القديمػػػة 

 كمنيـ مف رفض تكييفو كجعمو عقدا مستحدثا فكانت أقكاليـ عمى النحك اآلتي:
عض العمماء عقد التكريد إلى عقػدم االستصػناع كالسػمـ فػإذا كػاف محػؿ العقػد شػيء رد ب أوال:

ذا كػاف محػؿ العقػد شػيء ال يمزمػو صػناعة كػاف  يمزمو صناعة كاف عقػد استصػناع كأخػذ أحكامػو, كا 
 ٓعقد سمـ كأخذ أحكامو.

ك عقد المبيع رد ىذا الفريؽ عقد التكريد إلى عقد رأكا أنو األنسب كاألكثر مكافقة لو, كى ثانيًا:
الغائػػب عمػػى الصػػفة كذلػػؾ لتعػػدد أكجػػو الشػػبو بػػيف العقػػديف كالتػػي مػػف أىميػػا غيػػاب العكضػػيف عػػف 

   ٔمجمس العقد.
                                                 

 .ََُصفة الفتكل كالمفتي كالمستفتي: أحمد النمرم الحراني, ص -ُ
 .ٗٓعقكد المناقصات في الفقو اإلسبلمي: عاطؼ حسيف أبك ىربيد, ص -ِ
 .َٔالمرجع السابؽ: ص -ّ
 بتصرؼ. َُّفقو المعامبلت الحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف, ص -ْ

فيؽ المصرم كالدكتكر تقي الديف عثماني في بحثييما المقدميف لمجمع كمف أبرز القائميف بيذا القكؿ الدكتكر ر  -ٓ
( كىك ما صدر بو قرار مجمع الفقو ُِالفقو اإلسبلمي, ) مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي, العدد

 .ُِاإلسبلمي الخاص بعقد التكريد في الدكرة 

 .َٗص فقو المعامبلت الحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف, -ٔ
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أنػػػو مػػػف العقػػػكد المسػػػتحدثة كالتػػػي ال شػػػبيو ليػػػا فػػػي  اعتبػػػر ىػػػذا الفريػػػؽ عقػػػد التكريػػػد ثالثـــا:
الماليػػػة اإلباحػػػة مػػػا لػػػـ المعػػػامبلت الماليػػػة القديمػػػة, كمػػػف المعمػػػـك أف األصػػػؿ فػػػي حكػػػـ المعػػػامبلت 

ا كلكف ىناؾ بعض المشاكؿ تظير  ِ,ُ, أك أصبل, أك تؤدم إلى ربا, أك غرر, أك جيالةتخالؼ نصن
عقػد التكريػد كآثػرت رده إلػى كلعؿ األصكات التي تعالت كرفضت اسػتحداث  ,عند دراسة عقد التكريد

ي ظاىريػا تشػكؿ ؾ المشػاكؿ, كالتػعقدم السمـ كاالستصناع كالتقيد بقكانينيما, لعؿ مػا دفعيػا لػذلؾ تمػ
 .مشكمة عقد التكريد

 :مشكمة عقد التوريد
ينػة بسط صكره, ىك أف يطمب المشػترم )المػكرَّد لػو( سػمعة أك منفعػة معأإف عقد التكريد في 

( كقػد المناقصػة التػي تسػبؽ عقػد التكريػد كىػك) حػدىـأالعطػاء عمػى  كيتقدـ المكردكف بعركض فيرسك
ا يتعيػػد بمكجبػو المػػكرد بتكريػد السػػمع ف عقػدن ا, كفػػي كمتػا الحػػالتيف يبػـر الطرفػػيػتـ العقػد بػػدكف مناقصػة

مػػػا عمػػػى أقسػػػاط, كذلػػػؾ بحسػػػب االتفػػػاؽ المبػػػـر بػػػيف  كالخػػػدمات المتفػػػؽ عمييػػػا, إمػػػا دفعػػػة كاحػػػدة, كا 
 .ثمف إما عمى أقساط أك دفعة كاحدةالطرفيف, كبالمقابؿ يتعيد المكرَّد لو بدفع ال

 :ىذا العقد كالتي تتمثؿ فيما يميستطيع الكقكؼ عمى مشكمة مثؿ فمف خبلؿ العرض السابؽ ن
 كىذا األمر يفتح الباب أماـ كثير مف الشبيات كىي:  غياب العكضيف عف مجمس العقد,أواًل: 
 .ّالغرر - أ

 .اإلنسافبيع ما ليس عند   - ب

 .بيع الديف بالديف  - ت

بيػػػا الطرفػػػاف كيمتزمػػػا بإحضػػػار المكاعػػػدة الممزمػػػة, كىػػػي التػػػي تكػػػكف عنػػػد العقػػػد كيتعيػػػد بمكجثانيـــًا: 
 المعقكد عميو كتسميمو )الثمف كالمكرَّد( حسب الكصؼ كالمكعد المحدد.

                                                 

ثباتو شيخ اإلسبلـ ابػف تيميػة كتمميػذه ابػف القػيـ, إذ إف جميػكر عممػاء المػذاىب ىذا األصؿ  -ُ تكلى الدفاع عنو كا 
يػػركف أف األصػػؿ فػػي العقػػكد المنػػع إال مػػا كرد دليػػؿ مػػف الشػػرع بإجازتػػو, كلكنػػو بػػيف فػػي معػػرض إثباتػػو ليػػذا 

كاالستحسػػاف كالعػػرؼ  األصػػؿ أف المػػذاىب يتكسػػعكف فػػي أبػػكاب أخػػرل إلباحػػة كثيػػر مػػف المعػػامبلت كالقيػػاس
  كالمصالح المرسمة, لذا كمف ىنا كاف تكسع شيخ اإلسبلـ كتمميذه في ىذا الباب. 

 . ِٖفقو المعامبلت الحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف, ص -ِ
الغػػرر: الخطػػر, جػػاء فػػي لسػػاف العػػرب البػػف منظػػكر )البيػػكع المجيكلػػة التػػي ال يحػػيط بكنييػػا المتبايعػػاف حتػػى  -ّ

 تككف معمكمة(.
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فػي دكرتػو كمعمكـ أف مجمع الفقو اإلسػبلمي المنبثػؽ عػف منظمػة المػؤتمر اإلسػبلمي كتحديػدا 
فػاؽ يتضػمف مفاده عدـ لزكـ المكاعدة بيف الطرفيف قضاءن, أما إذا كاف االت الخامسة, قد أصدر قرارنا

 .ُا مف طرؼ كاحد فبل بأس في ذلؾ كىك ممـز قضاءن كعدن 
عمى ىذه الشػبيات  ردَّ د التكريد أنو عقد مستحدث أف نيجب عمينا قبؿ أف نحكـ عمى عق لذا

ينيػػا كفػػؽ قكاعػػد ف كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ طػػرح كمناقشػػة األدلػػة كالتػػرجيح بك كاإليػػرادات التػػي أكردىػػا المػػانع
 .الترجيح المعركفة

 
 

                                                 

 ىػ.َُْٗ( الدكرة الخامسة المنعقدة في الككيت سنة ّ,ِرار مجمع الفقو اإلسبلمي رقـ )ق -ُ
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 مب الثانيالمط
 أقوال العمماء وأدلتيم
مف قبؿ  د كالشبيات التي أثيرت حكلوسبؽ كأف عرضنا في المطمب السابؽ مشكمة عقد التكري

كفي ىذا المطمب سنعرض بػإذف اهلل تعػالى ىػذه الشػبيات كبالمقابػؿ المانعيف اعتباره عقدا مستحدثا, 
 نفة الذكر, فنقكؿ كباهلل التكفيؽ:اآل سنقكـ بسرد أدلة المجيزيف ثـ نناقش االعتراضات كالشبيات

 :تحرير محل النزاع
اتفؽ العمماء عمى ضركرة تقديـ الثمف في مجمس العقد في عقد السمـ كجػكاز عػدـ تقديمػو فػي 
عقد االستصناع, ثـ اختمفكا في عقد التكريد, ىؿ ىك مف قبيػؿ ىػذه العقػكد فيمػـز فيػو مػا يمػـز فييمػا, 

 الخاصة.  أـ ىك عقد مستحدث لو أحكامو 

 أقوال العمماء وأدلتيم:
 ، وىم المانعون:األولالفريق  أوال:

ا مسػتحدثا كمسػتقبل بأحكامػو الخاصػة بػو, فريؽ مػف العممػاء إلػى أف عقػد التكريػد لػيس عقػدن ذىب 
نما ىك عقػد تػابع يتػردد بػيف االستصػنا كالسػمـ, فػإف كػاف محػؿ العقػد يمزمػو صػناعة أخػذ أحكػاـ عقػد  عكا 

ذا , كعميػو فػإف ة أخذ أحكاـ عقد السمـ ككاف سػممناكاف محؿ العقد سمعة ال يمزميا صناع االستصناع, كا 
 ُا مستقبل, فإذا خالؼ شركط كأحكاـ عقدم السمـ أك االستصناع كاف عقدا باطبل.عقد التكريد ليس عقدن 

 :المجيزونثانيا: الفريق الثاني، وىم 
ف شػابو فػي بعػض جكانبػو السػمـ  ذىب أصحاب ىذا الفريؽ إلى أف عقد التكريد عقد مسػتقؿ كا 

قػد يخػالؼ أحكػاـ السػمـ  كاالستصناع كأخذ بعض أحكاميما, إال أنو ال يعتبر تابع ليمػا بالكميػة , إذأ
حكـ عميو بالبطبلف مثؿ تأجيؿ الػثمف عػف مجمػس العقػد مػثبل, كاسػتدلكا بأدلػة مػف الكتػاب, دكف أف ي

 ِ.كالسنة, كالمعقكؿ

 .أدلة المانعينأواًل: 
 كاستدؿ أصحاب ىذا الرأم بأحاديث مف السنة كبالمعقكؿ.

                                                 

كمف أبرز القائميف بيذا القكؿ الدكتكر رفيؽ المصرم كالدكتكر تقي الديف عثماني في بحثييما المقدميف لمجمع  -ُ
 (.ُِالفقو اإلسبلمي, ) مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي, العدد

 كما بعدىا. ْٔعبد الكىاب أبك سميماف في كتابو فقو المعامبلت الحديثة, صد.ؿ بيذا الرأم كمف أبرز مف قا -ِ
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 أوال: األدلة من السنة.

 َبْيــعِ   َعــنْ    مَّن المَّـُو َعَمْيــِو َوَســمَّمَ َصــ  المَّــوِ  َنَيـن َرُســولُ )عػف أبػػي ىريػرة رضػػي اهلل عنػو قػػاؿ  -ُ

                                                              .ُ(َبْيِع اْلَغَررِ   َوَعنْ    اْلَحَصاةِ 

عػػف مجمػػس العقػػد يمػػـز منػػو الجيالػػة كالغػػرر بػػبل شػػؾ, كىػػذا  العكضػػيفإف غيػػاب  وجــو الداللــة:
 حاصؿ في عقد التكريد, كداخؿ في نيي النبي صمى اهلل عميو كسمـ.

ػػػؿي يىػػػٍأًتيًني  :فىقيٍمػػػتي      أىتىٍيػػػتي رىسيػػػكؿى المَّػػػوً : بػػػف حػػػزاـ رضػػػي اهلل عنػػػو قػػػاؿمػػػا ركاه حكػػػيـ  -ِ الرَّجي
ا لىٍيسى ًعٍنًدم أىٍبتىاعي لىوي ًمٍف  يىٍسأىليًني ًمٍف اٍلبىٍيعً                                                                   .ِ(اَل َتِبْع َما َلْيَس ِعْنَدكَ )  الس كًؽ ثيَـّ أىًبيعيوي قىاؿى مى

كربمػػػا قبػػػؿ أف تصػػػنع ىػػػك مػػػف قبيػػػؿ بيػػػع  إف بيػػػع المػػػكر د السػػػمعة قبػػػؿ أف يممكيػػػا وجـــو الداللـــة:
.  اإلنساف ما ليس عنده ككذلؾ مف قبيؿ بيع المعدـك

                                                                            ْ(.ّئِ بالكالِ  ئالكالِ  عِ يْ بَ  نْ عَ  نيَ نَ  أنوُ )  النبي عفعف ابف عمر كرافع بف خديج  -ّ

عقد ىك مف قبيؿ بيع الديف بالديف, فإذا تـ العقد اب العكضيف عف مجمس الإف غي وجو الداللة:
في غياب العكضيف كانت السمعة دينا في ذمة المكر د كالثمف دينا في ذمة المكرَّد لو كىػذا داخػؿ 

 في النيي الكارد في الحديث الشريؼ.

 األدلة من المعقول:
لعقػػد ىػػي بمثابػػة إيجػػاب كقبػػكؿ )أم بمثابػػة إف المكاعػػدة التػػي تكػػكف بػػيف الطػػرفيف عنػػد إنشػػاء ا -ُ

عقػد  كأنػوفػاألمر بتمػؾ الحالػة  االتفػاؽمجمس ىػذا عف  فاف كما ىك معمـك غائباالعقد( كالعكض
عمػػى غائػػب لػػذا كجػػب أف ال تكػػكف المكاعػػدة ممزمػػة لمخػػركج مػػف شػػبية العقػػد عمػػى الغائػػب كىػػذا 

                                                 

( كقػػاؿ حػػديث َُِّ( الترمػػذم فػػي البيػػكع )ّّٕٔ( أبػػك داكد فػػي البيػػكع )ُُّٓ/ْركاه مسػػمـ كتػػاب البيػػكع ) -ُ
( ُِٓ/ِكع )( كالػدارمي فػي البيػُِْٗ( كابف ماجػة فػي التجػارات )ُْٖٓحسف صحيح كالنسائي في البيكع )

 (عف سعيد بف المسيب.ْٔٔ/ِ( كميـ عف أبي ىريرة كمالؾ في البيكع )َِٓ/ِكأحمد في المسند )
(, ُِٕٖ(, ابػػػػػف ماجػػػػػة )ْ/ّٗ) -الكبػػػػػرل–(, النسػػػػػائي َّّٓ(, أبػػػػػك داكد )ّ/َِْأحمػػػػػد) -ركاه الخمسػػػػػة -ِ

 (.ُِِٗ( كصححو األلباني في اإلركاء )ُِِّالترمذم كصححو )

 فػي كىؤٍلتي  ,...التأخير مف كىك بالضـ, كيؤلىةن  اٍستىٍكؤٍلتي  ككذلؾ. نسيئةن  اٍستىٍنسىٍأتي  أم تىكىؤٍلتي  ...,النىسيئىةي : الكاًلئي  -ّ
, بالضػـ الكيػؤلىةي  فيػك الػدراىـ مػف نسػيئةن  الطعػاـً  فػي أعطيػتى  كمػا. فيػو أسػمٍفتي : إٍكػبلءن  فيو كأٍكؤٍلتي  تىٍكميئان, الطعاـً 

  (. َُِ/ِحاح في المغة: الجكىرم, )كالكالئ بالكالئ ىك الديف بالديف. )الص

ركاه الحػاكـ, كالػػدرقطني, كالبييقػػي, كالطبرانػي, كالحػػديث ضػػعيؼ مػػف كػؿ طرقػػو كلكػػف قػاؿ اإلمػػاـ احمػػد )لػػيس  -ْ
فػي ىػذا أيضػا حػديث يصػح كلكػػف إجمػاع النػاس عمػى أنػو ال يجػػكز بيػع الػديف بالػديف( أم ركم اإلجمػاع عمػػى 

 (.ِّٔ/ّقى بالقبكؿ )حكاه األلباني في التعميقات الرضية )معنى الحديث فشد ذلؾ مف عضده فصار متم
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بلمي في دكرتو الخامسػة, كالػذم غير متحقؽ في عقد التكريد, كقد صدر قرار مجمع الفقو اإلس
نما الجائز ىك الكعػد كىػك الػذم يكػكف مػف أحػد  نص صراحة عمى عدـ إلزاـ المكاعدة قضاءن, كا 

 .ُطرفي العقد كليس كمييما

تبعيػػة ب لمقػػكؿإف قػػرار مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي بخصػػكص عقػػد التكريػػد كالمناقصػػات جػػاء مكافقػػان  -ِ
 .ِـ كخضكعو بالكامؿ ألحكاميماعقد التكريد إلى عقدم االستصناع أك السم

 كعميو كمما سبؽ ذكره مف أدلة المانعيف يتبيف لنا أف عقد التكريد عندىـ يجب أف يككف كاآلتي:
, كالبيػػػع إنمػػػا يكػػػكف عنػػػد حضػػػكر العكضػػػيف, فيعقػػػد كال يبػػػـر بمفػػػظ البيػػػع اتفػػػاؽه إف عقػػػد التكريػػػد  -ُ

 مجمس جديد لمعقد عند حضكر العكضيف أك أحدىما.
ز فيو تأجيػؿ يحتاج إلى صنعة فإنما ىك عقد استصناع يجك  ريد إف كاف محمو شيئناإف عقد التك  -ِ

 .الثمف عف مجمس العقد

ال يمزمػو صػنعة, فإنمػا ىػك عقػد سػمـ يجػب فيػو تقػديـ كامػؿ الػثمف فػي شػيئنا إذا كاف محؿ العقد  -ّ
 مجمس العقد, عمى أف تكافؽ شركط العقد كامؿ شركط عقد السمـ.

, تعجيؿ كامؿ الثمف في مجمس العقػد ال يمزمو صنعة كلـ يتـ تقديـ أكا شيئن إذا كاف محؿ العقد  -ْ
عمػى المكاعػدة الممزمػة كالتػي تشػبو العقػد نفسػو, فيكػكف البيػع ىنػا  ىذا ال يجكز؛ ألنػو مبنػيه  فإف

 بيع ديف بديف؛ كذلؾ لغياب العكضيف عف مجمس العقد.

كلػػيس مكاعػػدة( فإنػػو جػػاز تأجيػػؿ ا إذا لػػـ تكػػف المكاعػػدة ممزمػػة ألحػػد الطػػرفيف )أم كانػػت كعػػدن  -ٓ
 .فقط د األكؿ فبل يعدك أف يككف اتفاقناعمى أف يتـ البيع بعقد جديد عند التسميـ, أما العق الثمف

 

 ن(أدلة الفريق الثاني )المجيزي ثانيًا:
 األدلة من القرآن الكريم:

                       .ّچ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ بعمـك قكلو تعالى  استدلكا -ُ

اآليػػة فييػػا نػص عػػاـ عمػى الكفػػاء بػػالعقكد بكػؿ أشػػكاليا كأنكاعيػا إذ أمػػرت بالكفػػاء الداللــة: وجـو 
بالعقكد أمرا عاما كمطمقا دكف تعييف لعقد لنكع العقد فشممت العقكد التي عقدىا اهلل عمينا كألزمنا 

ككػؿ ا , بيا , كالعقكد التي تقع بيف الناس بعضيـ مع بعض, كالبيع, كاإلجارة, كالزكاج, كغيرىػ
, كعقػد ْعقد يتعارفو النػاس , كيحقػؽ مصػالحيـ, مػا لػـ يتعػارض مػع مصػالح الشػريعة كأصػكليا

                                                 

 ىػ.َُْٗ( دكرة الككيت عاـ ّ,ِقرار مجمع الفقو اإلسبلمي: الدكرة الخامسة, قرار رقـ ) -ُ

 ىػ.ُُِْدكرة الرياض عاـ -َُٕ, قرار رقـ ُِقرار مجمع الفقو اإلسبلمي: الدكرة  -ِ

 .ُسكرة المائدة: آية -ّ

 (.َّ/ٔالقرطبي, ) أنظر الجامع ألحكاـ القرآف: -ْ
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التكريػػد مػػف العقػػكد التػػي تعارفيػػا النػػاس, كالكفػػاء بػػو نصػػت عميػػو اآليػػة الكريمػػة لككنػػو مػػف جممػػة 
 .الكفاء بياالعقكد التي حضت عمى 

                 .           ُچ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ استدلكا بقكلو تعالى  -ِ

ظئػر لمرضػاع, كالظئػر ىػي المرضػعة لكلػد غيرىػا , تػدؿ اآليػة عمػى جػكاز إجػارة ال وجو الداللة:
كىػػذا العمػػؿ ىػػك مػػف قبيػػؿ تكريػػد الخػػدمات, حيػػث تقػػدـ الظئػػر لمطفػػؿ خػػدمات اإلرضػػاع, كىػػذه 

يػد فػي الخدمة تستكفى مع الػزمف شػيئان فشػيئان, مقابػؿ بػدؿ متفػؽ عميػو, كلػـ يعػرؼ مصػطمح التكر 
نمػػا ظيػػر حػػديثا لحاجػػة النػػاس إليػػو كبسػػبب التطػػكر االقتصػػادم اليائػػؿ فػػي مجػػاالت  القػػديـ, كا 
, ِالحياة, كمف المعمكـ أصكليا, أنو ال مشاحة في االصطبلح ما دامت حقيقػة المضػمكف كاحػدة

 كمعمـك أنو عند االتفاؽ عمى اإلرضاع فإف العكضيف غائبيف عف مجمس العقد.

 .         ّچەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ لى استدلكا بقكلو تعا -ّ

يقػػـك ببنػػاء جػػدار, ألنيػػـ ال يممكػػكف  أفإف ىػػؤالء القػػكـ عرضػػكا عمػػى ذم القػػرنيف  وجــو الداللــة:
لو ثمف تمؾ  ايدفعك عميو أف يكرد ليـ ىذه التقنية عمى أف  اتقنية بناء صرح عظيـ كيذا, فعرضك 

سػبب حػاجتيـ ليػذا البنػاء, كىػك صػد يػأجكج كمػأجكج, أم لػو  اذكػرك التقنية, كنبلحظ أيضػا أنيػـ 
لو الصفة التي يريدكف أف يككف عمييا ىذا الجدار كىي أف يككف قػادرا نيـ ذكركا إبعبارة أخرل ف

عمػى بنيػاف  بأنفسػيـعمى صد ىؤالء القكـ , يقكؿ العبلمة السعدم )دؿ ذلؾ عمى عػدـ اقتػدارىـ 
لو السبب الػداعي كىػك :  اأجرة ليفعؿ ذلؾ كذكرك فبذلكا لو ذم القرنيف عميو  اقتدار اكعرفك السد, 

 .ْفسادىـ في األرض(إ

 األدلة من السنة: 
 فػػي انطمقػػكا كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى اهلل رسػػكؿ أصػػحاب مػػف ارىطنػػ أف الخػػدرم سػػعيد أبػػي عػػف

 ذلػؾ سػيد فمػدغ :قػاؿ ,يضػيفكىـ أف فػأبكا فاستضػافكىـ ,العػرب أحيػاء مف بحي فنزلكا ,سافركىا سفرة
 لعػؿ بكػـ نزلػكا الػذيف الػرىط ىػؤالء أتيتـ لك بعضيـ فقاؿ ,شيء ينفعو ال ,شيء بكؿ لو فشفكا ,الحي
 فػبل ,شػيء بكػؿ لػو فشػفينا لػدغ سػيدنا إف :بعضيـ فقاؿ ,صاحبكـ ينفع شيء بعضيـ عند يككف أف

 ألرقػي إنػي :القػكـ مػف رجػؿ فقػاؿ رقيػة يعنػي صػاحبنا يشػفي شػيء مػنكـ أحػد عنػد فيؿ ,شيء ينفعو
 ,الشػاء مػف قطيعػا لو فجعمكا ,جعبل لي تجعمكا حتى براؽ أنا ما تضيفكنا أف فأبيتـ استضفناكـ اكلكن

                                                 

 .ٔسكرة الطبلؽ: آية  -ُ

 .ٔٔص جامعة النجاح, عقد التكريد في الفقو اإلسبلمي: نمر صالح دراغمة, رسالة ماجستير, -ِ
 .ْٗسكرة الكيؼ: آية  -ّ
 .ِّٓتيسير الكريـ الرحمف: العبلمة عبد الرحمف السعدم, ص -ْ
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 صػػالحكه الػػذم جعميػػـ فأكفػػاىـ ,عقػػاؿ مػػف أنشػػط كأنمػػا بػػرئ حتػػى كيتفػػؿ الكتػػاب بػػأـ عميػػو فقػػرأ فأتػػاه
 كسػػػػمـ عميػػػػو اهلل صػػػػمى اهلل رسػػػػكؿ نػػػػأتي حتػػػػى تفعمػػػػكا ال :رقػػػػى الػػػػذم فقػػػػاؿ ,اقتسػػػػمكا :فقػػػػالكا ,عميػػػػو

 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فقاؿ ,لو ذلؾ فذكركا كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عمى فغدكا ,فنستأمره
 .ُ(بسيم معكم لي واضربوا ،أحسنتم ،رقية أنيا عممتم أين من) :كسمـ

 :وجو الداللة 
ف كاف نصا في مشركعية الرقية إال أنو يؤخذ منو مشركعيةالحديث  الطبيػة تكريد الخدمات  كا 

كالعبلجية مقابؿ بدؿ متفؽ عميو كىذا الجكاز كاضح مف إقراره صمى اهلل عميػو كسػمـ لعمػؿ الصػحابة 
كمشػػاركتو ليػػـ فػػي قسػػمة البػػدؿ, كلػػك لػػـ تكػػف جػػائزة, لمػػا أقرىػػا الرسػػكؿ صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ مبػػديا 

          .ِطالبا أف يككف لو نصيب مف البدؿإعجابو بفضؿ الصحابة, ك 

 ن القياس: األدلة م
إنزالو عمى عقد مف العقكد المسماة, فحرم أف ننزلو عمػى )عقػد البيػع  أردناإف عقد التكريد إذا 

عمى الصفة( أك ما يسمى أحيانػا ببيػع الصػفات, كىػك عقػد أجػازه جميػكر الفقيػاء غيػر الشػافعية فػي 
المبيػع  ككذلؾ كػكف فعقد التكريد يشترؾ معو في العمة كىي غياب البدليف عف مجمس العقد ّالجديد,

في كمييما مكصكؼ في الذمة, كقد جمع الدكتكر عبد الكىاب أبك سػميماف أكجػو الشػبو بػيف العقػديف 
 فعدىا في ستة بنكد كىي:

السػػػابقة, أك  ف العقػػػد فػػػي كمييمػػػا قػػػائـ عمػػػى أسػػػاس التكصػػػيؼ الكامػػػؿ لمسػػػمعة أك الرؤيػػػةإ -ُ
 أك أنمكذج. مشاىدة عينة ليا,

 قد في كبل العقديف.غياب السمعة عف مجمس الع -ِ
 مكضكع العقديف ىك عمـك السمع الضركرية, كالحاجية, كالتكميمية, كالتحسينية. -ّ
القصػػد األساسػػي مػػف العقػػديف ىػػك التبػػادؿ الفعمػػي لمسػػمع, بحصػػكؿ المشػػترم عمػػى السػػمعة  -ْ

كتسػػػػكيؽ  ,ت السػػػػكؽ, كحصػػػػكؿ البػػػػائع عمػػػػى الػػػػربحالمطمكبػػػػة لتمبيػػػػة احتياجاتػػػػو كاحتياجػػػػا
ف كػػػؿ منيمػػػا عمػػػى حصػػػكلو عمػػػى مػػػا يػػػتـ عميػػػو العقػػػد بالصػػػفات, كفػػػي منتجاتػػػو, كاطمئنػػػا

 الزماف, كالمكاف المحدديف في العقد.

                                                 

(, ُِٔٓ(, ابف ماجة)ْٕٕٓ(, النسائي الكبرل)ََّٗ(, أبك داكد)ُُُْٕ(, احمد)َْْٓالبخارم) -ُ
 (, كصححو األلباني.ُُْٕٓ(, البييقي الكبرل )ِْٔحديث ّ(, الدارقطني)جَِّٔالترمذم)

, نقػػبل عػػف عقػػد التكريػػد فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي: نمػػر صػػالح ُِٕعقػػد المقاكلػػة كالتكريػػد: د. عمػػى أبػػك البصػػؿ ص -ِ
 .ٖٔص رسالة ماجستير, جامعة النجاح, دراغمة,

 كما بعدىا. ْٔعبد الكىاب أبك سميماف, ص فقو المعامبلت الحديثة: -ّ
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 كبل العقديف يحققاف مفيـك عقد البيع شرعا فيما مف بيكع الصفات ال األعياف. -ٓ
نمػا يػتـ تسػميـ الػثمف كمػو, أك دفػع عمػى  -ٔ ال حضكر لمعكضيف الثمف كالميػثمىف أثنػاء العقػد, كا 

 .ُاستبلـ المشترم لمبضاعةأقساط بعد 
كعميو كمما تقدـ يتبيف أف عقد التكريد يشػابو بيػع الصػفات سػكاء فػي محػؿ العقػد, أك صػفتو مػف 

فبل مانع مػف قيػاس عقػد التكريػد عمػى المبيػع الغائػب عمػى  اغياب العكضيف, كحتى مقاصده, إذن 
عطائو حكمو  , أك اعتباره الصكرة الحديثة لبيع الصفات.الصفة , كا 

 دلة من المعقول:األ
إف عقػػد التكريػػد يمكػػف تنزيمػػو عمػػى أصػػؿ آخػػر كىػػك )المقتضػػى كانتفػػاء المػػانع( كذلػػؾ إذا 
اعتبرنػػػاه مػػػف العقػػػكد المسػػػتحدثة, إذ األصػػػؿ فػػػي المعػػػامبلت اإلباحػػػة كمقتضػػػى ىػػػذا العقػػػد أنػػػو 
بالكصػػػؼ الػػػذم ذكرنػػػاه لػػػو )الخػػػالي مػػػف المحظػػػكرات الشػػػرعية( يضػػػمف تحقيػػػؽ المصػػػالح لكػػػؿ 

لعقد فضبل عف المجتمع ككؿ, كالحاجة إلى مثؿ ىذا العقد أصبحت اليـك ممتدة لتشمؿ أطراؼ ا
مختمػػػػػؼ األمػػػػػـ عمػػػػػى اخػػػػػتبلؼ مسػػػػػتكياتيا, كالقاعػػػػػدة الفقييػػػػػة )إف الحاجػػػػػة إذا عمػػػػػت, كانػػػػػت 

 فيذه األمكر بمجمميا تمثؿ المقتضى إلباحة مثؿ ىذا العقد. كالضركرة(

أم صكرة مف صكر المحرمات المبطمة لمعقػد أك المانع فيك أف يخمك العقد مف  انتفاءأما 
المنييات التي نيى عنيا الشارع مثؿ الربا, كالغرر, كالجيالػة, كالمقػامرة, )كسػيتـ الػرد عمػى ىػذه 

ىػػا ؤ مػػف ىػػذه األمػػكر, كالتػػي يشػػكؿ انتفا كعقػػد التكريػػد خػػاؿو  الشػػبيات عنػػد مناقشػػة أدلػػة المػػانعيف(
 انتفاء المانع الشرعي.

كانتفػػػى المػػػانع الشػػػرعي, فػػػبل مػػػانع مػػػػف  لمقتضػػػى )مقتضػػػى اإلباحػػػػة(كعميػػػو فػػػإذا كجػػػد ا
 ِاستحداث ىذا العقد كفؽ شركط ال تخالؼ األصكؿ كالقكاعد الشرعية في العقكد.

 

                                                 

 .ُِعقد التكريد دراسة فقيية تحميمية: عبد الكىاب أبك سميماف, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, عدد  -ُ
 كما بعدىا. ِٖص فقو المعامبلت الحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف, -ِ
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 الثالثالمطمب 
 مناقشة األدلة والترجيح

كىػػا نػػاقش المجيػػزكف لعقػػد التكريػػد أدلػػة المػػانعيف كتتبع ,بعػػد عػػرض أدلػػة كػػؿ مػػف الفػػريقيف
 :عمى النحك اآلتي يبلن دل دليبلن 

 الرد عمن أدلة المانعين من السنة: 
كذلػػؾ أف  ؛بحػػديث النيػػي عػػف بيػػع الغػػرر, اسػػتدالؿ ال ينطبػػؽ عمػػى عقػػد التكريػػد ؿأكال: االسػػتدال

 بيع الغرر يجمع ثبلثة أكصاؼ:
 .البنااألكؿ: تعذر التسميـ غ

 الثاني: الجيؿ.
 .ُالثالث: الخطر كالقمار

 .قة في عقد التكريدألمكر غير متحقكىذه  ا
كىػػك تعػػذر التسػػميـ, فمػػف ضػػركريات عقػػد التكريػػد اطمئنػػاف المشػػترم مػػف قػػدرة البػػائع  فــاألول:

عمػػػى تسػػػػميـ المبيػػػػع فػػػػي الكقػػػػت المحػػػػدد, لػػػػذا نجػػػػد أف عقػػػػكد التكريػػػػد ال تخمػػػػك مػػػػف ضػػػػمانات ماليػػػػة 
يصػػاؿ المعقػػكد عميػػو  جػػراءات جزائيػػة, كتأمينػػات مػػف أجػػؿ ضػػماف الكفػػاء بػػالعقكد, كا  كتسػػميمو فػػي كا 

 مف الماضي. ليكـ أصبحت مثؿ ىذه المسألة ضربنامكعده المحدد, كمع عمؿ شركات التأميف ا

ــاني:  إلػػى صػػفة المبيػػع, أك  يرجػػع إلػػى الػػثمف, كقػػد يكػػكف راجعنػػا كالجيػػؿ قػػدكىػػك الجيػػؿ, والث
اقػديف  المتعأك إلى أجؿ العقد, كمثؿ ىذا األمر غير متحقؽ أيضا فػي عقػد التكريػد, ألف كػبلجنسو, 
كمقداره, كمكعد تسػميمو لػذا الطرؼ اآلخر, ككذلؾ تحديد صفات المبيع  تأف يحدد مسؤكليا حريص

نجػػدىـ يفرضػػكف العقكبػػػات الماليػػة أك شػػػركط جزائيػػة بالغالػػب تكػػػكف رادعػػة كمانعػػػة مػػف حػػػدكث أم 
 تجاكز.

العقػػكد, أمػػا القمػػار فيػػذا معمػكـ عػػدـ تحققػػو فػػي مثػؿ ىػػذا النػػكع مػػف  الخطػػر كالقمػار, والثالــث:
أنو مف جية أف المبيع قد ال ترجى سبلمتو مع طكؿ المسافات كالشحف كالنقػؿ كأما الخطر فقد يقاؿ 

مف ببلد أخرل, كلعمو أصبح جميا أنو مع ىذه الطفرة في عالـ النقؿ كالمكاصبلت, لـ يعد ىناؾ ثمة 
بضػائع فػي عػرض نو مف غير المعقكؿ اليػـك أف يػتـ شػحف الإما يخشى منو, كلك حدث أم مكركه ف

ال بػؿ إنػو فػي بعػض الػببلد ال يسػمح بتحميػؿ  البحػر أك فػي كبػد السػماء دكف أف يػتـ التػأميف عمييػا,

                                                 

 (.َُٓ/ِالتمقيف في الفقو المالكي: القاضي عبد الكىاب البغدادم, ) -ُ
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ف مسػػالة الخطػػر ىػػي األخػػرل غيػػر إأكػػد مػػف قسػػائـ التػػأميف الخاصػػة بيػػا, كبػػذلؾ فػػأم سػػمع دكف الت
 .ُمتحققة في عقد التكريد

نػو غيػر داخػؿ فػي إر الثبلثػة, كعميػو فمف أم مػف صػفات الغػر  يناكبذلؾ يككف عقد التكريد خال
 نيي النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع الغرر لخمكه منو.

كككف عقد التكريد داخؿ في بيػع اإلنسػاف مػا  (االستدالؿ بحديث )ال تبع ما ليس عندؾثانيا: 
, ففيو نظر.                                             ال يممؾ كبيع المعدـك

) النيي فػي ىػذا لحػديث عػف بيػكع األعيػاف التػي ال يممكيػا, أمػا بيػع  :إلماـ البغكميقكؿ ا    
فػػي ذمتػػو عػػاـ الكجػػكد عنػػد  اشػيء مكصػػكؼ فػػي ذمتػػو فيجػػكز فيػو السػػمـ بشػػركطو, فمػػك بػػاع مكصػكفن 

ف لـ                                                                       .ِأىػ .في ممكو حالة العقد كالسمـ( يكف المبيع مكجكدنا المحؿ المشركط في البيع جاز, كا 

                                                                       .أىػػػّقكلػػو ال تبػػع مػػا لػػيس عنػػدؾ يريػػد بيػػع العػػيف دكف بيػػع الصػػفة(كيقػػكؿ اإلمػػاـ الخطػػابي: )
دخؿ ضػػمف نيػػي النبػػي صػػمي اهلل عميػػو كسػػمـ كمعمػػـك أف عقػػد التكريػػد مػػف قبيػػؿ بيػػكع الصػػفات فػػبل يػػ

مػف أقػكاؿ العممػاء  اكبيػرن  الحكيـ بف حزاـ عف بيػع مػا لػيس عنػده, كلػك أراد الباحػث التكسػع لنقػؿ عػددن 
                            التػػػػػػػػػي تؤكػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػذا المعنػػػػػػػػػى فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػرح ىػػػػػػػػػذا الحػػػػػػػػػديث, كلكػػػػػػػػػف فيمػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػر الكفايػػػػػػػػػة.                                                           

ف عدـ جكاز بيع المعدـك مف األمكر التي لـ يقؼ أحد عمى ؤلأما قكليـ أنو مف قبيؿ بيع المعدكـ, ف
ليس في كتاب اهلل كال في سنة رسػكلو دليميا, لذا نجد ابف القيـ رحمو اهلل يؤكد عمى ذلؾ إذ يقكؿ: ) 

ظ عػػػاـ, كال أف بيػػػع المعػػػدـك ال يجػػػكز, ال بمفػػػصػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ, كال فػػػي كػػػبلـ أحػػػد الصػػػحابة, 
نما في السنة النيي عف بعض األشياء التي ىي معدكمة, كمػا فػي النيػي عػف بعػض  بمعنى عاـ, كا 
األشياء المكجكدة, فميست العمة في المنػع ال العػدـ كال الكجػكد, بػؿ الػذم كردت بػو السػنة النيػي عػف 

 . أىػْ, أك معدكما(كاف مكجكدنا يقدر عمى تسميمو سكاءبيع الغرر, كىك ما ال 
                                                                              .ٓعف بيع الكالئ بالكالئعميو كسمـ النبي صمى اهلل  بنيىأما عف االستدالؿ  ثالثا:

قػػاببل لمفسػػخ  اتبػػايعيف, ذلػػؾ أف العقػد يظػػؿ جػائزن ف عقػػد التكريػد لػػيس فيػػو شػغؿ لذمػػة أحػد المإفػ
المبيػػع, كالػػثمف مؤجػػؿ إلػػى حػػيف تسػػميـ المبيػػع, إال أف يكػػكف المشػػترم متطكعػػا فػػي تسػػميـ حتػػى يػػتـ 

غيػر الـز جػائزنا ىذه المدة كؿ ما يكثؽ العقد ىك االتفػاؽ كالكعػد, كيبقػى العقػد  ؿتعجيؿ الثمف, كخبل
                                                 

 )بتصرؼ(. ٕٖر فقو المعامبلت الحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف, صانظ -ُ

 (.ُّٔ/ٓنيؿ األكطار: اإلماـ محمد بف عمي الشككاني, ) -ِ

 (.َُْ/ّمعالـ السنف: أبك سميماف حمد الخطابي, ) -ّ
 (.َِٕ,َِٔ/ّإعبلـ المكقعيف: ابف قيـ الجكزية, ) -ْ

 .ُْسبؽ تخريجو: ص -ٓ
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ىػػذا فػػي عقػػد جػػائز كقابػػؿ ة )قابػػؿ لمفسػػخ( حتػػى يػػتـ التسػػميـ كاالسػػتبلـ لمعكضػػيف, فػػأم شػػغؿ لمذمػػ
                ؟لمفسخ

كثيرة لبيع الديف بالديف كمف بيف ىذه الصػكر, لػـ يػنص الفقيػاء عمػى  اكلقد ذكر العمماء صكرن 
عػػف مجمػػس ف اصػػكرة مشػػابية لعقػػد التكريػػد, كغايػػة مػػا فػػي األمػػر أف عقػػد التكريػػد يغيػػب فيػػو العكضػػ

الػػديف بالػػديف, كافيػػة إلعطػػاء حكػػـ بيػػع الػػديف  العقػػد, كلػػيس معنػػى كجػػكد ىػػذه الشػػبية فقػػط مػػف بيػػع
ف ابف القيـ جعؿ فعؿ ىػذا األمػر مػف أعظػـ الغمػط يقػكؿ رحمػو اهلل: )كمػف إبالديف ليذا العقد, ال بؿ 

سكل بيف الشيئيف الشتراكيما في أمر مف األمكر, يمزمو أف يسكم بيف كؿ مكجكديف الشتراكيما في 
 .أىػُقياس الفاسد الذم ذمو السمؼ(مسمى الكجكد, كىذا مف أعظـ الغمط كال

 المعقول: الرد عمن أدلة المانعين من
االستدالؿ بقرار مجمع الفقو المتعمؽ بمنع المكاعػدة الممزمػة بػيف طرفػي العقػد, فيػذا أمػر  أوال:

ال نعارضو فالقرار نص أيضا عمى جكاز الكعد مف طرؼ كاحد, كعقد التكريد يكفيو أف يككف الكعػد 
البػائع مػثبل, كبالمقابػؿ يقػدـ الطػرؼ اآلخػر ضػمانات تضػمف تطبيقػو لمعقػد إذا جػاء ممزما مف طػرؼ 

البػػائع بػػالمعقكد عميػػو مطػػابؽ لممكاصػػفات, فػػاليـك مػػثبل أصػػبح مػػا يسػػمى بخطابػػات الضػػماف البنكيػػة 
كالذم قد يقدمو أم مف طرفي العقد إذا أيلـز الطرؼ الثاني بتنفيذ كعده, فضبل عف الشركط الجزائيػة 

مػػف الممكػػف أف يػػتـ كضػػعيا عمػػى أطػػراؼ العقػػد كسػػيتـ تفصػػيؿ الحػػديث عػػف ىػػذه الضػػمانات التػػي 
 كالجزاءات في محميا مف الدراسة عف شاء اهلل.

                           االستدالؿ بقرار مجمع الفقو القاضي بإلحاؽ عقد التكريد بعقدم السمـ أك االستصناع.                                          ثانيا:

مػػف أدلػػة كانػػت إلثبػػات أف العقػػد  و الباحػػثككػػؿ مػػا قدمػػ االعتػػراضفػػإف ىػػذا القػػرار ىػػك مػػدار 
, فضبل عف أف القرار بحد ذاتو عند إصداره أثار جػدال كاسػعا فػي أكسػاط الفقيػاء امستقؿ كليس تابعن 

ث التػػػػي قػػػػدميا ألبػػػػرز األبحػػػػا ة اإلسػػػػبلمية, حتػػػػى إنػػػػو جػػػػاء مخالفنػػػػاكالمختصػػػػيف بالمعػػػػامبلت الماليػػػػ
 ِالباحثكف لممجمع بيذا الخصكص كىذا ما أثار جدؿ كحفيظة المختصيف بيذا الشأف.

                                                 

 (.َِٓ/ّإعبلـ المكقعيف: ابف قيـ الجكزية, ) -ُ

ِ-  , رأم في تأجيؿ العكضيف في عقد التكريد)مقاؿ(, دكتكر عبد العزيز الشبؿ, مكقع اإلسبلـ اليـك
4092.htm-86-http://islamtoday.net/bohooth/artshow. 

http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-4092.htm
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-4092.htm
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 سبب الخالي:
 .ىاذكر ديث التي نيت عف البيكع السابؽ اختبلفيـ في فيـ األحا -ُ
اخػػتبلفيـ فػػي تصػػكر عقػػد التكريػػد فمػػنيـ مػػف صػػكره صػػكرة تكافػػؽ بيػػكع الػػديف بالػػديف فمنعػػو  -ِ

ميع صػكر ىػذا العقػد, كمػنيـ مػف صػكره صػكرة تخػالؼ ىػذه البيػكع كعمـ حكـ المنع عمى ج
 فحكـ بجكازه, كمرر الحكـ عمى جميع صكر العقد.

 :الترجيح
كبعػػد كػػؿ مػػا سػػبؽ ذكػػره فقػػد تػػرجح لػػدل الباحػػث القػػكؿ الثػػاني القائػػؿ بػػأف عقػػد التكريػػد ىػػك عقػػد 

ف شػػػابييما فػػػي بعػػػض مػػػكاطف  العقػػػد, أك أخػػػذ مسػػػتقؿ ال يتبػػػع لعقػػػدم السػػػمـ أك االستصػػػناع, كا 
نما لو أحكامو الخاصػة بػو التػي قػد  بعض أحكاميما, إال أنو ال يدخؿ تحت أحكاميما بالكمية, كا 

 تخالؼ السمـ مثؿ تأجيؿ الثمف مثبل كما ذكرنا سابقا.

 :ترجيحالسبب 
 .كظيكر داللتيا عمى المعنى المراد ,قكة األدلة التي أكردىا أصحابو -ُ
 شتيا, كبياف ضعؼ داللتيا عمى المعنى المراد.ردىـ أدلة الفريؽ األكؿ, كمناق -ِ

إف الحكػػـ بتبعيػػة عقػػد التكريػػد لعقػػد السػػمـ كبطبلنػػو إذا لػػـ يحقػػؽ شػػركط السػػمـ؛ يعنػػي الحكػػـ  -ّ
عمػػى معظػػـ عقػػكد التكريػػد بػػالبطبلف؛ ألف غالػػب عقػػكد التكريػػد يػػتـ فييػػا تأجيػػؿ الػػثمف لحػػيف 

  استبلـ البضائع كىذا مخالؼ لشركط السمـ.
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 :المبحث الثالث
 أنواع عقد التوريد

 وفيو مطمبان:
 المطمب األول: تقسيمات عقود التوريد.

 المطمب الثاني: صور عقد التوريد.
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 المطمب األول
 تقسيمات عقود التوريد

متعػػددة, كفػػي ىػػذا المطمػػب  الػػو صػػكرن  أف, كمػػا ةينقسػػـ عقػػد التكريػػد إلػػى أقسػػاـ كأنػػكاع متعػػدد
تناكؿ تقسػػػيمات عقػػػكد التكريػػػد, كالتػػػي تتنػػػكع بحسػػػب طبيعػػػة العقػػػد, أك المعقػػػكد عميػػػو, أك حريػػػة سػػػن

المتعاقديف, كقد قسـ الدكتكر عبد اهلل المطمؽ عقكد التكريد إلى عػدة أقسػاـ بحسػب اعتبػارات معينػة, 
 كىي كما يمي: ,ُمستنبطا ذلؾ مف القانكف التجارم في المممكة العربية السعكدية

كـل  نقسم عقود التوريد باعتبار مدى حرية المتعاقدين في قبول العقـد أو رفضـو إلـنأوال: ت
 :من
, كاآلخػر دة بػيف طػرفيف أحػدىما قػكم مسػتغفو عػا تككف كىذه العقكد :عقود التوريد الموحدة - أ

محتػػاج, فيفػػرض الطػػرؼ القػػكم شػػركطو كلػػيس لمطػػرؼ اآلخػػر إال القبػػكؿ, كمثػػاؿ ىػػذا النػػكع 
فػػػالمكاطف إذا مػػػا أراد االسػػتفادة مػػػف خػػػدمات شػػػركات تكزيػػػع التيػػػار  تكريػػد خػػػدمات الكيربػػػاء,

فإنػػو )أم المػػكاطف( سػػيمثؿ الطػػرؼ المحتػػاج فػػي ىػػذا العقػػد, كالػػذم تممػػى عميػػو  ,الكيربػػائي
شػػػػركط ىػػػػذه الشػػػػركة كلػػػػيس أمامػػػػو إال قبػػػػكؿ الشػػػػركط التػػػػي تممييػػػػا الشػػػػركة المػػػػكردة لمتيػػػػار 

 ألسباب أىميا:  الكيربائي كذلؾ

 .ت معينة ليذا النكع مف الخدمات غالبااحتكار جيا -ُ

الؼ المشػػتركيف, كىػػذا آكثػػرة عػػدد مشػػتركي ىػػذه الشػػركات كالػػذم يصػػؿ إلػػى مئػػات   -ِ
العػػدد يجعػػؿ مػػف المتعػػذر صػػياغة عقػػد خػػاص لكػػؿ مػػف المشػػتركيف, فتضػػع الشػػركة 
صػػيغة عامػػة لكػػؿ عقػػكد مشػػتركييا, يجػػد المشػػترؾ أك المػػكرَّد لػػو نفسػػو مجبػػرا عمػػى 

أك عقػكد  العقد, كمف ىنا جاءت تسػمية ىػذا النػكع بػالعقكد المكحػدة قبكؿ شركط ىذا
              .اإلذعاف

العقػػد بالحريػػة  ا,  إذ يتسػػاكل فيػػو طرفػػكىػػذا النػػكع خػػبلؼ النػػكع األكؿ عقــود التوريــد الحــرة: - ب
المطمقػػػة فػػػي إنشػػػاء العقػػػد كاشػػػتراط الشػػػركط الخاصػػػة بكػػػؿ طػػػرؼ, خاضػػػعيف فػػػي ذلػػػؾ إلػػػى 

مػف العامة المعمكؿ بيا في الدكلة التي أينشئ فييا العقد, كمثاؿ ىذا النػكع القكانيف كاألعراؼ 
العقكد, جميع عقكد التكريد التي تتـ بيف طرفيف عمى درجة كاحدة مف القكة, كالحاجة لمطرؼ 

  اآلخر, كىي غالبا ما تككف في القطاع الخاص, أك األفراد.

 
                                                 

 .ّٗاإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية, العدد العاشر صعقد التكريد: د. عبد اهلل المطمؽ, مجمة جامعة  -ُ
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 قد إلن كل من:تنقسم عقود التوريد باعتبار طبيعة العثانيًا: 
كىي العقكد التي تنشأ عادة بيف الدكلػة كالمؤسسػات الحككميػة مػف  عقود التوريد اإلدارية: - أ

جية, كبيف أطراؼ عادية كأفراد, كشركات القطاع الخاص, كمثالو العقكد التي تعقدىا جية 
أك , أك مبلبػػس ,مػػع إحػػدل شػػركات القطػػاع الخػػاص, لتكريػػد المسػػتمزمات المكتبيػػة ,حككميػػة

 ذية, أك ما شابو ذلؾ مف ىذه السمع.أغ

أفػػػرادا عػػػادييف, أك شػػػركات  قػػػدالع اكىػػػي التػػػي يكػػػكف فييػػػا طرفػػػ عقـــود التوريـــد الخاصـــة: - ب
 ف أمثمة ىذا النكع:مخاصة, فبل كجكد لمدكلة في ىذا النكع, ك 

 تفاؽ زيد مع عمرك عمى أف يكرد لو كؿ يكـ مقدارا معينا مف المحـك أك الحميب.ا -ُ
 ََُأف تػػكرد شػػركة االسػػتيراد يكميػػا  الت مػػع شػػركة اسػػتيراد عمػػىتفػػاؽ شػػركة مقػػاك ا  -ِ

 طف مف األسمنت مثبل.

 

 ثالثًا: تنقسم عقود التوريد باعتبار عمل المورد إلن كل من:

كىػػي العقػػكد التػػي يكػػكف مكضػػكع العقػػد فييػػا عبػػارة عػػف منقػػكالت  :عقــود التوريــد العاديــة - أ
منيػػا  لمصػػادر التػػي يحصػػؿاختيػػار ا مكصػػكفة, عمػػى أف تكػػكف لممػػكرد الحريػػة المطمقػػة فػػي

عمػػى ىػػذه المنقػػكالت, عمػػى أاٌل تخػػالؼ الكصػػؼ الػػذم تػػـ االتفػػاؽ عميػػو, كمثاليػػا كػػؿ عقػػكد 
 التكريد اإلدارية, كالخاصة.

يمزمػو صػناعة,  ئناكىػي العقػكد التػي يكػكف فييػا محػؿ العقػد شػي :ةعقود التوريد الصـناعي  - ب
, إال أف اإلداريػػة منيػػا نجػػد فييػػا عػػادة أف كىػػذه العقػػكد قػػد تكػػكف خاصػػة. كقػػد تكػػكف إداريػػة

 لمدكلة حرية كبيرة في التدخؿ أثناء تصنيع محؿ العقد, كمثاليا :

عقد تكريد بيف جية حككمية كأحد مصانع القطاع الخاص عمى تصنيع بيػكت متنقمػة  -ُ
 إليكاء المتضرريف مف الككارث الطبيعية.

راد كتصػػدير عمػػى أف تصػػنع تصػػنيع أثػػاث مكتبػػي كشػػركة اسػػتي عقػػد تكريػػد بػػيف شػػركة -2
 لجميع مكاتب شركة االستيراد كالتصدير. كة األثاث المكتبي أثاثا مكتبيناشر 

عقد تكريد بيف صاحب منزؿ كصاحب محؿ خياطة, عمػى أف يخػيط صػاحب المحػؿ  -3
   .ُمفركشات لجميع غرؼ المنزؿ لمنزؿلصاحب ا

 
                                                 

انظػػػر, عقػػػد التكريػػػد: د. عبػػػد اهلل المطمػػػؽ, مجمػػػة جامعػػػة اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف سػػػعكد اإلسػػػبلمية, العػػػدد العاشػػػر  -ُ
 .)بتصرؼ( ُٕٓ, عقكد المناقصات في الفقو اإلسبلمي: أ. عاطؼ محمد أبك ىربيد, صّٗص
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 المطمب الثاني
 صور عقد التوريد وطرق إبرامو             

بالضػػكابط الشػػرعية  صػػكرة ككميػػا صػػحيح مػػا داـ منضػػبطنا إف عقػػد التكريػػد قػػد يعقػػد بػػأكثر مػػف
التػي حػددناىا سػابقا, مػف خمػكه مػػف كجػكه الربػا, كالغػرر, كالجيالػة, مػػع القػدرة عمػى التسػميـ, لػذا نجػػد 

ف تمؾ عقد التكريد قد تتغير فيو صكرة دفع الثمف عمى أشكاؿ متعددة, كصكر مختمفة, كفيما يمي بيا
  الصكر:

دفػػع الػػثمف كمػػو أك بعضػػو مقػػدما عمػػى تسػػميـ البضػػاعة, عمػػى أف ال يكػػكف تقػػديـ الػػثمف أوال: 
ف عقػػد التكريػػد ىػػك عقػػد المشػػترم فػػبل بػػأس, كالعمػػة فػػي ذلػػؾ أ , فػػإف كػػاف تطكعػػا مػػفشػػتراط البػػائعاب

ـ تحديػده, ر البػائع المبيػع عمػى الكصػؼ كالمكعػد الػذم تػض, كيبقى كذلؾ حتى يحاجائز كليس الزمن 
كالمشػػترم فػػي ىػػذه الفتػػرة يثبػػت لػػو خيػػار الرؤيػػة, كعنػػد ثبػػكت الخيػػار ال يجػػكز النقػػد إال تطكعػػا مػػف 

 .ُةن المالكية, جاء في متف الرسالة )كال يجكز النقد في الخيار(المشترم, ىذا ما نص عميو صراح

ذىب إذ يقػكؿ إلى أف ىذا حكػـ متفػؽ عميػو فػي المػ ,ِكذىب العبلمة قاسـ بف ناجي رحمو اهلل
أم فيمػا ذكػر مػف كجػكد الخيػار, كلقػد سػبؽ كذكرنػا عنػد  ؛ّ(ر ال يجػكز اتفاقنػا)إف شرط النقد فيما ذكػ

الحديث عف قياس عقد التكريد عمى المبيػع الغائػب عمػى الصػفة, أف بيػع الصػفات عنػد المالكيػة ىػك 
 مبلئمة لعقد التكريد. األكثر

, كىك ما يحدث غالبػا فػي عقػكد التكريػد ْـ البضائعدفع الثمف مؤجبل بالتزامف مع استبلثانيا: 
 كخاصة في عقكد تكريد مكاد البناء لشركات المقاكالت كما شابو ذلؾ.

أف يقدـ طرفا العقد نسبة مف الماؿ أك خطابات ضماف بنكية, لدل طػرؼ ثالػث, تكػكف ثالثا: 
 عمـ.أعمـ كاهلل أفي ذلؾ فيما  ابمثابة ضماف لتنفيذ كؿ طرؼ التزاماتو, كال مانع شرعي  

أف يدفع المشترم عربكنا يحسػب مػف ثمػف البضػاعة, أك ضػمانا ماليػا, أك تأمينػا لتأكيػد رابعا: 
 التزامو بقبكؿ المبيع إذا جاء مطابقا لمكصؼ.

                                                 

 .َُْمتف الرسالة: عبد اهلل القيركاني, ص -ُ
الحػافظ لممػذىب, أخػذ عػف أئمػة  ىك أبك الفضؿ قاسـ بف عيسى التنكخي المعركؼ بابف نػاجي, القاضػي الفقيػو -ِ

كغيره, لو شرحاف عمى  صاحب الضياء البلمع شرح جمع الجكامع منيـ البيٍرزيلي كاألبٌي كابف عرفة كعنو حمكلك
)كفايػة المحتػاج  ّٖٖكقيػؿ  ّٕٖكفي سػنة لمػدباغ, تػ المدكنة كبيػر كصػغير كمػا لػو تعميػؽ عمػى معػالـ اإليمػاف

 .ـُِٖٗىػ ػ َُِْكالكتاباف طبعا بدار الفكر  (, ِّٓ/ُ), شجرة النكر (ِِٖص 

 . ٓٔفقو المعامبلت الحديثة: عبد الكىاب أبك سميماف, ص -ّ

 .ٗٗالمرجع السابؽ: ص -ْ
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أف يػػتـ تسػػميـ الػػثمف عمػػى دفعػػات أثنػػاء فتػػرة التكريػػد, أك فػػي نيايػػة العقػػد دكف أف يػػتـ خامســا: 
كىػذا غالبػا مػا يحػدث فػي عقػكد التكريػد اإلداريػة, كتسػمى الدفعػة الماليػة  التقيد بمكاعيػد تسػمـ المبيػع,

 .ُبالمستخمص المالي

 :طرق إبرام عقد التوريد
إذا تأممنا عقكد التكريد الخاصة أك اإًلدارية كجدنا أنو يػتـ اختيػار المتعاقػد بيػا مػف خػبلؿ أحػد 

 الطرؽ التالية: 
 . المناقصة - ُ
 . الممارسة - ِ
  .المباشر التأميف - ّ

 : : المناقصةأوال
يف مع مطابقتػو لمشػركط ىي طريقة تستيدؼ اختيار مف يتقدـ بأقؿ عطاء في إنجاز عمؿ مع

 . كالمكاصفات
 كىي نكعاف بحسب ما يتكفر ليا مف حرية التنافس بيف الراغبيف: 

 . المناقصة العامة -أ  
 . المناقصة المحدودة -ب  

كيػػتـ اإًلعػػبلف  ,تراؾ لمػػف يشػػاء ممػػف تتػػكفر فيػػو الشػػركطكفػػي المناقصػػة العامػػة يسػػمح باالشػػ
كتقػـك عمػى مبػدأ إتاحػة الفػرص المتسػاكية أمػاـ المتنافسػيف الػذيف تتػكفر  ,عنيا تحقيقا لمبػدأ المنافسػة

  .فييـ الشركط
صػػر االشػػتراؾ فييػػا عمػػى عػػدد محػػدكد مػػف المناقصػػيف تأمػػا المناقصػػة المحػػدكدة فيػػي التػػي يق

كتكػػػػكف الػػػػدعكة ليػػػػذه المناقصػػػػة بتكجيػػػػو خطابػػػػات  ,رة عمػػػػى القيػػػػاـ بالعمػػػػؿالػػػػذيف تتػػػػكفر فػػػػييـ القػػػػد
كتككف األعماؿ المطركحة في ىذه المناقصة مما يسػتمـز  ,لؤلشخاص العامميف في النشاط المطمكب

إمكانيػػػات خاصػػػة ال تتػػػكفر عػػػادة إال لػػػدل عػػػدد محػػػدكد مػػػف المؤسسػػػات أك الشػػػركات المشػػػيكد ليػػػا 
 .ِالرسميةبالكفاءة مف الجيات الفنية 

                                                 

  .ََُالمرجع السابؽ: ص -ُ

نقػبل عػف عقػد التكريػد: د.عبػد اهلل المطمػؽ,  .ُْٖ ,ُْٓكالعقػكد اإلداريػة  ِْْاألسس العامة لمعقكد اإلدارية  -ِ
  .  ْٓمجمة جامعة اإلماـ ص
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 :ممارسة: الثانًيا

كتعنػػي دعػػكة عػػدد مػػف المػػكرديف كمفاكضػػتيـ عمنػػا عمػػى مػػا يتقػػدمكف بػػو مػػف أسػػعار كشػػركط 
كتػػػتـ الممارسػػػة بكاسػػػطة لجنػػػة تتػػػكلى مناقشػػػة المػػػكرديف فػػػي جمسػػػات عمنيػػػة  ,تمييػػػدا لبلختيػػػار منيػػػا

مػا لػـ تكػف لسػمطة المختصػة كمفتكحة لممكرديف أك مندكبييـ ثـ ترفع المجنة تكصياتيا بالنتيجػة إلػى ا
 .ُمفكضة بالتعاقد مباشرة

 ثالثًا : التأمين المباشر : 

كيعنػػي التعاقػػد بطريػػؽ االتفػػاؽ المباشػػر بػػيف المػػكرد كالمسػػتكرد مػػف غيػػر مناقصػػة أك ممارسػػة 
كيكثر في عقكد التكريػد الخاصػة كيقػؿ فػي عقػكد التكريػد اإًلداريػة حيػث قصػرتو األنظمػة فػي حػاالت 

  .ِييا القيمة القصكل لمعقدة حددت فمعين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ْٓ. نقبل عف المرجع السابؽ صُُٓ,ُْٗكالعقكد اإلدارية  ِّٖ ,ِّٔاألسس العامة لمعقكد اإلدارية  -ُ
 .ْٓنقبل عف المرجع السابؽ ص .ُّٓ , ُُٓكالعقكد اإلدارية  ِّٗ ,ِّٖاألسس العامة لمعقكد اإلدارية  -ِ
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 لعقود المالية في الفقو اإلسالميمبدأ الجزاء والضمان في ا: الفصل الثاني
 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: مبدأ الجزاء في العقود المالية في الفقو اإلسالمي.
 و اإلسالمي.مبدأ الضمان في العقود المالية في الفق :المبحث الثاني
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 تمييـد
إف التصرفات الشرعية كالتي تترتب عمييػا اآلثػار مػف التزامػات كحقػكؽ, تقسػـ إلػى نػكعيف إمػا 

ما تصرفات قكلية.   تصرفات فعمية كا 
 غير لساني, كاإلتبلؼ, كقبض المبيع كقبض الديف. ىك ما كاف قكامو عمبل فالتصري الفعمي:

 كغير عقدم. نكعاف: عقدم, والتصري القولي

 .. الخ.العقدم: ىك ما يككف فيو اتفاؽ إرادتيف, كالبيع كاإلجارة كالشركة

 :كغير العقدم عمى كجييف
 األكؿ: التصرؼ باإلرادة المنفردة, كالكقؼ كالطبلؽ كاإلبراء.

 ُكالثاني: األقكاؿ التي تترتب عمييا نتائج حقكقية, كالدعكل كاإلقرار كالشيادة.

كالتػػي ىػػي محػػؿ بحثنػػا, فإنيػػا عمػػى مػػا ذكػػر جػػزء مػػف التصػػرفات القكليػػة  أمػػا العقػػكد الماليػػة
العقديػة, ككػذلؾ فػإف التصػرفات الشػػرعية الفعميػة, تػرتبط بشػكؿ كثيػػؽ بػالعقكد الماليػة, كقػبض المبيػػع 

 مثبل.

كىذه العقكد المالية قد قسميا الفقياء باعتبار إفادتيا لمضماف إلى ثبلثة أنكاع: عقػكد ضػماف, 
 ة, كعقكد مزدكجة.كعقكد أمان

كبالعكدة إلى مبػدأم الجػزاء كالضػماف, فالفقػو اإلسػبلمي لػـ يفصػؿ بينيمػا فػي الجانػب المػدني 
مػػف التشػػريع )بخػػبلؼ الجانػػب الجنػػائي( فػػأطمؽ عمػػى كمييمػػا مسػػمى الضػػماف, كذلػػؾ ألف الجػػزاءات 

لػػػذا نجػػػد أف  المدنيػػػة تكػػػكف دائمػػػا بإزالػػػة أثػػػر المخالفػػػة, كىػػػذا غالبػػػا مػػػا يكػػػكف عػػػف طريػػػؽ الضػػػماف,
مصػطمح الضػماف فػي الجانػب المػدني مػف التشػريع كالػذم يحمػؿ فػي طياتػو معنػى الجػزاء, قػد أحػػاط 

  بجميع التصرفات الشرعية, سكاء كانت فعمية, أك قكلية عقدية كغير عقدية. 

أما عف جيد الباحث في ىذا الفصػؿ, فإنػو سػيتركز بػإذف اهلل تعػالى, عمػى تمييػز مبػدأ الجػزاء 
الماليػػة عػػف مصػػطمح الضػػماف, كبيػػاف مػػا ىػػك جػػزاء, كمػػا ىػػك ضػػماف, كضػػابط التمييػػز  فػػي العقػػكد

بينيمػػا  مػػع دراسػػة إلحػػدل الصػػكر الحديثػػة لمجػػزاء فػػي العقػػكد الماليػػة كىػػك الشػػرط الجزائػػي, كصػػكرة 
حديثػػة أخػػرل لمضػػماف كىػػي خطابػػات الضػػماف المصػػرفية كػػؿ حسػػب مكقعػػو مػػف الدراسػػة, بعػػكف اهلل 

  تعالى.  
 

                                                 

 (. َّٖ,ّٕٗ/ُلمدخؿ الفقيي العاـ: مصطفى أحمد الزرقا, )ا -ُ
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 مبحث األولال

 لعقود المالية في الفقو اإلسالميمبدأ الجزاء في ا
 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: حقيقة الجزاء وأنواعو.
 

 المطمب الثاني: الجزاءات في العقود المالية.
 

 .المطمب الثالث: الشرط الجزائي
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 المطمب األول
 حقيقة الجزاء وأنواعو

 الجزاء في المغة:
ػزىاءن, كجػازاه ميجػازاةن كًجػزىاءن زاءي الميكافأى الجى  زىاه بو كعميو جى ة عمى الشيء, يقاؿ جى

, كالجػزاء أيضػا ُ
, كسػػئؿ ِه طمػػب منػػو الجػػزاء, كجػػازاه أثابػػو كعاقبػػوأىػػك الجاًزيػػة كالجاًزيػػة ىػػي الثػػكاب كالعقػػاب, كاجتػػز 

ٍيتػػوالفػػراء عػػف  ٍيتػػو كجازى زى ٍيتيػػو ًإالَّ فػػي الخيػػفقػػاؿ:  جى زى ٍيتػػو يكػػكف فػػي الخيػػر كالشػػرال يكػػكف جى , ّر كجازى
 كالجمع جزاءات.

كمما سبؽ يتبػيف لنػا أف الجػزاء يطمػؽ فػي المغػة كيػراد بػو الثػكاب كالعقػاب كدليػؿ ذلػؾ قػكؿ اهلل 
ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  تعػػػػػػػػػػػػالى:

ڑ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ 

 .ْچڑ  ک  ک  

 الجزاء شرعا:
عند تتبع كتب الفقو كاستقراء أبكابيا قد ال نجد تعريفا كاضحا كمستقبل لمجػزاء, رغػـ ذلػؾ فإننػا 
لػػف نجػػد بابػػا مػػف أبػػكاب الفقػػو يخمػػك مػػف الحػػديث عػػف الجػػزاءات المترتبػػة عمػػى األفعػػاؿ أك األقػػكاؿ, 

قػػػت لمبػػػدأ الجػػػزاء, كمػػػف خػػػبلؿ التعريػػػؼ السػػػمبية منيػػػا كاإليجابيػػػة كمػػػف مجمػػػؿ المكاضػػػيع التػػػي تطر 
المغػػكم لمجػػزاء, اسػػتطاع الباحػػث أف يحػػدد مفيكمػػا عامػػا لػػو, تنػػدرج تحتػػو كػػؿ الفػػركع المتعمقػػة بيػػذا 

  األصؿ, كيصمح أف يككف تعريفا لو.

نمػا ىػك  افالجزاء دائما ليس جزءن  رتػب عمػى فعػؿ المكمػؼ أك قكلػو ثػر يتأمف التكميػؼ ابتػداءن, كا 
يجابػػػػا,  سػػػػمبنا موافقــــة الشــــريعة أو )األثــــر المترتــــب عمــــن لػػػػذا نسػػػػتطيع أف نعػػػػرؼ الجػػػػزاء بأنػػػػو: كا 

 (.مخالفتيا

                                                 

 (.  ُْٓ/ُْلساف العرب: ابف منظكر, باب الكاك كالياء, ) -ُ
 (.ُِِ/ُالمعجـ الكسيط : إبراىيـ مصطفى كآخركف, ) -ِ
 (.ُْٓ/ُْلساف العرب: ابف منظكر, ) -ّ

 .ُِْ,ُِّسكرة النساء: آية  -ْ
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 شرح التعريي:
نمػػا ىػػك نتيجػػة لػػردة فعػػؿ  لػػيس جػػزءنا أردنػػا بػػو أف الجػػزاءقولنــا األثــر المترتــب:  مػػف التكميػػؼ كا 

يف الجػػزاء المكمػػؼ تجػػاه ىػػذا التكميػػؼ, كىنػػا يجػػدر بنػػا أف نشػػير إلػػى أف الفقػػو اإلسػػبلمي قػػد فصػػؿ بػػ
كالتكميػػؼ, فنػػرل أف الجػػزاء ىػػك حكػػـ مسػػتقؿ, كلكػػف كقكعػػو يترتػػب عمػػى كقػػكع مخالفػػة الحكػػـ األكؿ 

 )كىك التكميؼ( أك مكافقتو, لذا عبرنا عف الجزاء بأنو أثر. 
فمخالفػة الشػريعة يترتػب عمييػا آثػار كعقكبػات كجػزاءات قولنا مخالفـة الشـريعة أو موافقتيـا: 

 أما مكافقتيا فيترتب عمييا آثار إف لـ تكف دنيكية فيي في الغالب أخركية.دنيكية, كأخرل أخركية, 

 أدلة مشروعية الجزاء:
يػػدخؿ فػػي التعريػػؼ السػػابؽ الجػػزاء بشػػقيو الػػدنيكم كاألخػػركم, كىنػػا سػػنمثؿ لكػػؿو مػػف جػػزاءات 

 , مف الكتاب كالسنة بإذف اهلل.كدنيكينا امكافقة الشريعة أك مخالفتيا, أخركين 

 ء األخروي:أوال: الجزا

ــة:  - أ , يقػػكؿ العبلمػػة السػػعدم 1چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چ قكلػػو تعػػالى: جــزاء الموافق
في تفسير ىذه اآلية )ىؿ جزاء مف أحسف في عبػادة الخػالؽ كنفػع عبيػده إال أف يحسػف إليػو 

                                          .أىػػػػػػػػػػػػػػ                              ِبػػػػػػػػػػػػػالثكاب الجزيػػػػػػػػػػػػػؿ, كالفػػػػػػػػػػػػػكز الكبيػػػػػػػػػػػػػر, كالنعػػػػػػػػػػػػػيـ المقػػػػػػػػػػػػػيـ, كالعػػػػػػػػػػػػػيش السػػػػػػػػػػػػػميـ(
فاإلحسػػاف فػػي اآلخػػرة لمعبػػد أثػػر لمكافقتػػو لمشػػريعة فػػي الػػدنيا, كىػػذا داخػػؿ فػػي التعريػػؼ  اإذن 

 السابؽ ذكره.

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ     چ كمثالػو قكلػو تعػالى جزاء المخالفة:  - ب

                 .                                  ّچ ڄ  ڄ  ڄ

يقػػكؿ اإلمػػاـ الطبػػرم رحمػػو اهلل )كالػػذيف كسػػبكا السػػيئات فػػي الػػدنيا, فعصػػكا اهلل فييػػا, ككفػػرك بػػو 
الػػذم عممػػو فػػي الػػدنيا, )بمثميػػا(, مػػف عقػػاب اهلل فػػي  ئكبرسػػكلو, )جػػزاء سػػيئة( مػػف عممػػو السػػي

                                                                          أىػ .ْ اآلخرة(

كفػػػي ىػػػذا المثػػػاؿ يظيػػػر كيػػػؼ أف عقػػػاب اهلل ىػػػك أثػػػر لمخالفػػػة الشػػػريعة فػػػي الػػػدنيا, كىػػػك جػػػزاء 
 المخالفة.

                                                 

 .َٔسكرة الرحمف: آية -ُ
 .ُّٖفسير كبلـ المناف: عبد الرحمف السعدم, صتيسير الكريـ الرحمف في ت -ِ

 .ِٕسكرة يكنس: اآلية  -ّ
 (.ّٕ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف: محمد بف جرير الطبرم, تحقيؽ أحمد شاكر, ) -ْ
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 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم انثاًَ: يثذأ انجضاء ٔانضًاٌ فً انعقٕد انًانٍح فً انفقّ اإلساليً

 

 ثانيا: الجزاء الدنيوي:

 عمن الصعيد الجنائي: -1

منعػة بنفسػو أك  افإف المفسد في األرض الذم أصاب حػد الحرابػة, ككػاف ذجزاء الموافقة:  - أ
لحػد تسػقط انبػو إلػى الحػاكـ, فإنػو عمػى أرجػح األقػكاؿ, تكبتػو بجماعة, إف جػاء تائبػا عػف ذ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  قػػدر عميػػو كذلػػؾ لقكلػػو تعػػالى:عنػػو إذا كػػاف قػػد أسػػمـ نفسػػو قبػػؿ أف يي 

.                                                                   1 چۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  
تكبػة المحػارب الممتنػع بنفسػو أك بجماعػة معػو قبػؿ القيػدرة هلل: )يقكؿ اإلماـ الطبرم رحمو ا

عميػػو, تضػػع عنػػو تىًبعػػات الػػدنيا التػػي كانػػت لزمتػػو فػػي أيػػاـ حربػػو كًحرىابتػػو, مػػف حػػدكد اهلل, 
ػػا فػػي يػػده مػػف أمػػكاؿ المسػػمميف كالمعاىػػديف  دو كقصػػاص, إال مػػا كػػاف قائمن , كقىػػكى ػػٍرـ الـز كغي

 أىػ. ِبعينو, فيرٌد عمى أىمو(

رع اهلل, ىذا المثاؿ يظير لنا كيؼ أف مكافقة الشرع ليا جزاء دنكم, فالتكبة مكافقة لشػ كفي
سقاط الحد ىنا تحديدنا  جزاء دنيكم ليذه المكافقة كاثر ليا. كا 

إف جميػػػع الحػػػدكد كالتعزيػػػرات ىػػػي جػػػزاء لمخالفػػػة الشػػػرع عمػػػى الصػػػعيد جـــزاء المخالفـــة:  - ب
 .                                                  ّچ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ ڀ چ الجنائي فعمى سبيؿ المثاؿ قكلو تعالى: 

مخالفػػػة لمشػػػرع كأثػػػر ىػػػذه المخالفػػػة كجزائيػػػا الػػػدنيكم الجمػػػد لغيػػػر المحصػػػف كالػػػرجـ  فالزنػػػا
 لممحصف.

 عمن صعيد المعامالت: -2

ٍف أىًبى رىاًفعو أىفَّ رىسيكؿى الكمثالو ما جاء جزاء الموافقة:  - أ مًَّو صمى اهلل عميػو كسػمـ اٍستىٍسػمىؼى عى
ؿى بىٍكرىهي  دىقىًة فىأىمىرى أىبىا رىاًفعو أىٍف يىٍقًضىى الرَّجي مىٍيًو ًإًبؿه ًمٍف ًإًبًؿ الصَّ ؿو بىٍكرنا فىقىًدمىٍت عى ػعى ًمٍف رىجي  فىرىجى

ـٍ أىًجٍد فً  بىاًعينا, فىقىاًإلىٍيًو أىبيك رىاًفعو فىقىاؿى لى ـٍ  أىٍعًطًو ًإيَّػاهي ًإفَّ ًخيىػارى ؿى )ييىا ًإالَّ ًخيىارنا رى النَّػاًس أىٍحسىػنييي
اءن                                 .ْ(قىضى

كفييا أنو يستحب لمف عميػو ديػف مػف يقكؿ اإلماـ النككم رحمو اهلل في شرح ىذا الحديث )
قرض كغيره أف يرد أجكد مػف الػذم عميػو كىػذا مػف السػنة كمكػاـر األخػبلؽ كلػيس ىػك مػف 

                                                 

 .ّْسكرة المائدة: آية -ُ
 (.ِٕٖ,ِٖٖ/َُجامع البياف في تأكيؿ القرآف: محمد بف جرير الطبرم, تحقيؽ أحمد شاكر,) -ِ
 .ِسكرة النكر آية  -ّ
 .ُِْٗركاه مسمـ: باب مف استسمؼ شيئا فقضى خيرنا منو, ح/ -ْ
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ض جػػر منفعػػػة فإنػػو منيػػػي عنػػو ألف المنيػػػي عنػػو مػػا كػػػاف مشػػركطا فػػػي عقػػد القػػػرض قػػر 
 كمذىبنا أنو يستحب الزيادة في األداء عما عميو كيجكز لممقرض أخذىا 

أىػػػػػػػ.                                                      ُ(سػػػػػكاء زاد فػػػػػػي الصػػػػػػفة أك فػػػػػػي العػػػػػدد بػػػػػػأف أقرضػػػػػػو عشػػػػػػرة فأعطػػػػػاه أحػػػػػػد عشػػػػػػر
ميقيػػًرض الػػذم فػػرج عػػف أخيػػو كربتػػو قػػد امتثػػؿ ألمػػر النبػػي صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ حػػيف إف ال

ٍنػػوي قػػاؿ: ) ػػٍع عى ػػٍف ميٍعًسػػرو أىٍك يىضى ػػًة فىٍمييػػنىف ٍس عى ػػٍف سىػػرَّهي أىٍف ييٍنًجيىػػوي المَّػػوي ًمػػٍف كيػػرىًب يىػػٍكـً اٍلًقيىامى . ِ(مى
الجػػػزاء الػػػدنيكم  فكػػػاف حثٌػػػو صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ لمنػػػاس عمػػػى حسػػػف القضػػػاء مػػػف قبيػػػؿ

 لمميقًرض لمكافقتو ألمر الشارع.

اإلنصػاؼ: )مػف أتمػؼ  كمثالو مف أتمؼ مػاؿ الغيػر ضػمنو, يقػكؿ صػاحب جزاء المخالفة: - ب
ػػا .كىػػذا عػػيف مػػا نصػػت عميػػو القاعػػدة ّ(غيػػره ضػػمنو سػػكاء كػػاف عمػػدا أك سػػيكنال مػػاالن محترمن

ف لـ يتعمد( يره الػذم فػي يػده أك فػي يػد فمك أتمؼ أحد ماؿ غ ,ْالفقيية )المباشر ضامف كا 
                                                                .ٓأمينو, قصدا, أك مف غير قصد, فإنو بمقتضى ىذه القاعدة يضمف

عمييػا, فمػف أتمػؼ مػاؿ الغيػر  إف حفظ مػاؿ الػنفس كالغيػر مػف كميػات الشػريعة التػي أكػدت
ر لمخالفتػػو أمػػ اف قيمػػة مػػا أتمفػػو أك مثمػػو, جػػزاءن ضػػم فقػػد خػػالؼ أمػػر الشػػارع, كعميػػو عمػػدنا

فعميػػػو الضػػماف لتعمػػػؽ حقػػػكؽ العبػػاد بذمتػػػو جػػػراء فعمػػػو  الشػػارع, أمػػػا مػػػف أتمػػؼ مػػػاال سػػػيكنا
دنيػكم, كىػك ضػماف  الؼ ألمػر الشػارع, ترتػب عميػو أثػر كجػزاءالضار, فاإلتبلؼ فعػؿ مخػ

 قيمة المتمؼ أك مثمو إف كاف مثميا.

 صية:عمن صعيد األحوال الشخ -3

أف امػػرأة ثابػػت بػػف قػػيس أتػػت جػػاء فػػي الحػػديث الصػػحيح عػػف ابػػف عبػػاس  جــزاء الموافقــة: - أ
ثابت بف قيس مػا أعتػب عميػو فػي خمػؽ  ,النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقالت : يا رسكؿ اهلل

أترديف عميو حديقتػو( ؟ كسمـ :   )كال ديف كلكف ال أطيقو! فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 
                                                                                     .ٔقالت : نعـ

                                                 

 (.ّٕ/ُُالمنياج شرح مسمـ بف حجاج: محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم, ) -ُ
 . َّْٖصحيح: ركاه مسمـ, باب فضؿ إنظار المعسر, ح/ -ِ
 (.ُِٔ/ ٔاإلنصاؼ: عمي بف سميماف المرداكم, ) -ّ
 .ِْٖاألشباه كالنظائر: ابف نجيـ, ص -ْ
 (.ِٖ/ُالحكاـ شرح مجمة األحكاـ: عمي حيدر, تحقيؽ فيمي الحسيني, ) انظر درر -ٓ

 . ِٕٓٓصحيح: أخرجو البخارم, باب الخمع ككيؼ الطبلؽ فيو, ح/ -ٔ
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لقد جعؿ اهلل جزاء الرجؿ الذم يقيـ حدكد اهلل في أىمو كبيتو, كييقابىؿ إحسانو  وجو الداللة:
بالنشكز كاإلعراض كطمػب الطػبلؽ مػف زكجػو, جعػؿ لػو الحػؽ فػي أف يسػترد مػا أداه إلييػا 

اء إقامتػو لحػدكد اهلل, فػبل يعقػؿ أف تقابػؿ إقامتػو لحػدكد اهلل بػالطبلؽ كاإلنفػاؽ مف مير, جػز 
معا, كمػا يؤكػد ذلػؾ المعنػى أف النشػكز كعػدـ إقامػة حػدكد اهلل إف كػاف مػف الػزكج, فإنػو ال 
يحؿ لو أف يأخذ مما آتاىا شػيئا, كىػذا داؿ عمػى أف مػا يأخػذه الػزكج عنػد الخمػع ىػك جػزاء 

قامػػة حػػدكده, فػػإف لػػـ يقػػـ حػػدكد اهلل فػػبل حػػؽ لػػو فػػي نيػػؿ ىػػذا دنيػػكم لمكافقتػػو لشػػرع  اهلل كا 
قػػاؿ مالػػؾ : لػػـ أزؿ أسػػمع ذلػػؾ مػػف أىػػؿ العمػػـ, كىػػك الجػػزاء, قػػاؿ القرطبػػي رحمػػو اهلل: ) 

األمر المجتمع عميو عندنا, كىػك أف الرجػؿ إذا لػـ يضػر بػالمرأة كلػـ يسػئ إلييػا, كلػـ تػؤت 
يأخذ منيا كؿ ما افتدت بػو, كمػا فعػؿ النبػي صػمى مف قبمو, كأحبت فراقو فإنو يحؿ لو أف 

ف كػػػاف النشػػػكز مػػػف قبمػػػو بػػػأف يضػػػيؽ عمييػػػا  اهلل عميػػػو كسػػػمـ فػػػي امػػػرأة ثابػػػت بػػػف قػػػيس كا 
 أىػ.ُ كيضرىا رد عمييا ما أخذ منيا(

ػػؿه فىقىػػاؿى ًإنَّػػوي طىمَّػػؽى ا جــزاء المخالفــة: - ب ػػاءى رىجي بَّػػاسو فىجى اًىػػدو قىػػاؿى كيٍنػػتي ًعٍنػػدى اٍبػػًف عى ٍمرىأىتىػػوي عػػف ميجى
ميكقىػػةى  ـٍ فىيىٍركىػػبي اٍلحى ػػديكي َـّ قىػػاؿى يىٍنطىًمػػؽي أىحى تَّػػى ظىنىٍنػػتي أىنَّػػوي رىاد ىىػػا ًإلىٍيػػًو, ثيػػ َـّ ثىبلىثنػػا. قىػػاؿى فىسىػػكىتى حى  ثيػػ

ٍف يىتًَّؽ المَّػوى يىٍجعىػٍؿ لىػوي مىٍخرى  :يىقيكؿي  مى فَّ المَّوى قىاؿى )كى بَّاسو كىاً  بَّاسو يىا اٍبفى عى ـٍ يىا اٍبفى عى نَّػؾى لىػ ػا( كىاً  جن
بىانىٍت ًمٍنؾى اٍمرىأىتيؾى  بَّؾى كى ٍيتى رى ا عىصى ـٍ أىًجٍد لىؾى مىٍخرىجن تىتًَّؽ المَّوى فىمى

ِ. 

إف اهلل جعؿ جزاء مف يخالؼ شرعو في الطبلؽ كيأتي بو عمى غير ما أمر  وجو الداللة:  
كأف تبػيف زكجتػو منػػو ا اهلل, فيطمػؽ ثػبلث طمقػات مػرة كاحػدة, جعػؿ جػزاءه كقػكع طبلقػو ثبلثنػ

, يقكؿ رب العزة جػؿ كعػبل عػف ّبينكنة كبرل فبل تحؿ لو إال إذا نكحت زكجا غيره فيطمقيا
)َفِإْن َطمََّقَيا َفاَل َتِحلُّ َلُو ِمْن َبْعُد َحتَّن َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه َفِإْن َطمََّقَيا َفاَل ُجَنـاَح الطمقة الثالثة 

 . 4َعا ِإْن َظنَّا َأْن ُيِقيَما ُحُدوَد المَِّو َوِتْمَك ُحُدوُد المَِّو ُيَبيُِّنَيا ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن(َعَمْيِيَما َأْن َيَترَاجَ 

كاآلف كبعد عرض ىذه األمثمة لمجزاءات عمى أكثر مف صعيد تكصؿ الباحث إلػى أف الجػزاء 
الثػػكاب تػػارة كالعقػػاب تػػارة مثممػا يطمػػؽ فػػي المغػػة كيػراد بػػو الثػػكاب كالعقػػاب فإنػو يطمػػؽ شػػرعا كيػػراد بػو 

                                                 

 (.ُِِ/ّالجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي, ) -ُ
, كالبييقػػػي فػػػي السػػػنف ُِٗٗصػػػحيح: أخرجػػػو أبػػػك داكد فػػػي سػػػننو, كتػػػاب الطػػػبلؽ, بػػػاب نسػػػخ المراجعػػػة, ح/ -ِ

(, صػححو األلبػاني كقػاؿ إسػناده صػحيح كىػك ُّّ/ٕكتاب الطبلؽ, بػاب االختيػار لمػزكج أال يطمػؽ )الكبرل: 
كمػا قػاؿ الحػػافظ فػي الفػتح عمػػى شػرط مسػػمـ, إركاء الغميػؿ: كتػاب الطػػبلؽ, بػاب سػنة الطػػبلؽ كبدعتػو, حػػديث 

َِٓٓ, (ٕ/َُِ.) 
 كتمميذه ابف القيـ.كىذا ما عميو جميكر العمماء كأئمة المذاىب األربعة غير ابف تيمية  -ّ

 .َِّسكرة البقرة  -ْ
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نػو تبػػيف أف الجػػزاء أأخػرل, كىػػذا بخػبلؼ الشػػائع بػػيف الكثيػريف مػػف أف الجػزاء ىػػك العقػػاب فقػط, كمػػا 
ثػر مػف آثػار االمتثػاؿ لمشػرع أك مخالفتػو, فمػا كػاف مػف ثػكاب فيػك جػزاء االمتثػاؿ ألمػر الشػارع, أىك 

  كما كاف مف عقاب فيك جزاء لمخالفة أمر الشارع.

 جزاء:أنواع ال
كما ذكرنا آنفا, فإف مبدأ الجػزاء مػا تػرؾ بابػا مػف أبػكاب الفقػو إال كتطػرؽ إليػو, كلعػؿ الحػديث 
عف الجزاءات في كؿ باب منيا أمر يطكؿ, لذلؾ نجد أف عمماء الشػريعة عمػى مػر العصػكر حػاكلكا 

اغة تضػػييؽ دائػػرة البحػػث, كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ صػػياغة القكاعػػد الفقييػػة, كحػػديثا مػػف خػػبلؿ محاكلػػة صػػي
النظريػػات التػػي تضػػـ القكاعػػد المختصػػة بكػػؿ بػػاب مػػف أبػػكاب الفقػػو, كأيضػػا مػػف خػػبلؿ تقنػػيف الفقػػو 
اإلسػػبلمي, كصػػياغتو صػػياغة قانكنيػػة عمػػى شػػكؿ مػػكاد كبنػػكد, كمػػف محػػاكالت التقنػػيف ىػػذه )بغػػض 
معػػت فيػو جػػزاءات كػؿ بػػاب  النظػر عػف الخػػبلؼ الػدائر حكليػػا( خػرج لنػػا مفيػكـ ألنػػكاع الجػزاءات, جي

ت مسػػػمى جػػػامع لكػػػؿ الفػػػركع المندرجػػػة تحػػػت ىػػػذا البػػػاب, كلكػػػف بالغالػػػب كػػػاف اسػػػتعماؿ الجػػػزاء تحػػػ
 بمعنى العقكبة في ىذه التقنينات, فكانت عمى النحك التالي:

 أوال: الجزاء الجنائي:

كىك األثر المترتب عمى مخالفة أمر الشارع بتحريـ الجناية عمى األنفس كاألمكاؿ كاألعراض, 
 كىك عمى نكعيف:

 حدكد مقدرة في كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كىي عمى أنكاع: -ُ
)الجناية عمى النفس( قاؿ  العمد , كىك القصاص الذم يككف مقابؿ جريمة القتؿالقتل - أ

 .ُچ ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ تعالى: 
لمػاؿ( قػاؿ تعػػالى: , كىػك الػػذم يكػكف مقابػؿ جريمػة السػػرقة )جػزاء الجنايػة عمػػى االقطـع - ب

 .  ِ چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   چ 
ـــد - ت , كىػػػك عقكبػػػة لجػػػرائـ عػػػدة منيػػػا مػػػا ىػػػك جنايػػػة عمػػػى العػػػرض مثػػػؿ الزنػػػا لغيػػػر الجم

 المحصػػػف كالقػػػذؼ كمنيػػػا مػػػا ىػػػك جنايػػػة عمػػػى العقػػػؿ مثػػػؿ شػػػرب الخمػػػر, قػػػاؿ تعػػػالى: 

                                                 

 .ُٖٕسكرة البقرة: آية -ُ
 .ّٖسكرة المائدة: آية -ِ
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ڑ  ڑ  ک     ک   ک  چ كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:  ،ُچ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ 

 4النور:  چک  گ     گ   گ    گ  ڳ  
ِ. 

چ   چ , كىػػذا ىػػك حػػد الحرابػػة كاإلفسػػاد فػػي األرض, قػػاؿ تعػػالى: االقطــع والقتــل مًعــ - ث

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

 .ّ چڱ  ڱ  ں   
, حتػػى المػػكت, كىػػذا ىػػك حػػد الزانػػي كالزانيػػة إذا أحصػػنا كقػػد تػػكاترت األحاديػػث الــرجم  - ج

عػف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ, أنػو رجػـ الزانػي كالزانيػة المحصػنيف كمنيػا رجمػػو 
 لماعز كالغامدية. 

تعزيرات, تقدر مف كلي األمر, كىي غالبػا مػا تكػكف بالسػجف, أك الغرامػة الماليػة, أك الجمػد,  -ِ
فػػي مػػنح كلػػي األمػػر سػػمطات أكسػػع فػػي  القتػػؿ, كلعػػؿ أكثػػر المػػذاىب تكسػػعنا قػػد تصػػؿ إلػػىك 

 مجاؿ التعزيرات ىك المذىب المالكي, الذم أكصؿ التعزير إلى القتؿ.

                                                                           :ثانيا: الجزاء المدني
خالفػػػة أكامػػػر الشػػػريعة فػػػي مجػػػاالت المعػػػامبلت المدنيػػػة كاألحػػػكاؿ كىػػػك األثػػػر المترتػػػب عمػػػى م

  الشخصية أك االعتداء عمى حؽ خاص أك إنكاره كىك عمى أنكاع:
ثػر المخالفػػة كممػػا كػػاف ذلػؾ ممكنػػا, كإجبػػار المسػػتأجر بعػػد أكيكػػكف بمحػػك  الجــزاء المباشــر: - أ

ؿ لمػف لػو حػؽ حضػانتو انتياء مدة اإلجارة عمػى تػرؾ العػيف المػؤجرة, أك الحكػـ بتسػميـ الطفػ
جبار البائع الذم تسمـ الثمف عمى تسميـ المبيع.  شرعا, كا 

األصؿ أف يككف الجزاء مباشرا بإجبار الفرد عمى تنفيذ عيف ما التػـز بػو, إال أف التعويض:  - ب
الجػػزاء المػػدني قػػد يتمثػػؿ فػػي تعػػكيض يدفعػػو الشػػخص المرتكػػب لممخالفػػة لمػػف لحقػػو الضػػرر 

مف يغتصػب سػيارة شػخص آخػر كتعطػب فػي يػده فعميػو قيمتيػا أك مف جراء ىذه المخالفة, ف
 مثميا.

كىػك جػزاء خػاص بالتصػرفات التػي تفقػد شػرطا مػف شػركط انعقادىػا, كمػا لػك كػاف  البطالن: - ت
 ْأك كاف غير مشركع, أك كقع باإلكراه كمف دكف رضا. مخبل بالنظاـ العاـ,

                                                 

 .ِسكرة النكر: آية -ُ
 .ْسكرة النكر: آية -ِ
 .ّّسكرة المائدة: آية -ّ
 .ََِّ-, لبناف, بيركتِٗالنظاـ القانكني في اإلسبلـ: األستاذ عباس الكعبي, المجمة الفقيية, العدد -ْ
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حػة لػو السػتنقاذ الحػؽ مػف يػد ف لمحاكـ أك القاضي استخداـ كػؿ الصػبلحيات المتابأعممان 
 المخالؼ, كيدخؿ في ذلؾ أشكاؿ التعزير المختمفة مثؿ الحبس, أك الضرب, أك بيع ممتمكات.

 ثالثا: الجزاء اإلداري:

ىك األثر المترتب عمى مخالفػة قاعػدة مػف قكاعػد القػانكف اإلدارم, كتتنػكع الجػزاءات اإلداريػة: 
صػػػـ مػػػف المرتػػػب, كتػػػأخير الترقيػػػة, كالحرمػػػاف مػػػف كالفصػػػؿ مػػػف الخدمػػػة, كالكقػػػؼ عػػػف العمػػػؿ, كالخ

 العبلكات, كاإلنذار, كلفت النظر.

 رابعا: الجزاء السياسي.

كىػػك األثػػر المترتػػب عمػػى مخالفػػة أحكػػاـ السياسػػة الشػػرعية كالحكػػـ, كمػػف أمثمتػػو عػػزؿ الػػكالة 
 ُ كالقضاة كالكزراء بسبب ارتكابيـ مخالفة صريحة لقكاعد السياسة الشرعية.

  
 

 

                                                 

 المرجع السابؽ. -ُ
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 طمب الثانيالم
 الجزاءات في العقود المالية

كمػػا عرضػػنا فػػي المطمػػب السػػابؽ فػػإف الجػػزاء عمػػى أنػػكاع, منػػو مػػا ىػػك جنػػائي, كمنػػو مػػا ىػػك 
مػػدني, كمنػػو مػػا ىػػك إدارم, كمنػػو السياسػػي, كعنػػد الحػػديث عػػف الجػػزاءات فػػي العقػػكد الماليػػة, فإننػػا 

يقػػات لػػبعض الجػػزاءات فػػي العقػػكد سػػنطرؽ بػػاب الجػػزاء المػػدني, كسػػنعرض بػػإذف اهلل مػػف خبللػػو تطب
الماليػػة؛ لمكقػػػكؼ عمػػػى صػػػياغة لمبػػػدأ الجػػػزاء فػػػي ىػػذا النػػػكع مػػػف المعػػػامبلت, ككػػػذلؾ لمكقػػػكؼ عمػػػى 

  ترتيب كقكع ىذه الجزاءات, كطرؽ تطبيقيا, فنقكؿ كباهلل التكفيؽ.

إف الجػػػزاء المػػػدني كمػػػا بينػػػا ىػػػك: األثػػػر المترتػػػب عمػػػى مخالفػػػة أكامػػػر الشػػػريعة فػػػي مجػػػاالت 
 عامبلت المدنية كاألحكاؿ الشخصية أك االعتداء عمى حؽ خاص أك إنكاره. الم

ككما ىك كاضح فإف المعػامبلت الماليػة داخمػة فػي ىػذا التعريػؼ )أم الجػزاءات المتعمقػة بتمػؾ 
المعػػامبلت( كعميػػو فإنػػو سػػينطبؽ عمييػػا التقسػػيـ السػػابؽ ذكػػره لمجػػزاء المػػدني كلكنػػا سػػنقـك ىنػػا بطػػرح 

  ذا التقسيـ في مجاؿ المعامبلت المالية عمى النحك التالي:بعض التطبيقات لي

 أوال: الجزاء المباشر:
, كذلػػؾ بػػالرجكع إلػى الحالػػة التػػي كانػػت قبػػؿ أثػػر المخالفػػة كممػػا كػاف ذلػػؾ ممكننػػاكيكػكف بمحػػك 

المخالفة , كأنيػا لػـ تكػف, كىػذا النػكع مػف الجػزاء ىػك أكؿ مػا يبػدأ بػو إذا كػاف محػؿ النػزاع قائمػا كلػـ 
مؼ, كذلؾ بإرجاع عيف الحؽ المعتػدل عميػو إلػى صػاحبو؛ ألف مقصػد الشػارع مػف الجػزاء الػدنيكم يت

في المعامبلت المالية, ىك إيصاؿ الحقكؽ إلى أصحابيا, لذا فإف أكؿ الطػرؽ إليصػاؿ ىػذه الحقػكؽ 
عمػػو ىػػي الطريقػػة المباشػػرة كالمتمثمػػة بإزالػػة أثػػر ىػػذه المخالفػػة, كذلػػؾ بإجبػػار المخػػالؼ الرجػػكع عػػف ف

 الضار, كمثاؿ ذلؾ.

 مسألة المدين المماطل:
ىك كػؿ مػف ثبػت فػي ذمتػو حػؽ لمغيػر, كيػدخؿ فػي معنػى المػديف فػي البيػكع كػؿ مػف  المدين:

 إذا انشغمت ذمة احدىما بحؽ لآلخر. البائع كالمشترم,
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 كالمديف عمى ثبلثة أنكاع:
ى  ائ    ائ  ەئ      ې  ى   چ المػػديف المعسػػر, كحكمػػو كجػػكب إنظػػاره, كذلػػؾ لقكلػػو تعػػالى  -ُ

 .ُچ  ەئ
 المديف المكسر المبادر إلى الكفاء. -ِ
 المديف المكسر المماطؿ. -ّ

كالنكع الثالث ىك محؿ مثالنا, إذ حذر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف ىذا الفعؿ الشػنيع, 
الذم يترتب عميو مف الظمـ لمعبػاد كأكػؿ أمػكاليـ فػي حػيف قػد يككنػكا بػأمس الحاجػة ليػا, فقػاؿ صػمى 

ػػوي كىعيقيكبىتىػػوي  ي  لىػػ, كقػػاؿ أيضػػا: )ِاهلل عميػػو كسػػمـ: )مطػػؿ الغنػػي ظمػػـ( , لػػذا فػػإف ّ(اٍلكىاًجػػًد ييًحػػؿ  ًعٍرضى
ٍينػػػو, أك ذات العػػػيف إذا كػػػاف الحػػػؽ  المػػػديف المماطػػػؿ المكسػػػر يجبػػػره القاضػػػي أك الحػػػاكـ عمػػػى أداء دى

مسػتخدما فػي ذلػؾ كػؿ مػا ينػدفع ثر ىذه المخالفة بأداء ما عميو مػف حػؽ لمػدائف, أعينا, كذلؾ إلزالة 
بػػو الضػػرر عػػف الػػدائف, مػػف مكعظػػة, أك حػػبس, أك بيػػع ممػػؾ, أك ضػػرب, فبػػأم منيػػا انػػدفع الضػػرر 
يكتفى, كال يعدؿ إلى الجزاء األشد إال إذا استعصى دفع الضرر باأليسر, كقد نقؿ شيخ اإلسبلـ ابف 

ذلػؾ : أف كػؿ مػف عميػو مػاؿ, يجػب كاألصؿ فػي تفاؽ العمماء عمى ذلؾ إذ يقكؿ: )اتيمية رحمو اهلل 
أداؤه, كرجػػؿ عنػػده كديعػػة, أك مضػػاربة, أك شػػركة, أك مػػاؿ لمككمػػو, أك مػػاؿ يتػػيـ, أك مػػاؿ كقػػؼ, أك 
ماؿ لبيت الماؿ, أك عنده ديف ىك قادر عمى أدائو, فإنو إذا امتنػع مػف أداء الحػؽ الكاجػب مػف عػيف 

 أك يػػػدؿ عمػػػى -, حتػػػى يظيػػػر المػػػاؿ أك ديػػػف, كعػػػرؼ أنػػػو قػػػادر عمػػػى أدائػػػو, فإنػػػو يسػػػتحؽ العقكبػػػة
ػػػي   -مكضػػػعو  ر فػػػي الحػػػبس فإنػػػو يسػػػتكفى الحػػػؽ مػػػف المػػػاؿ, كال حاجػػػة إلػػػى فػػػإذا عػػػرؼ المػػػاؿ, كصي

ف امتنػػػع مػػػف الداللػػػة عمػػػى مالػػػو كمػػػف اإليفػػػاء, ضػػػرب حتػػػى يػػػؤدم الحػػػؽ أك يمكػػػف مػػػف  ضػػػربو, كا 
رىـ, رضػػػي اهلل أحمػػد كغيػػػعمػػػى ذلػػؾ الفقيػػػاء مػػف أصػػػحاب مالػػؾ كالشػػػافعي ك أدائػػو...... كقػػػد نػػص 

 أىػ. ْ(عنيـ, كال أعمـ فيو خبلفا

نػو فػي الجػزاء المباشػر يطالػب المخػالؼ بػرد ذات العػيف ال مثميػا كال أكلكف يجدر التنكيػو ىنػا 
تسػػميـ المبيػػع  عمػػى قيمتيػػا, فالبػػائع الػػذم قػػبض الػػثمف مػػف المشػػترم كماطػػؿ فػػي تسػػميـ المبيػػع, يجبػػر

 جراءات السابقة الستيفاء المبيع منو.بعينو ال مثمو كال قيمتو كتتخذ بحقو اإل
                                                 

 .َِٖآيةسكرة البقرة:  -ُ
 .َْٖٓمسمـ ح/ - ََِْمتفؽ عميو: البخارم ح/ -ِ

, ابػف ُْٕٔٗ, أحمػد ح/َّّٔ, كركاه أبػك داكد ح/َٖٗٓ(, كصححو ابف حبػاف ح/ُُٖ/ّعمقو البخارم: ) -ّ
حػبلؿ عرضػو كمػػا جػاء فػي الحػديث فػي مسػند احمػػد َّْٕ,  نسػائي ح/ِِْٕماجػة ح/ , كحسػنو األلبػاني, كا 

 سو(.)قاؿ ككيع عرضو شكايتو كىعقكبتو حب

 .ّٗ,ّٖالسياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية: ابف تيمية, ص -ْ
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 ثانيًا: التعويض:
السػػتنقاذ عػػيف الحػػؽ ممػػف كجػػب  ف ذكرنػػا أف الجػػزاء المباشػػر ىػػك أكؿ مػػا يصػػار إليػػوأسػػبؽ ك 

, سكاء بالمكعظة, أك باإلرشاد, أك بالحبس, أك ببيع الممؾ, أك بالضرب كذلػؾ إذا كانػت العػيف عميو
بعينػػو ال مثمػػو أك قيمتػػو, كلكػػف إذا مػػا تمػػؼ الحػػؽ المعتػػدل  محػػؿ النػػزاع قائمػػة, إذ الكاجػػب رد الحػػؽ

عميو كىك بذمة المعتدم أك تصرؼ بو تصرفا فػكت منافعػو, أك غيػر كصػفو, فإنػو حينيػا يعػدؿ عػف 
 الجزاء المباشر بأشكالو إلى التعكيض.

نما استعممكا لفظ  كفقياء الشريعة لـ يستعممكا لفظ التعكيض عند الحديث عف جبر الضرر, كا 
 :في تأكيد ىذا المعنى كىذا بعضيا افرت عباراتيـضالضماف, ال بؿ ت

ف لػـ يتعمػد( أم أنػو سػكاء ء في شرح مجمػة األحكػاـ العدليػة: جاالحنفية:  - أ )المباشػر ضػامف كا 
فعميػو لػك أتمػؼ أحػد مػاؿ غيػره  ....ضػامنا تعمد المباشر إتػبلؼ مػاؿ الغيػر أك لػـ يتعمػد, يكػكف

أىػػػػػػػػػ.                         ُصػػػػػػػػدا أك مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر قصػػػػػػػػد فإنػػػػػػػػو يضػػػػػػػػمف(الػػػػػػػػذم فػػػػػػػػي يػػػػػػػػده أك فػػػػػػػػي يػػػػػػػػد أمينػػػػػػػػو ق
. إذا زلؽ أحد عمػى مػاؿ آخػر كأتمفػو يضػمف(مف المجمة عمى ما يمي: ) ُّٗادة كقد نصت الم
 .ِمف نفس المجمة: )لك أتمؼ أحد ماؿ غيره ظاٌنان أنو مالو يضمف( ُْٗككذلؾ المادة 

القاضػي عبػد الكىػاب فػي المعكنػة إذا أتمػؼ عمػى قػاؿ جاء في شرح ميارة الفاسػي: ) المالكية: - ب
غيػره شػيئا لزمػو بػدؿ المتمػؼ إلػى صػاحبو كالبػدؿ نكعػاف مثػؿ مػف طريػؽ الخمقػة كالصػكرة كمثػؿ 
مف طريؽ القيمة فالذم مف طريؽ الخمقػة كالصػكرة كىػك كػؿ مػا يكػاؿ أك يػكزف لزمػو رد مثمػو ال 

لعػركض كالرقيػؽ كالحيػكاف فيمزمػو بػإتبلؼ فأما مػا ال يكػاؿ كال يػكزف كالثيػاب كسػائر ا ....قيمتو
 أىػ. ّ(قيمتو دكف مثمو مف جنسو

قاؿ الييتمي فػي تحفػة المحتػاج: )كمػف أتمػؼ مػاال لغيػره أك تعػدل باسػتعمالو كجػب  الشافعية: - ت
ف لـ يطمبو صاحبو(  أىػ. ْعميو دفع بدؿ ما أتمفو كأجرة استعمالو كنحك ذلؾ كا 

                                                 

 .ِٗدرر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ: عمي حيدر, المادة  -ُ

 .ُْٗإلى  ُِٗمجمة األحكاـ العدلية: مجمكعة مف عمماء الخبلفة العثمانية, المكاد  -ِ

 (.ُٕٕ/ِشرح ميارة: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد المالكي, ) -ّ

 (.َُِ/ ّتاج شرح المنياج: ابف حجر الييتمي, ) تحفة المح -ْ
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محترمػػا لغيػػره ضػػمنو فػػي اإلنصػػاؼ: مػػف أتمػػؼ مػػاال  كتػػب شػػيخ اإلسػػبلـ المػػرداكم الحنابمــة: - ث
 .ِأىػ ُ(سكاء كاف عمدنا أك سيكنا

كلكف ما ذكرناه مف أقكاؿ العمماء إنما ىك كػبلـ عػاـ يفيػد مشػركعية جبػر الضػرر, كلكػف عنػد 
, كعػػف التعػكيض الػػذم ىػك مػػف قبيػؿ الجػػزاء, يجػب أف نميػػز بػػيف يػػة تحديػدناالحػديث عػػف العقػكد المال

الداخمػة فػي العقػكد, كغيػر الداخمػة فييػا, كبعػد ذلػؾ نقػـك بتميػز مػا ىػك جػزاء كمػا ىػك  أنكاع الضػماف
  ضماف, في ىذه األنكاع الداخمة في العقكد.

 . ّال تعدك أف تككف نكعيف: ضماف عقد, كضماف يد ت الداخمة في العقكد الماليةإف الضمانا

فػػيض اهلل: )تعػػكيض مفسػػدة أمػػا ضػػماف المتمػػؼ فػػبل يتعمػػؽ بػػالعقكد فيػػك كمػػا عرفػػو الػػدكتكر 
 .ْمالية لـ تقترف بعقد(

يبقى أف نميز ما ىػك جػزاء كمػا ىػك ضػماف فػي ىػذه األنػكاع )ضػماف العقػد كضػماف اليػد(     اإذن 
يحمػػؿ معنػػى الجػػزاء كتػػارة يكػػكف بمعنػػى الضػػماف,  افػػالتعكيض فػػي ىػػذه األنػػكاع قػػد يكػػكف تػػارة جزائينػػ
لػى طبيعػة العقػػد, ىػؿ ىػك مػػف عقػكد الضػماف, أـ مػػف كفػي العقػكد الماليػػة ينظػر إليجػاب التعػػكيض إ

عقػػكد األمانػػة, فضػػماف العقػػد يتعمػػؽ بعقػػكد الضػػماف كضػػماف اليػػد يتعمػػؽ بعقػػكد األمانػػة كىػػذا بيانيػػا 
 أكرده عمى النحك اآلتي:

فعقد البيع مثبل مف عقكد الضماف, كىي التي يككف الماؿ محميا مضمكنا عقود الضمان:  -ُ
يصبو مف تمؼ فما دكنو كلك بآفة سماكية يكف عمى مسؤكليتو  عمى الطرؼ القابض, فميما

, قبض الثمف أك بعده, عمدا أك سيكا, فمك ىمؾ المبيع بيد البائع, سكاء قبؿ الٓكحسابو
ف كاف قد تسمـ البائع الثمف عميو رده,  ينفسخ العقد, كتفرؽ الصفقة؛ ليبلؾ محؿ العقد, كا 

في حاؿ قبض البائع الثمف كىمؾ المبيع في  :كىك قكؿ الجميكر. كقاؿ الشافعي رحمو اهلل
يده, ال ينفسخ العقد, كعمى البائع الضماف, المثؿ أك القيمة, ككجو قكلو: أنو لك أتمؼ ماالن 

                                                 

 (.ُِٔ/ٔاإلنصاؼ: عبلء الديف أبي الحسف المرداكم, ) -ُ
كممػػا ذكػػر يتبػػيف اتفػػاؽ المػػذاىب عمػػى ىػػذا األصػػؿ كلقػػد تعمػػد الباحػػث ذكػػر أقػػكاؿ المػػذاىب فػػي مسػػالة ضػػماف  -ِ

السػائدة, كتػارة ظنػان أنػو  المتمؼ؛ لما لمسػو مػف تحػرج بعػض المجتمعػات مػف قبػكؿ العػكض تػارة بحكػـ األعػراؼ
 مخالؼ لقكاعد الشريعة, كىك ظفه خطأ كما تبيف.

 كما بعدىا مف ىذه الرسالة. ُٖكسيأتي تفصيؿ ذلؾ في صفحة -ّ

 .ٓٓأحكاـ الضماف في الفقو اإلسبلمي: د. محمد فكزم فيض اهلل, ص -ْ
 .ٖٓص ِالعدد ُٗفكرة ضماف العقد: د. أيمف أبك العياؿ, مجمة جامعة دمشؽ, المجمد  -ٓ
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               .                                                ُمممككا لمغير بغير إذنو فيجب عميو ضماف المثؿ أك القيمة, كما لك أتمفو بعد القبض
سكاء  -كلقد رد الكاساني عمى قكؿ الشافعي رحميما اهلل  بقكلو: إف المبيع في يد البائع 

مضمكف بأحد الضمانيف, كىك الثمف, أال ترل لك ىمؾ في يده  -قبؿ قبض الثمف أـ بعده
غير  -سقط الثمف عف المشترم, فبل يككف مضمكنا بضماف آخر؛   -قبؿ قبض الثمف-

 .                                            ِالمحؿ الكاحد ال يقبؿ الضمانيف إذ -الثمف

ألف ضػماف العقػد ىػك: ضػماف المبيػع بػالثمف أك مػا  ؛كالراجح كاهلل أعمـ ىك قكؿ الجميكر
تـ االتفاؽ عميػو بالعقػد ال بالقيمػة أك بالمثػؿ كىػذا ىػك مػا يميػز ضػماف العقػد فػي عقػكد الضػماف 

فمك اشترطنا القيمػة أك المثػؿ فػي ضػماف العقػد؛ النعػدـ الفػرؽ بػيف ضػماف اليػد عف ضماف اليد, 
 كضماف العقد.                                                                  

كبػػػالرجكع إلػػػى الحػػػديث عػػػف التعػػػكيض الجزائػػػي فػػػي عقػػػكد الضػػػماف, نسػػػتطيع القػػػكؿ أف  
نمػا ىػك ضػماف, حيػث يظيػر كاضػحا التعكيض في ىذا النكع مف العقكد ليس  مف قبيؿ الجزاء كا 

أنػو أثػػر النفسػػاخ العقػػد بيػػبلؾ محمػػو, كلػػيس أثػرا لمخالفػػة شػػرعية, ككػػذلؾ لػػك كػػاف البػػائع متعمػػدا 
إىػػبلؾ المبيػػػع قبػػػؿ القػػػبض كقاصػػدا اإلضػػػرار بالمشػػػترم, فػػػإف التعػػكيض يبقػػػى أيضػػػا مػػػف قبيػػػؿ 

مػف آثػػاره, كيجػكز لمقاضػػي حينيػا تعزيػػره الضػماف كالجػزاء حينيػػا يكػكف ىػػك فسػخ العقػػد كحرمانػو 
 كتأديبو بما يزجره عف تكرار ذلؾ. 

كمثاليا عقد الككالة كىك مف عقكد األمانػة, التػي يكػكف المػاؿ المقبػكض فػي  عقود األمانة: -ِ
تنفيػػذىا أمانػػة فػػي يػػد قابضػػو لحسػػاب صػػاحبو, فػػبل يكػػكف القػػابض مسػػؤكالن عمػػا يصػػيبو مػػف 

, فمػك ىمػؾ المػاؿ بيػد الككيػؿ دكف تقصػير ّقصػر فػي حفظػوتمؼ فما دكنو إال إذا تعدل أك 
أك اعتػداء منػو فػبل ضػماف عميػو؛ ألف يػده عمػى المػاؿ يػد أمانػة ال يػد ضػماف, أمػا إف ىمػػؾ 

لػو مػثبل الماؿ جراء اعتداء أك تقصػير مػف قبػؿ الككيػؿ, فإنػو يمزمػو تعػكيض المككػؿ عػف ما
كالضػػماف يظيػػر بصػػكرة أكضػػح فػػي , كلعػػؿ التفريػػؽ بػػيف الجػػزاء أك قيمػػة, جػػزاءن ال ضػػمانا

عقػػكد األمانػػة, فالككيػػؿ ال يمزمػػو الضػػماف ابتػػداءن ألف يػػده عمػػى المػػاؿ يػػد أمانػػة, كلكػػف أيلػػـز 
بتعكيض المككؿ جزاءن لما تعمده مف إتبلؼ أك تقصير في حفظ الماؿ, لذا قمنا أنو جزاء ال 

 . ضماف؛ ألف يد الككيؿ يد أمانة ال يد ضماف, كال يجب الضماف عمييا

                                                 

 (.ِّٖ/ٓبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ُ

 المرجع السابؽ. -ِ

 .ٖٓص ِالعدد ُٗفكرة ضماف العقد: د. أيمف أبك العياؿ, مجمة جامعة دمشؽ, المجمد  -ّ
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كىػػػي التػػػي تنشػػػئ الضػػػماف مػػػف كجػػػو كاألمانػػػة مػػػف كجػػػو, كمثاليػػػا عقػػػد العقـــود المزدوجـــة:  -ّ
اإلجارة, فإنو مػف عقػكد الضػماف بالنسػبة لممنفعػة كاألجػرة, فينطبػؽ عمييػا مػا تقػدـ ذكػره فػي 
عقػػػػكد الضػػػػماف مػػػػف ضػػػػماف, أمػػػػا العػػػػيف المسػػػػتأجرة فالعقػػػػد بالنسػػػػبة ليػػػػا عقػػػػد أمانػػػػة, بيػػػػد 

 ُ.ا )إذا ىمكت( ما قيؿ في عقكد األمانة مف جزاءالمستأجر, كينطبؽ عميي

 التعويض عن تبعات الفعل الضار:

كمػػا ذكرنػػا قبػػؿ قميػػؿ فػػإف السػػبب األكؿ لمتعػػكيض الجزائػػي فػػي العقػػكد الماليػػة, ىػػك التمػػؼ أك 
اليبلؾ الذم يمحؽ بمحؿ العقد, مف جراء االعتػداء النػاتج عػف إرادة كقصػد أك التقصػير فػي الحفػظ, 

آخػر لمتعػكيض فػي العقػكد الماليػة, كىػك التعػكيض عػف الضػرر المػادم الحقيقػي الكاقػع كىنػاؾ سػبب 
بسػػبب الفعػػؿ الضػػار, كمثالػػو: نفقػػات الشػػكاية, كالمطالبػػة, كالمحامػػاة, كأجػػكر التحصػػيؿ, كالتعقػػب, 
التي يتكبػدىا صػاحب الحػؽ ألجػؿ حصػكلو عمػى مالػو مػف المعتػدم, فيػذه األضػرار الماديػة يسػتحؽ 

, يقػػكؿ صػػاحب تبصػػرة ِس كال شػػططإذا كػػاف غرمػػو ليػػا عمػػى القػػدر المعتػػاد ال كٍكػػالتعػػكيض عنيػػا 
ذا تبيف أف المطمكب ألد بالمدعي, كدعاه الطالب إلى االرتفاع إلى القاضي فأبى, فيككف الحكاـ: ) كا 

 .ّ(عمى المطمكب أجرة الرسكؿ إليو, كال يككف عمى الطالب مف ذلؾ شيء

غـر رب ديف بسببو أم بسبب مطؿ مديف أحكج رب الديف  كماككذلؾ يقكؿ اإلماـ البيكتي: )
عمػػى مػػاؿ لحممػػو  -أم بالغصػػب -إلػػى شػػككاه فعمػػى المماطػػؿ لتسػػببو فػػي غرمػػو أشػػبو مػػا لػػك تعػػدل 

أجرة كحممو لبمد أخػرل كغػاب ثػـ غػـر مالكػو أجػرة حممػو لعػكده إلػى محمػو األكؿ فإنػو يرجػع بػو عمػى 
ذا كاف الػذم عميػو الحػؽ قػادرا . كجاء في مجمكعة فتاكل اْمف تعدل بنقمو( بف تيمية رحمو اهلل: ) كا 

عمى الكفاء, كمطؿ صاحب الحؽ حقو, حتى أحكجو إلى الشكاية, فما غرمو بسبب ذلؾ, فيك عمػى 
  .ٓالظالـ المبطؿ, إذا كاف غرمو عمى الكجو المعتاد(

ذا ماطػؿ كفي ىذه المسألة يظير جميا مدل أىمية الفصػؿ بػيف الجػزاء كالضػماف, فػالمطمكب إ
فػػي أداء مػػا عميػػو, حتػػى ألجػػئ صػػاحب الحػػؽ لمشػػكاية كالمقاضػػاة فإنػػو يأخػػذ حكػػـ المػػديف المماطػػؿ, 
كالمديف المماطؿ ال يمزمو سكل أداء عيف الحؽ أك مثمو أك قيمتو, دكف أم زيادة, كلـ يقػؼ الباحػث 

ديف, ككػػؿ عمػػى أم دليػػؿ يجيػػز أخػػذ زيػػادة مػػف المماطػػؿ أك تكػػاليؼ القضػػية التػػي يرفعيػػا صػػاحب الػػ

                                                 

 المرجع السابؽ. -ُ
 .ِٓالتعكيض عف األضرار المترتبة عمى المماطمة في الديكف: د. سمماف بف صالح الدخيؿ, ص -ِ

 (.ِٗٓ/ُاىج األحكاـ: ابف فرحكف, )تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمن -ّ
 (.ُْْ/ّشرح منتيى اإلرادات: منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي, ) -ْ

 (.ُٖ/َّمجمكعة الفتاكل: ابف تيمية, ) -ٓ
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ذا تػـ تخريجيػا عمػى أنيػا نػكع مػف أنػكاع الجػزاء إذلؾ إذا تـ تخريج المسألة عمى أنيػا ضػماف, كلكػف 
, فالػػذم يماطػؿ فػي أداء حقػكؽ النػػاس كىػك ممػيء مكسػػر, ُفحينيػا جػاز ذلػؾ, كفيمػػت عبػارة الفقيػاء

قة الػػػذكر إذا ثبػػػت تعمػػػده ذلػػػؾ دكف أم مبػػػرر أك عػػػذر شػػػرعي فإنػػػو يمزمػػػو تحمػػػؿ كػػػؿ النفقػػػات السػػػاب
 مف تمؾ التكاليؼ أك النفقات. انو ال يتحمؿ أي  إجزاءن, أما إف تمتع بعذر يعتبر شرعا ف

 رر لمتعويض في المعامالت المالية:شروط استحقاق الض
اشػػترط الفقيػػاء جممػػة مػػف الشػػرائط السػػتحقاؽ الضػػرر لمتعػػكيض كتحػػدثكا عنيػػا تحػػت مسػػمى 

 مانيـ كما بينا كىي عمى النحك اآلتي:شركط الضماف لعدـ ظيكر مصطمح التعكيض في ز 
دـ كالكمػب كغيػر ذلػؾ ممػا لػيس أف يككف المتمؼ ماالن, فبل يجب الضماف بإتبلؼ الميتة كالػ -ُ

 .بماؿ
ا -ِ سػكاء كػاف , فبل يجب الضماف بإتبلؼ الخمػر كالخنزيػر عمػى المسػمـ أف يككف الماؿ متقكمن

 حؽ المسمـ. ؛ لسقكط تقـك الخمر كالخنزير فيالمتًمؼ مسمما, أك ذمينا
أف يككف المتمؼ مف أىؿ كجكب الضماف عميو, فصاحب البييمة ال يضمف ما أتمفتو؛ ألف  -ّ

بىاره ) يىا جي ٍرحي  , كال إتبلؼ مف مالكيا, فبل يجب الضماف عميو., فكاف ىدرناِ(اٍلعىٍجمىاءي جى

حتػى ال يكػكف  أف يككف فػي الكجػكب فائػدة, أم إمكػاف الكصػكؿ إلػى الحػؽ, كدفػع الضػرر؛ -ْ
مف العبث؛ لعدـ القدرة عمى الكصكؿ إلى الحؽ, فبل يضمف المسمـ  اب التعكيض ضربناإيج

 . ّبإتبلؼ ماؿ الحربي كالعكس

 .ْأف يككف الماؿ مممككا لممتمؼ عميو -ٓ
أف يكػػكف الضػػرر متحقػػؽ الكقػػكع, فػػبل تعػػكيض بمجػػرد الفعػػؿ الضػػار دكف حصػػكؿ الضػػرر  -ٔ

سػػاف فمػػـ يصػػب بشػػيء, أك قمػػع سػػنان كاسػػتمراره, كمػػف حفػػر حفػػرة فػػي الطريػػؽ فسػػقط فييػػا إن

                                                 

بغػض النظػر عػػف الخػبلؼ المثػار حػػكؿ جػكاز أخػذ الغرامػػة الماليػة كجػزاء, كالتػػي يػرل الباحػث جكازىػػا فػي ىػػذا  -ُ
ت رقابية تنظـ ىذا األمر, فعمة المنع في السابؽ كانت الخكؼ مػف تسػمط العصر بعد ما شرع مف قكانيف كىيئا

األمػراء الظممػػة عمػػى أمػػكاؿ النػاس بالمصػػادرة, كلعػػؿ ىػػذه العمػة قػػد انتفػػت اآلف مػػع مػا تػػـ اسػػتحداثو مػػف تػػدابير 
 رقابية.

 , كالمفظ لمسمـ.ِْٔٓ, مسمـ ح/ُْٗٗمتفؽ عميو: البخارم ح/ -ِ
  (.ُٖٔ,ُٕٔ/ ٕبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ّ

, كقػد رد ِبحث التعكيض عف األضرار المترتبة عمػى المماطمػة فػي الػديكف: د. سػمماف بػف صػالح الػدخيؿ ص -ْ
ف شػػػئت قمػػػت أف يكػػػكف مممككػػػا, فػػػي نفسػػػو لػػػيس بشػػػرط لكجػػػكب  الكاسػػػاني ىػػػذا الشػػػرط كلػػػـ يرجحػػػو إذ قػػػاؿ)كا 

 (.ُٖٔ/ٕالكاساني, )الضماف, فإف المكقكؼ مضمكف باإلتبلؼ كليس بمممكؾ أصبل( بدائع الصنائع: 
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, ككذلؾ ال يضمف الضرر المعنكم أك ضػرر تفكيػت الفرصػة كمػا فػي ُفنبتت أخرل مكانيا
 .ِالديكف المتأخرة أك الضرر المحتمؿ كقكعو

  ثالثا: البطـالن:

, كذلػؾ باسػتيفاء مبلت الماليػة إمػا أف يكػكف مباشػرناكما بينا مف قبػؿ فػإف الجػزاء فػي المعػا
مػػػا تعكيضػػػا, كذلػػػؾ إذا ىمػػػؾ الحػػػؽ فػػػي يػػػد عػػػيف الحػػػؽ  المطمػػػكب مػػػف المعتػػػدم أك المخػػػالؼ, كا 

المعتدم, فإنو يعدؿ مف الجزاء المباشر إلى التعكيض, المثؿ في المثمي كالقيمػة بػالقيمي, كاآلف 
نحػػف أمػػاـ نػػكع ثالػػث مػػف أنػػكاع الجػػزاء فػػي العقػػكد الماليػػة كىػػك الػػبطبلف, فػػالبطبلف أمػػر يتعمػػؽ 

 الذم يمحؽ بصيغتو كأركانو كشركط صحتو, إذ جعؿ الشارع لصحة العقكد أركاننػبالعقد كالخمؿ ا
تبنى عمييا صحة ىذه العقكد مف عدميا, كىنا سنبيف مفيـك البطبلف ككيؼ أنو يعتبر  اكشركطن 

 مف الجزاءات في العقكد المالية, مع ذكر مراتب البطبلف, كالفرؽ بينو كبيف الفسخ.

 مفيوم البطالن:

رة العممػػػاء فػػػي تحديػػػد مفيػػػـك الػػػبطبلف, أك صػػػياغة تعريػػػؼ لػػػو, كلكنيػػػا فػػػي اختمفػػػت عبػػػا
 مجمميا متقاربة المعنى كدالة عمى نفس األثر الناتج عنو.

فقيؿ أف البطبلف ىك مػا يقابػؿ معنػى الصػحة, كيػراد بػو عػدـ ترتػب آثػار العمػؿ عميػو فػي 
 .ّالدنيا, أك في اآلخرة

تسػاب التصػرؼ كجػكده االعتبػارم كآثػاره فػي كعرفو الشيخ مصػطفى الزرقػا بأنػو: )عػدـ اك
 .ْنظر الشارع(

 .ٓكقيؿ أنو: )جزاء تخمؼ شركط صحة العقد المؤدم إلى انعداـ آثاره(

كممػػا ذكػػر يظيػػػر لنػػا قاسػػػـ مشػػترؾ سػػكاء بػػػيف مػػا ذكػػػر مػػف التعريفػػات أك حتػػػى بػػيف مػػػا 
لسػبب  ؛مػيعرض الباحث عف ذكػره, كىػك انعػداـ أثػر التصػرؼ الشػرعي سػكاء كػاف قػكلي أك فعأ

أك عيب كقع عند إنشػاء التصػرؼ أخػؿ بػو سػكاء مػف جيػة أركػاف التصػرؼ أك مػف جيػة شػركط 
صحتو, فأفقد التصرؼ اآلثار الشرعية المترتبة عميو, كحتى إف كاف لمتصرؼ كجكد حسػي فإنػو 

                                                 

 (.ُّٓ/ٕالمرجع السابؽ: ) -ُ
 .ِبحث التعكيض عف األضرار المترتبة عمى المماطمة في الديكف: د. سمماف بف صالح الدخيؿ, ص -ِ

 (.ْٔٓك ِْٓ/ُالمكافقات: الشاطبي: ) -ّ

 (.َّٕ/ِالمدخؿ الفقيي العاـ: مصطفى أحمد الزرقا, ) -ْ

 .ٖٗف السحيمي, رسالة ماجستير جامعة أـ القرل, صتحكؿ العقد المالي كأثره: إبراىيـ بف عبد الرحم -ٓ
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؛ بسػػػػبب ىػػػػذا العيػػػػب أك الخمػػػػؿ الػػػػذم اقتػػػػرف ُال قيمػػػػة لػػػػو النعػػػػداـ الكجػػػػكد االعتبػػػػارم لمتصػػػػرؼ
ذ إنشػػائو, كلمتمثيػػؿ لػػذلؾ فػػي مجػػاؿ المعػامبلت الماليػػة, نأخػػذ عقػػد البيػػع, كىػػك مػػف بالتصػرؼ منػػ

ف كمحػؿ كجػاءت يذا تـ مستكفيا ألركانو مف صػيغة كعاقػدإالتصرفات القكلية العقدية, ىذا العقد 
, شػػرعا كمػػا كجػػد حسػػا , أم مكجػػكدامنعقػػدا عتيبًػػرى اىػػذه األركػػاف مسػػتكفية لشػػركطيا األساسػػية, 

 حكامو كنتائجو التي رتبيا الشارع عمى انعقاده مف تمميؾ كغيره.كترتبت عميو أ

ألركانػػو كشػػركط صػػحتو  عمػػى خػػبلؼ مػػا ذكرنػػا أم غيػػر مسػػتكؼو أمػػا إذا كقػػع عقػػد البيػػع 
كػػأف يصػػدر البيػػع مػػف مجنػػكف أك يعقػػد عمػػى خمػػر أك خنزيػػر, فػػإف العقػػد فػػي ىػػذه الحػػاؿ رغػػـ 

  ِ يترتب عميو حكمو كأثره مف تممؾ كغيره.كجكده حسا فإنو معدـك اعتبارا, أم غير منعقد, فبل

لشػػػرعية التػػػي كبػػػالعكدة إلػػػى مبػػػدأ الجػػػزاء, فػػػإف الشػػػارع جعػػػؿ لمخالفػػػة األركػػػاف كالشػػػركط ا
جزاء دنيكيا, كىػك الحكػـ عمػى ىػذه التصػرفات بػالبطبلف ككأنيػا لػـ تكػف,  اعتبرىا في التصرفات

غيػر مميػز أك  اطرفػو اآلخػر صػبي   فمف راـ التكسب مثبل كعقد ألجمو عقدا كػاف محمػو محرمػا أك
ه بصػيغة ربكيػػة, فإنػو جػػاء بالعقػد كلكنػػو أخػؿ بالشػػركط التػي جعميػػا الشػارع لمثػػؿ ىػذا العقػػد أأنشػ

فكػػاف جػػزاء تعديػػو حػػدكد اهلل, أف يحػػـر مػػف أثػػر ىػػذا العقػػد كىػػك التكسػػب, بػػأف يػػتـ إلغػػاء العقػػد 
ديث عػػف الػبطبلف مػػف ىػذا الجانػػب نػو يحسػػف بنػا عنػػد الحػإبالكميػة كاعتبػػاره لػـ يكػػف أصػبل, لػػذا ف

)أم جانػب الجػػزاء( أف نختػار التعريػػؼ األخيػر كىػػك: )جػزاء تخمػػؼ شػركط صػػحة العقػد المػػؤدم 
 إلى انعداـ آثاره(.

 مراتب البطالن:
اختمػػؼ الفقيػػاء مػػف الجميػػكر كالحنفيػػة فػػي ىػػذه المسػػألة خبلفػػا طػػكيبل جػػدا, لػػيس محمػػو بحثنػػا 

  تمؿ الفائدة المرجكة مف ىذه الدراسة بإذف اهلل.ىذا كلكف سنذكر ىنا صكرة مجممة لتك

لػػػـ يختمػػػؼ الجميػػػكر مػػػف غيػػػر الحنفيػػػة عمػػػى عػػػدـ التفريػػػؽ بػػػيف الفاسػػػد كالباطػػػؿ كاعتبػػػركا أف 
مػػػا باطػػػؿ, كجعمػػػكا الباطػػػؿ مرتبػػػة كاحػػػدة, يقػػػكؿ الغزالػػػي فػػػي المستصػػػفى:  التصػػػرؼ إمػػػا صػػػحيح, كا 

مػػا  كالفاسػػد مػػرادؼ لمباطػػؿ فػػي اصػػطبلح أصػػحاب الشػػافعي رضػػي) اهلل عنػػو, فالعقػػد إمػػا صػػحيح كا 
الفاسد مػرادؼ الباطػؿ فيمػا اسػماف لمسػمى . كقاؿ ابف قدامة في الركضة: )ّباطؿ ككؿ باطؿ فاسد(

                                                 

الكجكد الحسي: ىك كقكع التصرؼ بحركتػو كصػكرتو الماديػة. أمػا الكجػكد االعتبػارم: فيػك أف يعتبػر الشػارع لػو  -ُ
بعػػػد كقكعػػػو صػػػفة الصػػػمكح ألف تترتػػػب عميػػػو أحكامػػػو, كىػػػي آثػػػاره المقػػػررة لػػػو شػػػرعا. المػػػدخؿ الفقيػػػي العػػػاـ: 

 (.َّٕ/ِمصطفى الزرقا,)

 (.َّٓ/ٓ(, بدائع الصنائع: الكاساني, )َْٕ/ّالمرجع السابؽ: ) -ِ

 المستصفى: أبك حامد الغزالي, مسألة األمر بالشرط كالمشركط. -ّ
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كالفاسػػػد كالباطػػػؿ تفػػػاؽ الجميػػػكر عمػػػى ىػػػذا المبػػػدأ فقػػػاؿ: )الشػػػنقيطي فػػػي المػػػذكرة ا. كذكػػػر ُ(كاحػػػد
 .ِمترادفاف فمعناىما كاحد عند الجميكر(

مػػا باطػػؿ, أم إنيػػـ أضػػافكا مرتبػػة  أمػػا الحنفيػػة فقػػد مػػا فاسػػد, كا  جعمػػكا التصػػرؼ إمػػا صػػحيح, كا 
 بيف الباطؿ كالصحيح كىي الفاسد, كفرقكا بيف الباطؿ كالفاسد فقالكا:

 ما لـ يشرع بأصمو كال بكصفو.الباطؿ ىك: 
 .ما شرع بأصمو كلـ يشرع بكصفوكالفاسد ىك : 

في بطف ناقتػو, أك بػاع الػدـ بػدراىـ, فالعقػد  كمثاؿ األكؿ عندىـ : إذا باعو حمؿ الحمؿ الذم
 ّباطؿ في الصكرتيف؛ ألف الخمؿ في المبيع, فحمؿ حمؿ الناقة معدكـ, كالدـ نجس.

كمثاؿ الثاني أم الفاسد: العقكد الربكية, فإذا باع رشيد مف رشػيد درىمػا بػدرىميف فالعقػد فاسػد 
ا كانػػت ىػػي سػػبب الفسػػاد فيكػػكف البػػاقي كلػػيس بباطػػؿ, فالعقػػد الفاسػػد يمكػػف إصػػبلحو بػػرد الزيػػادة إذ

  حبلال طيبا, أما الباطؿ فيك لغك ال فائدة فيو كال يمكف إصبلحو.

كبالرغـ مف االعتراضات الطكيمة التػي كجييػا الجميػكر لتقسػيـ الحنفيػة إال إنيػـ أم الجميػكر 
 ْ الحنابمة. كافقكا الحنفية في تقسيميـ في بعض الفركع مثؿ الكتابة عند الشافعية كالنكاح عند

 :بين الفسخ والبطالن
قد يحدث لبس بيف الفسخ كالبطبلف لككف أف كبل منيما يؤدم إلى عدـ نفاذ العقػد, كلكػف فػي حقيقػة 

 األمر الفسخ كالبطبلف يفترقاف مف عدة كجكه نذكر بعضيا:
أك شػػركط صػػػحتو, فالعقػػد عندئػػذ باطػػؿه مػػػف الػػبطبلف سػػببو خمػػؿ يمحػػؽ بأحػػػد أركػػاف العقػػد  - أ

ما الفسخ فينشأ العقد صحيحا مستكفيا ألركانو كشركطو كلكنو يزكؿ لعدـ قياـ أحػد أ أصمو,
 المتعاقديف بتنفيذ التزامو فيسقط التزاـ اآلخر.

البطبلف يمحؽ العقكد الممزمة لجانبيف, ككػذلؾ الممزمػة لجانػب كاحػد, أمػا الفسػخ فػبل يمحػؽ   - ب
 .ٓإال العقكد الممزمة لجانبيف

الغالػػػب ال يتقػػػرر إال بحكػػػـ فػػػي مػػػا الفسػػػخ فأف قيػػػكد الشػػػريعة الػػػبطبلف معمػػػـك كمتقػػػرر مػػػ  - ت
 القاضي.

                                                 

 ركضة الناظر كجنة المناظر: عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي,  المانع. -ُ
 .ْْمذكرة أصكؿ الفقو عمى ركضة الناظر: الشيخ محمد األميف الشنقيطي, ص -ِ
 .َٔ, ٗٓؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو الجيؿ بو: أ.د.عياض بف نامي السممي, ص أصك  -ّ
 المرجع السابؽ. -ْ
 .َُٓتحكؿ العقد المالي كأثره: إبراىيـ بف عبد الرحمف السحيمي, ص -ٓ



 

 51  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  قّ اإلساليًانفصم انثاًَ: يثذأ انجضاء ٔانضًاٌ فً انعقٕد انًانٍح فً انف

 

فقػػد يرفػػع العقػػد مػػف  االنفسػػاخ. أمػػا ف العقػػد معػػو معػػدكما مػػف أصػػمو أبػػداالػػبطبلف يكػػك فػػي   - ث
فقط, أما ما مضػى االنفساخ أصمو كيبلؾ المبيع قبؿ التسميـ, كقد يزكؿ بو العقد مف كقت 

  .ُاخ اإلجارة كالشركة كنحكىا مف العقكد المستمرةفيبقى عمى حكـ التعاقد, كما في انفس

 الخـالصـة:
كفي ختاـ الحديث عف الجزاءات المقررة في العقكد المالية نكرد ممخصا لمػا سػبؽ ذكػره لنخػرج بفكػرة 

 عامة لمبدأ الجزاء في العقكد المالية:
الن: الجػزاء ؛ أك ضػركب ةالجزاءات في العقػكد الماليػة جػزء مػف الجػزاء المػدني كىػك عمػى ثبلثػ -ُ

 : البطبلف.المباشر, ثانيا: التعكيض, ثالثا
رد عػػيف الحػػؽ الػػذم لزمػػو لصػػاحب الحػػؽ ال  عمػػى الجػػزاء المباشػػر يكػػكف بإجبػػار المعتػػدم -ِ

مثمػػػو كال قيمتػػػو كيسػػػتخدـ فػػػي ذلػػػؾ كػػػؿ الكسػػػائؿ المتاحػػػة مػػػف كعػػػظ, كحػػػبس, كبيػػػع ممػػػؾ, 
 تعذر استنقاذه بالجزاء األخؼ.كضرب, كال ييعدؿ إلى الجزاء األشد الستنقاذ الحؽ إال إذا 

إذا ثبت ىبلؾ الحؽ في يد المعتدم في عقد مف عقػكد الضػماف, مثػؿ المبيػع فػي يػد البػائع  -ّ
نو يمـز مف ذلؾ فسخ العقد كتفريػؽ الصػفقة جػزاءن إإذا تعمد إتبلفو بعد قبض الثمف أك قبمو ف

 لو كتعكيض البائع برد الثمف إف كاف قد أداه.
نػػػو يمػػػـز المعتػػػدم إيػػػد المعتػػػدم, فػػػي عقػػػد مػػػف عقػػػكد األمانػػػة, ف إذا ثبػػػت ىػػػبلؾ الحػػػؽ فػػػي -ْ

ف كػػاف اإلتػػبلؼ مػػف غيػػر قصػػد أك إرادة  التعػػكيض مػػثبل أك قيمػػة, جػػزاءن تعديػػو كتقصػػيره, كا 
 فبل شيء عميو ألف يده عمى الماؿ يد أمانة ال يد ضماف.

نفقػػات مثممػػا يكػػكف التعػػكيض الجزائػػي بسػػبب اإلتػػبلؼ, كػػذلؾ يكػػكف عػػف التسػػبب, كمثاليػػا  -ٓ
 الشكاية كالتحاكـ كالمحاماة يتحمميا المعتدم المتعمد, جزاءن لما تسبب بو فعمو مف ضرر.

جػػزاء تخمػػؼ شػػركط صػػحة العقػػد المػػؤدم إلػػى انعػػداـ آثػػاره, أم إف اإلخػػبلؿ الػػبطبلف ىػػك:  -ٔ
بأركاف كشركط صحة العقد جزاءه إلغاء العقد بالكمية ككأنػو لػـ يكػف, كحرمػاف العاقػديف مػف 

 .تي قصداىا مف العقداآلثار ال
مرتبتػاف فاسػػد كباطػؿ, كعبػػارة الحنفيػػة فالحنفيػػة عنػد طػؿ عنػػد الجميػكر مرتبػػة كاحػدة أمػػا البا -ٕ

 .أدؽ
 يفرؽ بيف البطبلف كالفسخ مف عدة كجكه, تـ بيانيا في مكضعيا مف الدراسة. -ٖ
 
 
 

                                                 

 (. ُّٕ/ِالمدخؿ الفقيي العاـ: مصطفى أحمد الزرقا, ) -ُ
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 المطمب الثالث

 الشرط الجزائي

ي قديما كلـ يستعممو المتقدمكف, إذ ىي الشرط الجزائي مسمى حديث لـ يرد في الفقو اإلسبلم
الفرنسيكف, كىػـ الػذيف  بلمي, كأكؿ مف سنيا الغرب كتحديدنامعاممة كافدة عمى نظاـ المعامبلت اإلس

إلػى القػانكف  عامبلت فػي الػدكؿ العربيػة كتحديػدادخمت عف طريؽ قانكنيـ ىذه المعاممة إلى نظاـ الم
يا, كلبنػػاف, كليبيػػا, كىػػذا االنتشػػار السػػريع ىػػك مػػا دفػػع المصػػرم, كمػػف ثػػـ انتقمػػت إلػػى العػػراؽ, كسػػكر 

العمماء المعاصريف إلى تناكؿ ىذه المعاممة مبكرا ككاف ذلػؾ فػي سػبعينيات القػرف المنصػـر عمػى يػد 
خػػرل كىػػذه ة ثػػـ بعػػدىا بقرابػػة الثبلثػػيف عامػػا نشػػط البحػػث فييػػا مػػرة أىيئػػة كبػػار العممػػاء فػػي السػػعكدي

سػػػبلمي التػػػابع لمنظمػػػة المػػػؤتمر اإلسػػػبلمي, فضػػػبل عػػػف األبحػػػاث المػػػرة عػػػف طريػػػؽ مجمػػػع الفقػػػو اإل
المتفرقػػػة, كبعػػػض اآلراء الجانبيػػػة فػػػي كتػػػب المعػػػامبلت. كىنػػػا سػػػأقكـ بػػػإذف اهلل تعػػػالى بدراسػػػة ىػػػذه 
المعاممة بعد عرض صكرتيا كتتبع أقكاؿ العمماء كأدلػتيـ؛ لمكقػكؼ عمػى الػرأم الػراجح فييػا بػإذف اهلل 

 تعالى.

  زائي:تعريي الشرط الج
اختمفت عبارة العمماء المعاصريف في تعريؼ الشرط الجزائي باختبلؼ تكييفػو عنػد كػؿ مػنيـ, 
فمنيـ مف جعمو عقكبة , كمنيـ مف جعمو مف قبيؿ الضماف, كمنيـ مف رده إلى العربكف, كلكف مف 

قَدْين عمن اتفاق بين المتعا : )كىكمشرط الجزائي نختار التعرؼ اآلتي لجممة تعريفاتيـ نستطيع أف 
تقدير احتمالي لمتعـويض الـذي يسـتحقو مـن شـرط لـو، عـن الضـرر الـذي قـد يمحقـو، إذا لـم ينفـذ 

كمعنػى ذلػؾ أف المتعاقػديف يتفقػاف قبػؿ حػدكث . ُالطـري اآلخـر مـا التـزم بـو، أو تـأخر فـي تنفيـذه(
و سػػكاء الضػػرر عمػػى قيمػػة التعػػكيض الػػذم يسػػتحقو الطػػرؼ المشػػتًرط إذا أخػػؿ المشػػترط عميػػو بالتزامػػ

 كاف اإلخبلؿ مف جية عدـ تنفيذ االلتزاـ أك مف جية التأخير في التنفيذ.

                                                 

., َٓصُِعِالفقػػػو اإلسػػػبلمي جبحػػػث الشػػػرط الجزائػػػي: د. الصػػػديؽ محمػػػد أمػػػيف الضػػػرير, مجمػػػة مجمػػػع  -ُ
, الشػػػػرط الجزائػػػػي كأثػػػػره فػػػػي العقػػػػكد  ِِْ,المػػػػادة ُْٖٗلعػػػػاـ ُُّالقػػػػانكف المػػػػدني المصػػػػرم: قػػػػانكف رقػػػػـ 

 رسالة دكتكراه, جامعة الممؾ سعكد. ُِٗالمعاصرة: د.محمد بف عبد العزيز اليمني, ص
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 أنواع الشرط الجزائي:
 ينقسـ الشرط الجزائي باعتبار مكضكع العقد إلى نكعيف:

 -دىٍيػف-الشرط الجزائي المقرر لتأخير الكفاء بااللتزامات التي يككف محميا مبمغا مف النقكد  -ُ
                                                                          :           ُكمف صكره

الشػػرط الجزائػػي الػػداخؿ عمػػى عقػػكد القػػركض أك البيػػع بالتقسػػيط, كالػػذم يػػنص عمػػى دفػػع مبمػػغ 
 معيف عف كؿ يـك تأخير أك أكثر, عف مكعد الدفع الذم تـ تعيينو في العقد.

 كد التي محميا عمؿ كلو صكر كثيرة منيا:الشرط الجزائي المقرر لئلخبلؿ بالعق -ِ
الشػػرط الجزائػػي المقتػػرف بعقػػد المقاكلػػة الػػذم يتضػػمف دفػػع مبمػػغ مػػف النقػػكد عػػف كػػؿ يػػـك  - أ

 يتأخر فيو المقاكؿ عف تسميـ المباني كميا, أك بعضيا عف الكقت المحدد.

الشػػرط الجزائػػي المقتػػرف بعقػػد التكريػػد الػػذم يػػنص عمػػى خصػػـ مبمػػغ معػػيف عػػف كػػؿ يػػـك  - ب
خر فيو المكرد عف تسميـ البضائع المسػتكردة عػف كقتيػا المحػدد, أك خصػـ مبمػغ كػذا يتأ

 .ِمف قيمة البضائع إذا لـ تكف مكافقة لمشركط المتفؽ عمييا

 حكم الشرط الجزائي:

عند الحديث عف حكـ الشرط الجزائي فبل سبيؿ لتعميـ حكػـ معػيف سػكاء باإليجػاب أك السػمب 
نما ينظر إ كمػا بينػا  -أم محػؿ العقػد  -لػى صػكرة المسػألة كمحػؿ العقػد, كىػك عمى جميع صكره, كا 

سػػػابقا عنػػػد الحػػػػديث عػػػف أنػػػكاع الشػػػػرط الجزائػػػي, إمػػػا أف يكػػػػكف دينػػػا, كعقػػػكد البيػػػػع األجػػػؿ كعقػػػػكد 
مػػا أف يكػػكف عمػػبل أك التػػزاـ, كعقػػد المقاكلػػة كعقػػد التكريػػد مػػثبل, كالحػػديث عػػف حكػػـ كػػؿ  القػػركض, كا 

 القادمة, سائبل المكلى التكفيؽ. سأحاكؿ إيجازه في الصفحات منيا بالتفصيؿ أمر يطكؿ, لذا

 تحرير محل النزاع: 
أجمػػع العممػػاء قػػدامى كمعاصػػػركف عمػػى تحػػريـ اشػػػتراط زيػػادة مقابػػؿ األجػػػؿ فػػي العقػػكد التػػػي 
محميا دٍيف, ألف ىػذه الزيػادة المشػترطة ىػي مػف قبيػؿ الربػا الصػريح الػذم تػكاترت نصػكص الشػريعة 

ي عنػػو, كمػػا كنقػػؿ اإلجمػػاع عمػػى ذلػػؾ جمػػع مػػف العممػػاء, يقػػكؿ اإلمػػاـ أبػػك بكػػر فػػي التحػػذير كالنيػػ
كال خبلؼ أنو لك كاف عميو ألػؼ درىػـ حالػة فقػاؿ لػو أجمنػي كأزيػدؾ فييػا مائػة درىػـ ال الجصاص: )

                                                 

 (.ٖٖٓ/ِبحكث في قضايا اقتصادية معاصرة: محمد سميماف األشقر كآخركف, ) -ُ

 (.ٕٖٓ/ِالمرجع السابؽ: ) -ِ
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عكض مف األجػؿ كػذلؾ الحػط فػي معنػى الزيػادة إذ جعمػو عكضػا مػف األجػؿ كىػذا  يجكز ألف المائة
 .ُ(جكاز أخذ األبداؿ عف اآلجاؿىك األصؿ في امتناع 

كأجمػع العممػاء مػف السػمؼ كالخمػؼ أف الربػا ككذلؾ نقؿ ىذا اإلجماع ابف عبد البر إذ يقكؿ: )
الذم نزؿ القرآف بتحريمو ىك أف يأخذ صاحب الديف لتأخير دينو بعد حمكلػو عكضػا عينػا أك عرضػا 

 .ِ(كىك معنى قكؿ العرب إما أف تقضي كما أف تربي

زائي في الديكف داخؿ ببل شؾ فيمػا ذكرنػاه آنفػا كىػك مػا نصػت عميػو عبػارة مجمػع كالشرط الج
يجػػكز أف يشػػترط الشػػرط الجزائػػي فػػي جميػػع الفقػػو اإلسػػبلمي فػػي قرارىػػا الخػػاص بالشػػرط الجزائػػي: )

, كال ّالعقكد المالية ما عدا العقكد التي يككف االلتزاـ األصمي فييا ديننا؛ فإف ىذا مف الربا الصريح.(
 مـ مخالفا لذلؾ كاهلل أعمـ.أع

أم العقكد التي يككف  -ثـ اختمفكا بعد إجماعيـ ىذا في حكـ الشرط الجزائي في غير الديكف 
إلى ثبلثة أقكاؿ, نكردىا مع أدلتيػا عمػى  -االلتزاـ األصمي فييا عمبل مثؿ عقد المقاكلة كعقد التكريد

  الترتيب.

 أقوال العمماء:
 الفريق األول: المجيزون:

ف, إلػػى جػػػكاز الشػػرط الجزائػػػي فػػي غيػػػر ك ىػػب الفريػػؽ األكؿ كىػػػـ جميػػكر العممػػػاء المعاصػػر ذ
الػػػديكف, كأنػػػو شػػػرط صػػػحيح يجػػػب الكفػػػاء بػػػو, بشػػػرط أف يتحقػػػؽ كقػػػكع الضػػػرر, كفػػػي حػػػاؿ الزيػػػادة 
الفاحشة في قيمة الشرط الجزائي أجازكا لمقاضي التدخؿ لتعديؿ قيمتو لتناسب قيمة الضرر الحقيقي 

 .ْر إليوإذا رفع األم

                                                 

 (.ُٕٖ/ِأحكاـ القراف: أبك بكر الجصاص, ) -ُ
 (.ّّٔ/ِالكافي في فقو أىؿ المدينة المالكي: أبك عمر يكسؼ بف عبد البر, ) -ِ
 ىػ الرياض.ُُِْ( , لعاـ ُِ/  ّ)َُٗقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي: قرار رقـ -ّ

ظمػػة المػػؤتمر اإلسػػبلمي كىيئػػة كبػػار العممػػاء السػػعكدية كممػػف قػػاؿ بيػػذا القػػكؿ مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي التػػابع لمن -ْ
 كدار اإلفتاء المصرية كالشيخ مصطفى الزرقا كالدكتكر الصديؽ الضرير كالدكتكر عمي سالكس كآخريف.
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 ون بالتفصيل:الفريق الثاني: القائم 
ذىػػب ىػػذا الفريػػؽ إلػػى جػػكاز الشػػرط الجزائػػي فػػي حالػػة عػػدـ التنفيػػذ, كمنعػػو فػػي حالػػة تػػأخير 
التنفيػػػذ, كالكػػػبلـ طبعػػػا ىنػػػا عػػػف الشػػػرط الجزائػػػي فػػػي غيػػػر الػػػديكف. كذىػػػب إلػػػى ىػػػذا القػػػكؿ كػػػؿ مػػػف 

 .ُالديف القره داغيالدكتكر رفيؽ المصرم, كحسف الجكاىرم كالدكتكر محيي 

 الفريق الثالث: المانعون:
كقاؿ أصحابو إف الضرر الحاصؿ نتيجة االمتناع عف الكفاء بالعقد أك التأخر فػي الكفػاء فػي 

, إنمػػا يعنػػي قيػػاـ التعػػكيض المػػالي شػػرعا الكقػػت المحػػدد ال يكجػػب التعػػكيض فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي, إذ
لػػيس بمػػاؿ, فػػبل تعػػكيض فيػػو؛ ألنػػو ضػػرب مػػف أكػػؿ مػػاؿ بػػدؿ مػػاؿ أيتمػػؼ, كتػػأخير التنفيػػذ أك عدمػػو 

, فضػػبل عػػف أف تحديػػد قيمػػة التعػػكيض لمضػػرر مسػػبقا قبػػؿ حدكثػػو, فيػػو تقػػديـ ِأمػػكاؿ النػػاس بالباطػػؿ
ف. كالـز ذلػؾ كمػو, عػدـ جػكاز الشػرط الجزائػي فػػي مػى السػبب, كفيػو جيالػة كغػرر ظاىرتػػالممسىػبَّب ع

د, كفػي غيرىػا يعػد شػػرطا فاسػدا غيػر مفسػد لمعقػػد, الػديكف كغيػر الػديكف. ففػػي الػديكف ىػك مفسػد لمعقػػ
 معػػػامبلت النػػػاس بالفسػػػاد نعػػػده لغػػػكناكالصػػػكاب أنػػػو مفسػػػد كلكػػػف لعمػػػـك البمػػػكل كلكػػػي ال يحكػػػـ عمػػػى 

 . ّكشرطا فاسدا

كالػػدكتكر فتحػػي  -رحمػػو اهلل- ْكقػػاؿ بيػػذا القػػكؿ كػػؿ مػػف الشػػيخ عبػػد اهلل بػػف زيػػد آؿ محمػػكد
    .ٔد حافظ صبرم كالدكتكر محمد عبد العزيز اليمني, كالشيخ عمي الخفيؼ كمحمٓالدريني

                                                 

كما بعػدىا, كجمػيعيـ  َٓص ِج ُِالشرط الجزائي: د. الصديؽ الضرير, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, عدد -ُ
 مي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي. مف أعضاء مجمع الفقو اإلسبل

 .ِِٔنظريات فقيية: د. فتحي الدريني, ص -ِ
 .ِّٓالشرط الجزائي كأثره في العقكد المعاصرة: د. محمد عبد العزيز اليمني, ص -ّ

 .ٖٓأحكاـ عقكد التأميف: مجمكعة رسائؿ الشيخ عبد اهلل بف زيد آؿ محمكد, ص -ْ
 .ِِٔنظريات فقيية: د. فتحي الدريني, ص -ٓ

 .ِِْشرط الجزائي كأثره في العقكد المعاصرة: د.محمد عبد العزيز اليمني, صال -ٔ
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 عرض األدلة:
 أدلة الفريق األول:

اْلُمْســِمُموَن َعَمــن ُشــُروِطِيْم ِإالَّ َشــْرًطا َحــرََّم )اسػػتدلكا مػػف السػػنة بقكلػػو صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ  -1
 .َُحاَلاًل َأْو َأَحلَّ َحرَاًما(

شػركط إال مػا خػالؼ الشػرع منيػا, كالشػرط نص الحديث عمى كجكب الكفاء بالوجو الداللة: 
الجزائػػي ال خػػبلؼ أنػػو مػػف الشػػركط , كلػػـ يقػػـ دليػػؿ عمػػى مخالفتػػو أمػػر مػػف أكامػػر الشػػارع, 

 كعميو فيك شرط يجب الكفاء بو.

 .    ِ)ال ضرر وال ضرار(كاستدلكا بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:  -2
االلتزاـ أك التأخير فيو كما  الحديث نص صريح بتحريـ الضرر, كعدـ تنفيذ وجو الداللة:  

 .                             ّيؤدم إليو مف تفكيت فرصة, أك كسب متكقع كألـ نفسي, ضرر يكجب التعكيض

َواْشـَتَرى َنـاِفُع ْبـُن َعْبـِد اْلَحـاِرِث َدارًا كاستدلكا بما ركاه البخارم معمقا في صػحيحو إذ قػاؿ: ) -ّ
ــَة ِمــْن َصــْفوَ  ــْجِن ِبَمكَّ ْن َلــْم َيــْرَض ِلمسِّ اَن ْبــِن ُأَميَّــَة َعَمــن َأنَّ ُعَمــَر ِإْن َرِضــَي َفــاْلَبْيُع َبْيُعــُو َواِض

 .                                                      ْ(ُعَمُر َفِمَصْفَواَن َأْرَبُعِماَئِة ِديَنارٍ 

                                                 

 كقاؿ حسف صحيح. ُِّٓركاه الترمذم في سننو: ح/ -ُ

الحديث ركل مرسبلن كركم مرفكعنا مف حديث عبادة بف الصامت كابف عباس, كأبي سعيد الخػدرم,كأبي ىريػرة,  -ِ
ابػػػة رضػػػي اهلل عػػػنيـ, كأخرجػػو مالػػػؾ مرسػػػبل فػػػي كتػػػاب كجابر,كعائشػػة, كثعمبػػػة بػػػف أبػػػي مالػػؾ القرظػػػي,كابف لب

( كمرفكعػا ابػف ماجػة فػي كتػاب األحكػاـ بػاب َْ/ْاألقضية باب القضاء في المرفػؽ المكطػأ بشػرح الزرقػاني )
( الػػػػدارقطني فػػػػي كتػػػػاب األقضػػػػية كاألحكػػػػاـ ْٖٕ/ِمػػػػف بنػػػػى فػػػػي حقػػػػو مػػػػا يضػػػػر بجػػػػاره سػػػػنف ابػػػػف ماجػػػػة )

(, ُّّ/َُالقاضػػػي بػػػاب مػػػا ال يحتمػػػؿ القسػػػمة السػػػنف الكبػػػرل) (, كالبييقػػػي فػػػي كتػػػاب آدابِِٖ,ِِٕ/ْ)
(, كقاؿ: )حديث صحيح اإلسػناد عمػى شػرط مسػمـ كلػـ يخرجػو( ٔٔ/ِكالحاكـ في المستدرؾ في كتاب البيكع )

(, كالطبرانػي فػي الكبيػر ِّٔ/ٓ( ك )ُّّ/ُككافقو الذىبي في تمخيصػو بػذيؿ المسػتدرؾ, كأحمػد فػي المسػند )
ال تخمك طرقو الكثيرة مف مقاؿ لكنو بمجمكعيػا ال يقػؿ عػف درجػة الحسػف, فطرقػو تقػكم  (, كالحديثِِٖ/ُُ)

, قػػاؿ ٕٔبعضػيا بعضػػا. قػػاؿ النػػككم: )حػديث حسػػف... كلػػو طػػرؽ يقػػكم بعضػيا بعضػػا( األربعػػكف النككيػػة ص
(, كقػػػاؿ ابػػػف َِٕ/ِابػػػف رجػػػب بعػػػد أف ذكػػػر قػػػكؿ النػػػككم السػػػابؽ: )كىػػػك كمػػػا قػػػاؿ( جػػػامع العمػػػـك كالحكػػػـ )

صبلح: )كىذا الحديث أسػنده الػدارقطني مػف كجػكه كمجمكعيػا يقػكم الحػديث كيحسػنو كقػد تقبمػو جمػاىير أىػؿ ال
( كقػػاؿ األلبػػاني: )قمػػت : فيػػذه طػػرؽ كثيػػرة ليػػذا الحػػديث قػػد ُُِ/ِالعمػػـ كاحتجػػكا بػػو( جػػامع العمػػـك كالحكػػـ )

ف كانت ضعيفة مفرداتيا؛ فإف كثيرا منيا لـ يشتد ضػعف يا, فػإذا ضػـ بعضػيا إلػى بعػض جاكزت العشر كىي كا 
 (.ُّْ/ّتقكل الحديث بيا كارتقى إلى درجة الصحيح إف شاء اهلل تعالى( اإلركاء )

 .ج  صُِالشرط الجزائي: ناجي عجـ, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, عدد -ّ
ْ- ( ,  (.ُِّ/ّركاه البخارم معمقا: باب الربط كالحبس في الحـر
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ربػػكف ىػػػي أسػػػاس الخبػػػر نػػص صػػػريح فػػػي جػػكاز العربػػػكف كمعمػػـك أف طريقػػػة العوجــو الداللـــة: 
الشػػػرط الجزائػػػي يشػػػبو بيػػػع و ,ُلطريقػػػة التعيػػػد بتعػػػكيض ضػػػرر الغيػػػر عػػػف التعطيػػػؿ كاالنتظػػػار

العربػػكف فػػي أف كػػبلن منيمػػا شػػرط يكجػػب عمػػى مػػف أخػػؿ بالشػػرط عقكبػػة ماليػػة يجػػرم تعينيػػا قبػػؿ 
 .ِحصكؿ ذلؾ

                                     .ّ)الحاجة تنزل منزلة الضرورة(كاستدلكا بقاعدة  -ْ

اإلسبلمية رخص فييا كأبيحت خبلفػا لمقيػاس لحاجػة أف بعض العقكد في الشريعة وجو الداللة: 
لمضػرر عػنيـ كالسػػمـ كاإلجػارة مػع أف األصػػؿ فييػا التحػريـ ألنيػػا عقػكد عمػػى  النػاس إلييػا كرفعػػا

 .ْمعدـك فالشرط الجزائي كذلؾ مباح لمحاجة الماسة إليو

لشػػػركط المقترنػػػة بالعقػػد, اإلباحػػػة, إال مػػا دؿ دليػػػؿ عمػػػى ككػػذلؾ اسػػػتدلكا بػػأف األصػػػؿ فػػي ا -ٓ
 . ٓحرمتو, كالشرط الجزائي لـ يأت دليؿ يدؿ عمى حرمتو فيبقى عمى أصؿ اإلباحة

 أدلة الفريق الثاني:

دخػاؿ الشػػرط  إف المبيػع المسػتحؽ التسػميـ فػػي أجػؿ محػدد ضػرب مػػف االلتػزاـ ) الػديف ( كا 
 بؿ ىك في حكـ ربا النسيئة. "تقضي أـ تربي"الجزائي فيو يحمؿ شبية ربا النسيئة 

 أدلة الفريق الثالث:
إف الشرط الجزائي ىك اتفاؽ عمى تقػدير جزافػي لمتعػكيض عػف الضػرر قبػؿ كقكعػو كىػذا ال  -ُ

 يجكز ألنو يؤدم إلى محاذير شرعية, كمف تمؾ المحاذير:
 الجيالة كالغرر. - أ
 الرىاف المحـر كالمقامرة. - ب
ف الشرط الجزائي قد يكػكف أكثػر أك أقػؿ مػف الضػرر أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ؛ أل - ت

 .ٔالكاقع

                                                 

 ./   ( ُقا, )المدخؿ الفقيي العاـ: الشيخ مصطفى الزر  -ُ
 (.ِٕٖ/ُأبحاث ىيئة كبار العمماء: ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية, ) -ِ

 .ٖٖاألشباه كالنظائر: جبلؿ الديف السيكطي, ص -ّ

, نقبل عف الشرط الجزائي كأثره في العقكد المالية المعاصرة: د. محمد عبد  ُِٔالشرط الجزائي: الشيرم, ص -ْ
 .ِِِالعزيز اليمني, ص

 كما بعدىا. َٓصِجُِلشرط الجزائي: د. الصديؽ محمد أميف الضرير, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, عددا -ٓ
 كأكثر األنظمة كالقكانيف تجيز ىذا النقص أك ىذه الزيادة, كلـ يخالؼ إال القانكف األردني كاإلماراتي. -ٔ
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يػػؤدم إلػػى التنػػازع كاالخػػتبلؼ, كلػػيس أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف جػػكاز تعديمػػو فػػي حالػػة  - ث
 المغاالة فيو.

كىػػذه األمػػكر كػػؿ منيػػا يكفػػي دلػػيبل لمنػػع ىػػذا الشػػرط فيػػي بجممتيػػا تخػػالؼ أحكػػاـ الشػػريعة 
 . ؟!.ُكمقاصدىا فكيؼ تصح معاممة ىذا حاليا

د الذريعة فالشرط الجزائي إذا كاف يؤدم إلػى مػا سػبؽ ذكػره فػي الػدليؿ األكؿ, فإنػو ذريعػة س -ِ
 لئلفضاء إلى المحـر يجب سدىا.

إف تقػػدير التعػػكيض عػػف الضػػرر مككػػكؿ إلػػى القضػػاء فػػي جميػػع األحػػكاؿ فػػبل يجػػكز تقػػديره  -ّ
 مقدما بالشرط الجزائي.

يػػػا لمعػػػدؿ كالحػػػؽ كاإلنصػػػاؼ إف الشػػػريعة كفمػػػت تعػػػكيض المتضػػػرر بعػػػد كقػػػكع الضػػػرر تحر  -ْ
) ال ضرر كالمساكاة بيف التعكيض كالضرر, كمراعاة الجانبيف كال أدؿ عمى ذلؾ مف حديث 

,  كالقكاعػػػػد الفقييػػػػة المسػػػػتقاة منػػػػو فػػػػبل يعػػػػدؿ عػػػػف ىػػػػذا إلػػػػى ىػػػػذه المعاممػػػػة ِوال ضــــرار (
رط المستحدثة المنقكلة عف القانكف الكضعي البشرم القاصر الذم نظر إلػى مصػمحة المشػت

 .ّدكف الطرؼ الثاني

 :مناقشة األدلة

 أوال : مناقشة أدلة الفريق األول:
عمػى شػركطيـ ( كأف الشػرط الجزائػي شػرط يجػب الكفػاء بػو  بحديث )المسػممكف االستدالؿ -ُ 

لعدـ معارضتو أحكاـ الشريعة, نكقش بأنو ال يسمـ أنو ال دليؿ عمى مخالفتو أحكاـ الشريعة 
مػػػػى الغػػػػرر كالمقػػػػامرة كأكػػػػؿ ألمػػػػكاؿ النػػػػاس بالباطػػػػؿ كالمنازعػػػػة فمػػػػا ذكرنػػػػاه مػػػػف اشػػػػتمالو ع

 كالخصكمة أماـ القضاء كؿ ذلؾ كاؼ إلبطالو.

كأف تفكيػػت الكسػػب كالػػربح المظنػػكف ، ْ)ال ضــرر وال ضــرار(أمػػا الػػدليؿ الثػػاني كىػػك حػػديث  -ِ
كاأللـ النفسي ضرر يجب تعكيضو فيجاب عميو, لػك سػممنا جػدالن أف مجػرد اإلخػبلؿ ضػرر 

فػػإف التعػكيض يكػػكف بعػػد حػػدكث الضػػرر ال قبمػػو,  -كىػػذا مختمػػؼ فيػػو  -ب التعػػكيض يكجػ

                                                 

 .ِِِيمني, صالشرط الجزائي كأثره في العقكد المالية المعاصرة: د. محمد عبد العزيز ال -ُ
 .ٓٓسبؽ تخريجو: ص -ِ

 .ِِٖالشرط الجزائي كأثره في العقكد المالية المعاصرة: د. محمد عبد العزيز اليمني, ص  -ّ

 .ٓٓسبؽ تخرجو: ص -ْ
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ىمػػا فيػػو أكػػؿ ألمػػكاؿ النػػاس بالباطػػؿ, ألف ذلػػؾ مػػؤداه إمػػا زيػػادة التعػػكيض أك نقصػػانو ككبل
 .ُفضبل عف ما في التقدير المسبؽ لمضرر مف جيالة كغرر منيي عنيما

ربكنا كالشػرط الجزائػي كػالعربكف مػف حيػث أما االستدالؿ بأثر دار صفكاف بف أمية كككنو ع -3
 ككنو عقكبة تفرض عمى المخالؼ, فاإلجابة عميو مف كجكه متعددة:              

كاليػؾ كػبلـ شيػٌراح البخػارم  أقر بيا نافع لصفكاف ليست عربكننػاإف األربعمائة التي  أوليا:
ف لـ يرض عمر فمصفكاراكم األثر, يقكؿ اإلماـ العيني: ) ف لـ يرض قكلو : كا  ف أربعمائة أم كا 

عمػػر باالبتيػػاع المػػذككر يكػػكف لصػػفكاف أربعمائػػة فػػي مقابمػػة االنتفػػاع بتمػػؾ الػػدار إلػػى أف يعػػكد 
 ْأمػػا ابػػف بطػػاؿ فنقػػؿ عػػف الميمػػب. ّ.كىػػك مػػا ذكػػره الحػػافظ أيضػػان فػػي الفػػتحِ(الجػػكاب مػػف عمػػر

ف لػػـ اشػػترل نػػافع الػػدار مػػف صػػفكاف كشػػرط عميػػو إف رضػػي عمػػر االبتيػػاع فيػػقكلػػو: ) ك لعمػػر كا 
 .ٓ(يرض ذلؾ بالثمف المذككر فالدار لنافع بأربعمائة, كىذا بيع جائز

 د الػػػدكتكر الضػػػرير جممػػػة فػػػركؽ فقػػػد عػػػمػػػف جيػػػة كػػػكف العربػػػكف كالشػػػرط الجزائػػػي  الثـــاني:
 ا كىي : بيني

العربػػػكف ىػػػك المقابػػػؿ لحػػػؽ عػػػدكؿ المشػػػترم عػػػف العقػػػد, أمػػػا الشػػػرط الجزائػػػي فيػػػك تقػػػدير  - أ
 الذم يمحؽ الدائف بسبب عدـ تنفيذ المديف لمعقد. لمتعكيض عف الضرر

االلتػزاـ بػدفع العربػكف عنػػد عػدكؿ المشػترم قػػائـ كلػك لػـ يترتػب عمػػى العػدكؿ ضػرر, ألنػػو   - ب
ئف, ألنػو تقػدير مقابؿ العدكؿ, أما الشرط الجزائي فػبل يسػتحؽ إال إذا كقػع ضػرر عمػى الػدا

 .لمتعكيض عف الضرر
 .ي يجكز تخفيضو كزيادتو كما رأيناي, كالشرط الجزائالعربكف ال يجكز تعديمو مف القاض - ت
فػي بيػع العربػػكف المشػترم مخيػر بػػيف تنفيػذ العقػد كتػػرؾ العربػكف, أمػا فػػي العقػد الػذم فيػػو   - ث

 .ٔشرط جزائي فبل خيار لممديف, كعميو تنفيذ التزامو األصمي ما داـ تنفيذه ممكننا

                                                 

 .ُِٗالشرط الجزائي كأثره في العقكد المالية المعاصرة: د. محمد عبد العزيز اليمني, ص -ُ
 (.ِِٔ/ُِحمكد العيني, )عمدة القارم شرح صحيح البخارم: اإلماـ بدر الديف م -ِ

 (.ٕٔ/ٓفتح البارم: الحافظ ابف حجر العسقبلني, ) -ّ
األندلسي المريي مصنؼ )شرح صحيح البخارم(.  الميمب بف أحمد بف أبي صفرة, أسيد بف عبد اهلل األسدم -ْ

 تكفي في شكاؿ سنة خمس كثبلثيف كأربعمائة. سير أعبلـ… المكصكفيف بالذكاء ككاف أحد األئمة الفصحاء,

القائد المشيكر الذم قاتؿ ىػ( ِٖ -ىػٖبف أبى صفرة األزدم )( كىك ليس الميمب ٕٗٓ/ُٕالنببلء: الذىبي, )
 .الخكارج طكيبلن في الدكلة األمكية

 (.ّْٓ/ٔشرح صحيح البخارم: أبك الحسف عمي بف خمؼ بف بطاؿ القرطبي, ) -ٓ
 كما بعدىا. َٓص ِج ُِددالشرط الجزائي: د. الصديؽ الضرير, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, ع -ٔ
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لػة الضػركرة, كقػكليـ أف الشػرط الجزائػي أما استدالليـ الرابع: فكاف بقاعػدة الحاجػة تنػزؿ منز  -4
جػػائز قياسػػا عمػػى السػػمـ كاإلجػػارة كالمػػذاف أيبيحػػا عمػػى خػػبلؼ القيػػاس لحاجػػة النػػاس إلييمػػا, 

 كيجاب عمى ىذا مف ثبلثة أكجو:

ال ييسػػٌمـ بكجػػكد حاجػػة ماسػػة إلػػى الشػػرط الجزائػػي ففػػي التعػػكيض بعػػد كقػػكع الضػػرر  - أ
 قبؿ كقكع الضرر. بقنا كجزافناير التعكيض بالشرط الجزائي مسغنية عف تقد

رؽ لػػػػكركد األدلػػػػة إف قيػػػاس الشػػػػرط الجزائػػػػي عمػػػػى السػػػػمـ كاإلجػػػػارة قيػػػػاس مػػػػع الفػػػػا  - ب
 لمشرط الجزائي الذم جاءت األدلة بتحريمو كما بٌينا. بإباحتيما خبلفا

أنػػػو ال يسػػػمـ أف السػػػمـ كاإلجػػػارة عمػػػى خػػػبلؼ القيػػػاس كأف األصػػػؿ فييمػػػا التحػػػريـ,   - ت
إلسبلـ كتمميػذه ابػف القػيـ , فقد تكفؿ برد ىذه الشبية شيخ اُـألنيا عقكد عمى معدك 

بػػف تيميػػة رحمػػو اهلل فػػي معػػرض رده عمػػى امػػا مكضػػع, يقػػكؿ شػػيخ اإلسػػبلـ فػػي غير 
: )فمػيس فػي  مػف جعػؿ السػمـ كاإلجػارة عمػى خػبلؼ القيػاس ألنيػا عقػكد عمػى معػدـك

دـك ال يجػكز كتػاب اهلل كال سػنة رسػكلو, بػؿ كال عػف أحػد مػف الصػحابة أف بيػع المعػ
نمػػػا فيػػػو النيػػػي عػػػف بيػػػع بعػػػض األشػػػياء التػػػي ىػػػي  ال لفػػػظ عػػػاـ كال معنػػػى عػػػاـ, كا 
معدكمة, كما فيو النيي عف بيع بعض األشياء التي ىي مكجكدة كليست العمػة فػي 
المنػػع ال الكجػػكد كال العػػدـ بػػؿ الػػذم ثبػػت فػػي الصػػحيح عػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػو 

, يقدر عمى تسميمو سكاء كاف مكجكداما ال  , كالغررِكسمـ أنو نيى عف بيع الغرر
 .ّأك معدكمان(

بػأف األصػؿ فػي الشػركط المقترنػة بالعقػد, اإلباحػة, إال مػا دؿ دليػؿ أمػا اسػتدالليـ الخػامس:  -5
, فيذا عمى حرمتو, كالشرط الجزائي لـ يأت دليؿ يدؿ عمى حرمتو فيبقى عمى أصؿ اإلباحة

رة عمػى منعػو لمػا جمعػو ىػذا الشػرط مػف معػاني ال يسمـ مف االعتراض, ال بؿ األدلػة متظػاف
 فاسدة مفسدة سبؽ أف ذكرناىا في االستدالؿ عمى منعو.

                                                 

 .ِِِالشرط الجزائي كأثره في العقكد المعاصرة: د. محمد عبد العزيز اليمني, ص -ُ
( كقاؿ َُِّ( الترمذم في البيكع ح/)ّّٕٔ( أبك داكد في البيكع ح/)ُُّٓ/ْركاه مسمـ كتاب البيكع ) -ِ

( كالدارمي في البيكع ُِْٗ( كابف ماجة في التجارات ح/)ُْٖٓحديث حسف صحيح كالنسائي في البيكع ح/)
(عف سعيد ابف ْٔٔ/ِ( كميـ عف أبي ىريرة كمالؾ في البيكع )َِٓ/ِ( كأحمد في المسند )ُِٓ/ِ)

 المسيب.

 (.َِٔ,َِٕ/ّ( , إعبلـ المكقعيف: ابف قيـ الجكزية, )ِٔٗ/َِمجمكعة الفتاكل: شيخ اإلسبلـ ابف تيمية, ) -ّ
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 مناقشة أدلة الفريق الثاني:

دخػػاؿ  كاسػػتدلكا بػػأف المبيػػع المسػػتحؽ التسػػميـ فػػي أجػػؿ محػػدد ضػػرب مػػف االلتػػزاـ ) الػػديف ( كا 
 .ىك في حكـ ربا النسيئة بؿ "تقضي أـ تربي"الشرط الجزائي فيو يحمؿ شبية ربا النسيئة 

ككف المبيع المستحؽ التسميـ في أجؿ محدد ضرب مف كأجاب عمى ذلؾ المجيزكف بأنو 
ا لمديف فغير مسمـ, ألف االلتزاـ أعـ مف الديف, يو, كأما ككف ىذا االلتزاـ مساكين االلتزاـ ال خبلؼ ف

نما ىك التزاـ بأداء فكؿ ديف التزاـ, كليس كؿ التزاـ ديننا, كااللتزاـ في عقد المقاكل ة ليس ديننا, كا 
عمؿ, كالمقاكؿ قد يككف دائننا ال مديننا في كثير مف الحاالت, فالبنكؾ العقارية تقكـ ببناء المساكف 

 .مبنى, ككذلؾ يفعؿ كبار المقاكليفمقاكلة كتتقاضى المقابؿ عمى أقساط بعد تسميـ ال
تزاـ المقترض كالمشترم بثمف مؤجؿ كالمسمـ إليو, كالفرؽ كبير جدنا بيف التزاـ المقاكؿ كالمكرد, كال

فالتزاـ ىؤالء الثبلثة ديف حقيقي ثبت في ذمتيـ كأخذكا مقابمو, أما التزاـ المقاكؿ كالمكرد فيك التزاـ 
 . ُبأداء عمؿ ال يستحقكف مقابمو إال بعد أدائو

 
 مناقشة أدلة الفريق الثالث:

مرة كأكػػػؿ األمػػػكاؿ بالباطػػػؿ كالتنػػػازع بأنيػػػا غيػػػر نكقشػػػت دعػػػكل الغػػػرر كالجيالػػػة كالػػػرىف كالمقػػػا
متصكرة في الشرط الجزائػي, ألنػو عنػد التنػازع عمػى قيمػة الشػرط يرجػع فػي ذلػؾ إلػى القضػاء ليعدلػو 

 .                                                                    ِكما يكافؽ العدؿ

نيايػة المطػاؼ إلػى القضػاء ليفصػؿ فيػو فمػـ ال األمػر سػيئكؿ فػي أف أيجيب عمػى ذلػؾ: طالمػا 
يتػرؾ مػػف بدايػػة األمػػر لمقضػػاء بػػدال مػػف التقػػدير الجزافػي الػػذم يػػؤدم إلػػى مزيػػد مػػف الشػػحناء, ثػػـ إف 

عرفنػػا جػػرل بػػيف النػػاس  الشػػرط الجزائػػي فػػي كاقػػع األمػػر أصػػبح يسػػتحؽ بمجػػرد اإلخػػبلؿ كأصػػبح ذلػػؾ
ة غيػر , ممػا يجعػؿ الزيػادّإال فػي حالػة المغػاالة فيػو أكده الحكـ بجكاز الشرط الجزائي كأنو ال يعدؿك 

ألكػؿ أمػكاؿ  ىنػا مكمػف الخطػر إذ أف فيػو تأكيػدناكثمف المبيػع ك  المبالغ فييا عف الضرر حقنا مستحقنا
الناس بالباطؿ, فبل تسمـ ىذه اإلجابة, بػؿ كاقػع الحػاؿ يػدؿ عمػى أف الحكػـ بجػكازه يػؤدم إلػى الغػرر 

ال فعمػػػى أم كجػػػو تخػػػرج الزيػػػادة عػػػف مقػػػدار ال إلػػػى عدمػػػو كاسػػػتباحة أكػػػؿ  أمػػػكاؿ النػػػاس بالباطػػػؿ )كا 

                                                 

 كما بعدىا. َٓص ِج ُِلفقو اإلسبلمي, عددالشرط الجزائي: د. الصديؽ الضرير, مجمة مجمع ا -ُ
. نقػػبل عػػف الشػػرط الجزائػػي: لميمنػػي ِّٖالشػػرط الجزائػػي كسػػمطة القاضػػي فػػي تعديمػػو: د. أسػػامة الحمػػكم, ص -ِ

 .ِِٓص
 , كقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي, الدكرة الثانية عشر.ُِْمجمة البحكث اإلسبلمية: العدد الثاني ص -ّ
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الضػػرر( كال سػػبيؿ إلػػى منػػع ىػػذه المحرمػػات إال بتػػرؾ تقػػدير التعػػكيض عػػف الضػػرر إلػػى كقػػت كقػػكع 
 .ُالضرر ال قبمو

 كأجاب المجيزكف عمى ىذا الرد: 
يػرة مثػؿ التكثيػؽ كااللتػزاـ ال نسمـ أف الشرط الجزائػي يػؤدم إلػى التنػازع فقػط بػؿ ليػذا الشػرط فكائػد كث

 كغير ذلؾ.

 كأجيب عمى ذلؾ:
 إف الشرط الجزائي ال يخمك مف ثبلث حاالت:

أف تزيػػد قيمػػة الشػػرط أك تػػنقص عػػف قيمػػة الضػػرر الفعميػػة كيػػتـ دفعػػو كىػػذا أكػػؿ لحقػػكؽ  -1
 .ليـالعباد كأمكا

لجزائػي أف يتنازع الطرفاف عمى قيمة الشرط كيرفعا األمر إلى القضاء, كىنا زاد الشرط ا -2
 مف التنازع بؿ كأدل إليو.

 .ِجكز معاممة ىذا حالياتأف يساكم التعكيض قيمة الضرر كىذه حالة مف ثبلث فبل  -3

 الترجيح:
بعػػد مػػا تػػـ ذكػػره مػػف أقػػكاؿ العممػػاء األفاضػػؿ كبسػػط األدلػػة لكػػؿ قػػكؿ كمناقشػػتيا, الػػذم تػػرجح 

ي فػػي الػػديكف كغيػػر الػػديكف, عنػػدم كاهلل أعمػػـ ىػػك القػػكؿ الثالػػث القاضػػي بعػػدـ صػػحة الشػػرط الجزائػػ
 كليذا الترجيح أسباب نكردىا.

 أسباب الترجيح: 
تكجيػػو  عػػدـ صػػحةإف قػػكة أدلػػة الفريػػؽ الثالػػث كحسػػف تكجيييػػا ككجاىتيػػا, كفػػي المقابػػؿ  -1

المكجػو ألدلتيمػا, كػؿ ذلػؾ  أدلة كؿ مف الفريقيف األكؿ كالثاني, مع سبلمة كصحة النقد
 ؿ المانعيف. كاف مف أقكل أسباب ترجيح قك  مجتمعا

إف كؿ مف كتب كبحث فػي مكضػكع الشػرط الجزائػي بنػى كنسػج عمػى قػرار ىيئػة كبػار   -2
العممػػاء, كالػػذيف كػػانكا السػػباقيف لدراسػػة ىػػذه المعاممػػة, مػػع أف قػػرار الييئػػة كػػاف مجمػػبل 

ذا بخصكص الزيػادة أك الػنقص فػي قيمػة الشػرط عػف الضػرر الحقيقػي, إذ جػاء فيػو : )كا 
عػف مقتضػى  د بػو التيديػد المػالي كيكػكف بعيػدابحيث يرا يرنا عرفناكاف الشرط الجزائي كث

                                                 

 .ِِٓالمعاصرة: د. محمد اليمني, ص الشرط الجزائي كأثره في العقكد -ُ
 . ِِٔ,ِِٖالمرجع السابؽ: ص -ِ
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القكاعد الشرعية فيجب الرجكع في ذلؾ إلػى العػدؿ كاإلنصػاؼ عمػى حسػب مػا فػات مػف 
 .ُمنفعة, أك لحؽ مف مضرة(

قػػر أال بػؿ إف الشػيخ عبػػد اهلل المنيػع عضػك الييئػػة كالػذم شػػارؾ فػي إصػدار ىػػذا القػرار 
الشػرط الجزائػي صػدر , ممػا فػتح البػاب لمتفسػيرات إذ يقػكؿ: )بعد سنيف أنػو جػاء مجمػبل

فيو قرار مف ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية كفي ىذا الشرط أك القرار فيو 
  ِ(إجماؿ, كصار محؿ تفسيرات ليذا اإلجماؿ.

إف قػػػرار مجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلمي الػػػدكلي بشػػػأف الشػػػرط الجزائػػػي فػػػي غيػػػر الػػػديكف جػػػاء   -3
قضا باعتقادم مع مقررات المجمع السابقة كالبلحقة إذ جاء في قػرار المجمػع جػكاز متنا

الشػرط الجزائػي فػي عقػكد التكريػد عمػى المػكرد مطمقػا دكف تحديػد لصػكرة عقػد التكريػد إذ 
فيجػػكز ىػػذا الشػػرط مػػثبلن فػػي عقػػكد المقػػاكالت بالنسػػبة لممقػػاكؿ, كعقػػد جػػاء فػػي القػػرار: )

قػػد االستصػػناع بالنسػػبة لمصػػانع إذا لػػـ ينفػػذ مػػا التػػـز بػػو أك التكريػػد بالنسػػبة لممػػكرد, كع
مػف عػدـ جػكاز ار تأييد لما قرره المجمع سابقا . ثـ جاء في نفس القر ّ(تأخر في تنفيذه.

ال يجػػػكز الشػػػرط الجزائػػػي عػػػف التػػػأخير فػػػي تسػػػميـ الشػػػرط الجزائػػػي فػػػي عقػػػكد السػػػمـ : )
. ْ(لزيػادة فػي الػديكف عنػد التػأخير.المسمـ فيو؛ ألنو عبارة عف ديػف, كال يجػكز اشػتراط ا

عتبػر أف عقػد اثـ لما جاء قرار عقد التكريد كالذم صػدر فػي نفػس دكرة الشػرط الجزائػي 
إذا إذ جػػاء فػػي القػػرار: ) ٓالتكريػد فػػي السػػمع التػي ال يمزميػػا صػػناعة ىػك عقػػد تػػابع لمسػمـ

بتسميميا  , كىي مكصكفة في الذمة يمتـزعقد التكريد سمعة ال تتطمب صناعةكاف محؿ 
          :فيذا يتـ بإحدل طريقتيف ,األجؿ عند

فيذا عقد يأخذ حكـ السمـ فيجكز بشركطو  ,: أف يعجؿ المستكرد الثمف بكاممو عند العقدأوالً 
ا المبينة في قرار المجمع رقـ   .         (ٗ/ِ) ٖٓالمعتبرة شرعن

ــاً  عمػػى  ىػػذا ال يجػػكز ألنػػو مػػبفو فػػإف  ,: إف لػػـ يعجػػؿ المسػػتكرد الػػثمف بكاممػػو عنػػد العقػػدثاني
( المتضػػػمف أف ُْ - َْالمكاعػػػدة الممزمػػػة بػػػيف الطػػػرفيف , قػػػد صػػػدر قػػػرار المجمػػػع رقػػػـ )

. أمػػا إذا كانػػت البيػػع ىنػػا مػػف بيػػع الكػػالئ بالكػػالئالمكاعػػدة الممزمػػة تشػػبو العقػػد نفسػػو فيكػػكف 

                                                 

 (.ِّٗ/ُأبحاث ىيئة كبار العمماء: ىيئة كبار العمماء السعكدية, ) -ُ

 مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي: مناقشات عقكد المناقصات, العدد التاسع. -ِ

 ىػ.ُُِْالرياض عاـ  ُِ(, الدكرة ُِ/ّ)َُٗقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي: قرار رقـ  -ّ
 ىػ.ُُْٓأبك ظبي  ٗ(, الدكرة ٗ/ِ)ٖٗقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي: قرار رقـ  -ْ
 كىك األمر الذم عارضو الباحث في الفصؿ األكؿ كأقاـ الدالئؿ ضده. -ٓ
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ع بعقػد جديػد أك المكاعدة غير ممزمة ألحد الطرفيف أك لكمييما فتككف جائزة عمى أف يتـ البي
 .                                     ُ(.بالتسميـ

كىنا السؤاؿ الميـ: كيؼ أجاز المجمع الشرط الجزائػي فػي عقػكد التكريػد ثػـ منعػو فػي السػمـ 
 ثـ عاد في نفس الدكرة ليقرر أف عقد التكريد في غير الصناعات تابع لعقد السمـ؟!!

لـ تتناكؿ مكضػكع الشػرط الجزائػي كفػؽ مػنيج  إف األبحاث التي عرضت عمى المجمع  -4
عممػػػػي سػػػػميـ كىػػػػذا مػػػػا اشػػػػتكى منػػػػو أكثػػػػر مػػػػف عضػػػػك خػػػػبلؿ مناقشػػػػة أبحػػػػاث الشػػػػرط                             

يقكؿ الدكتكر كىبة الزحيمي عضػك لجنػة صػياغة قػرار الشػرط  ,الجزائي المقدمة لممجمع
كػػػؿ ىػػػذه إمػػػا تمييػػػدات أك  الجزائػػػي فػػػي جمسػػػة التعقيػػػب عمػػػى األبحػػػاث: )فػػػي الحقيقػػػة

استطرادات ال تمس صمب الحقيقة بشيء, لذلؾ كاف المرجك أف يككف بحثنا متعمقنػا فػي 
المكضػػكع ذاتػػو, كحينئػػذ نجػػد أف بعػػض العبػػارات فييػػا شػػيء مػػف العمػػكـ, كعمػػكـ أحياننػػا 

. كىك رأم الشيخ عمي محيي الديف قره داغي إذ قػاؿ: )بالنسػبة لمبحػكث ِ(غير مقصكد
فكجػػدت أنيػػا أطالػػت الػػنفس فػػي أحكػػاـ الشػػركط العامػػة حتػػى إف بعػػض البحػػكث قرأتيػػا 

كالحػػػديث عػػػف الشػػػرط  ,تحػػػدثت عػػػف ىػػػذه األحكػػػاـ العامػػػة فػػػي خمػػػس كأربعػػػيف صػػػفحة
كبعػػض البحػػكث فعػػبلن قرأتيػػا أكثػػر مػػف مػػرة ككجػػدت أف  ,الجزائػػي تقريبنػػا عشػػر صػػفحات

ككنػػت أكد أف  .صػػالةكبعػػض البحػػكث فػػي غايػػة مػػف األىميػػة كالجديػػة كاأل ,األمػػر عػػاـ
. ال بؿ ىػك رأم األمػيف العػاـ لممجمػع ذاتػو ّتككف البحكث مركزة عمى ما نحف بصدده(

حيػػػث قػػػاؿ: )ىنػػػاؾ مبلحظػػػة قػػػد تسػػػمكنيا تنظيميػػػة أك ترتيبيػػػو أك غيػػػر ذلػػػؾ لكػػػف أنػػػا 
أطرحيا. أطرحيا مف أجؿ الحد مف ىذا الخبلؼ الذم الحظناه في كتابة البحػكث كمػف 

فكػؿ كاحػد منػا عنػدما يكتػب  ,كمػف حيػث االنتشػار ,ف حيث الشػمكؿكم ,حيث المنيجية
عتػػاده كيريػػده, كلكػػف كثػػرة المكضػػكعات تنػػدرج فػػي البحػػث الكاحػػد ايسػػمؾ المػػنيج الػػذم 

, كيجرم الكبلـ ىنػا فػي ىػذه القاعػدة كمػا ةتجعؿ الناس غير قادريف عمى الخركج بنتيج
كػػػػأف كػػػػؿ كاحػػػػد كتػػػػب فػػػػي ىػػػػذا بمعنػػػػى  ,الحظتػػػػو مػػػػف الجمسػػػػة األكلػػػػى تكػػػػرارنا كاجتػػػػرارنا

المكضكع كما عنده يعرضو, كال يمسؾ عنو إذا سمع أف البحث قد سبؽ إليو أحد. نحف 
 .ْنريد أف ننتيي مف ىذه الجمسات إلى أشياء عممية, إلى قرارات(

                                                 

 ىػ.ُُِْالرياض عاـ  ُِ(, الدكرةُِ/ُ)َُٕقرارات مجمع الفقو اإلسبلمي: قرار رقـ  -ُ
 لجزائي, العدد الثاني عشر.مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي: مناقشات الشرط ا -ِ

 المرجع السابؽ. -ّ

 المرجع السابؽ. -ْ
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كبالتػػالي نسػػتطيع القػػكؿ إف ىػػذا الخمػػؿ فػػي منيجيػػة البحػػث أثػػر سػػمبا عمػػى تصػػكر األعضػػاء 
القػػػرار المتخػػػذ كالػػػذم بنػػػت عميػػػو كثيػػػر مػػػف المؤسسػػػات النقديػػػة أحكاميػػػا  لمكضػػػكع البحػػػث كبالتػػػالي

بخصكص الشرط الجزائي كىذا الخمؿ في البحث إنمػا يعتبػر عامػؿ تضػعيؼ لػرأم القػائميف بػالجكاز, 
 كمرجحا لما تـ ترجيحو في ىذا البحث. ىذا كاهلل أعمـ.
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 المبحث الثاني
 لمالية في الفقو اإلسالميمبدأ الضمان في العقود ا

 وفيو أربعة مطالب:
 المطمب األول: حقيقة الضمان.

 المطمب الثاني: أركان الضمان وأسبابو.
 المطمب الثالث: الضمان في العقود المالية.

 المطمب الرابع: خطاب الضمان.
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 المطمب األول
 حقيقة الضمان

 أىميا: كثيرة جدنا يطمؽ كيراد بو معاف ,ُصحيح أصؿه  كالنكف كالميـ الضاد الضمان لغة:

ـــة:  -1 ػػػًمفى يقػػػاؿ: الكفال ػػػمَّنىوإذا كىًفمىػػػو,  الشػػػيءى  ضى ػػػًميفي , ك كىفَّمىػػػو إيػػػاه كضى  مىٍضػػػمكف, كالالكفيػػػؿ الضَّ
عػػف النبػػي محمػػد صػػمى اهلل  الػػذم ركاه أبػػك ىريػػرة الحػػديث كفػػي, ِالكافػػؿ ضػػاًمفالمكفػػكؿ, كال

يَماًنـا سـبيمي فـي ِجَيـاًدا ِإالَّ  ُيْخِرُجـوُ  الَ  َسـِبيِموِ  فـي َخـَرجَ  ِلَمنْ  المَّوُ  َتَضمَّنَ عميو كسمـ قػاؿ: )  َواِض
 ِمْنوُ  َخَرجَ  الذي َمْسَكِنوِ  ِإَلن َأْرِجَعوُ  َأوْ  اْلَجنَّةَ  ُأْدِخَموُ  َأنْ  َضاِمنٌ  َعَمنَّ  َفُيوَ  ِبُرُسمي َوَتْصِديًقا يبِ 

 ِفـي َجاَىـدَ  ِلَمنْ  اللُ  َتَكفَّلَ ), كركاه البخارم بمفػظ ّث(.. الحدي.َغِنيَمةٍ  َأوْ  َأْجرٍ  ِمنْ  َنالَ  َما َناِئالً 
 .ْ...الحديث(َسِبيِموِ 

ٍنتيوي فيقاؿ:  التغريم: -2 مَّ ٍمتيوي إذا  اتىٍضمينن  الشيء ضى فالتىزىمىوي  غىرَّ
ٓ. 

ــداع: -3 ػػمَّفى  اإلي  كقػػد ,القبػػر كالميػػتى  ,المتػػاعى  الكعػػاءى  تيػػكًدعي  كمػػا إيػػاه ,أىٍكدىعػػو ,الشػػيءى  الشػػيءى  ضى
مَّ   .ٔنوتضى

ػػػًمٍنتي جػػػاء فػػػي المصػػػباح المنيػػػر: االلتـــزام:  -4 ٍمتػػػو,  ضى : فيقػػػاؿ بالتضػػػعيؼ كيتعػػػدلالمػػػاؿ, التىزى
ٍنتيوي  مَّ  .ٕإياه ألزمتو الماؿ ضى

لقد اختمؼ الفقياء في تعريؼ الضماف عمى عدة أقػكاؿ؛ كذلػؾ الخػتبلفيـ : الضمان اصطالًحا
ممػػػاء لمضػػػماف, ىػػػذه جممػػػة مػػػف فػػػي المعنػػػى الػػػذم يطمػػػؽ عميػػػو الضػػػماف, كقبػػػؿ عػػػرض تعريفػػػات الع

 المعاني التي أطمؽ عمييا الضماف في االصطبلح الشرعي:

لمكفالػػػة  فكفالػػػة الػػػنفس, ككفالػػػة المػػػاؿ, عنػػػد جميػػػكر الفقيػػػاء غيػػػر الحنفيػػػة, كليػػػذا يعنكنػػػك  -ُ
 بالضماف.

 يطمؽ عمى ضماف الماؿ كالتزامو بعقد, كبغير عقد.  -ِ

ا -ّ  ر حؽ. عمى كضع اليد عمى الماؿ بحؽ أك بغي يطمؽ أيضن

                                                 

 (.ِّٕ/ّمقاييس المغة: ابف فارس القزكيني, ) -ُ
 (.ِٕٓ/ُّلساف العرب: ابف منظكر, ) -ِ

 .ْٕٔٗح/ باب فضؿ الجياد كالخركج في سبيؿ اهللمتفؽ عميو: كىذا لفظ مسمـ,  -ّ

 .ُِّّح/ كـ الغنائـ,, كتاب فرض الخمس باب أحمت لمتفؽ عميو: كىذا لفظ البخارم -ْ

 القامكس المحيط, الفيركز آبادم, حرؼ النكف مادة: ضمف. -ٓ

ٔ-
 (. ِٕٓ/ُّلساف العرب: ابف منظكر, ) 

 (.ّْٔ/ِالمصباح المنير: الفيكمي, ) -ٕ
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 . , كالعيكبكيطمؽ عمى غرامة المتمفات, كالغصكب -ْ

 . ُيطمؽ عمى ما أكجبو الشارع بسبب االعتداءات كالكفارات كنحكىا -ٓ

أما عف تعريؼ الضماف فقد اختمفت تعريفات العمماء كفقا الختبلفيـ في المعاني اآلنفة الذكر 
 عمى النحك التالي:

 .ِاف مف المثميات, كقيمتو إف كاف مف القيمياتعرفو الحنفية بأنو: إعطاء مثؿ الشيء إف ك - أ
 .ّالمالكية عرفكه بأنو: شغؿ ذمة أخرل بالحؽ  - ب

الشػػػافعية قػػػالكا: ىػػػك التػػػزاـ حػػػؽ ثابػػػت فػػػي ذمػػػة الغيػػػر, أك إحضػػػار مػػػف ىػػػك عميػػػو, أك عػػػيف  - ت
 . ْمضمكنة

 .ٓكأخيرا عرفو الحنابمة بأنو: ضـ ذمة الضامف إلى ذمة المضمكف عنو في التزاـ الحؽ  - ث

ىذه التعريفات ال تخمك مف نقد, فتعريػؼ الحنفيػة شػمؿ نػكعيف مػف أنػكاع الضػماف كىمػا  كلكف
 .ٔ)ضماف اليد( ك)ضماف المتمؼ( كلـ يدخؿ فيو )ضماف العقد(

أما تعريفات الجميكر, المالكية, كالشافعية, كالحنابمة, فقد استخدمكا لفظ الضماف لمتعبير عف 
نمػػا بحثنػػا فػػي الكفالػػة كمػػا ىػػك كاضػػح فػػي تعريفػػاتيـ, كا لضػػماف بيػػذا المعنػػى لػػيس ىػػك محػػؿ بحثنػػا كا 

 .ٕالضماف بمعنى االلتزاـ كالتعكيض

كلكف عرؼ بعض العمماء المعاصريف الضػماف بتعريفػات متقاربػة, ىػي أدؿ فػي عباراتيػا مػف 
 تعريفات القدامى عمى المعنى المراد كمنيا:

 . ٖمالي عف ضرر لمغيرقائبل: ىك التزاـ بتعكيض  -رحمو اهلل-عرفو الشيخ الزرقا  -أ 
أمػػا الػػدكتكر كىبػػة الزحيمػػي فقػػاؿ: ىػػك التػػزاـ بتعػػكيض الغيػػر عمػػا لحقػػو مػػف تمػػؼ المػػاؿ أك  -ب 

 .ٗضياع المنافع أك عف الضرر الجزئي أك الكمي الحادث بالنفس اإلنسانية

                                                 

,         ْ, بحث الضماف: د. خالد المشيقح, صٗأحكاـ الضماف في الفقو اإلسبلمي العاـ: د. فيض اهلل, ص -ُ
 تكر خالد المشيقح, شبكة االنترنت.بحث منشكر, مكقع الدك

 .ُْٔمجمة األحكاـ العدلية: مجمكعة مف عمماء الدكلة العثمانية, المادة  -ِ

 (. ِّٗ/ّالشرح الكبير: الدردير, ) -ّ
 (.ُٖٗ/ِمغني المحتاج: الخطيب الشربيني, ) -ْ
 (.ُٕ/ٕالمغني: ابف قدامة, ) -ٓ

 ذا المبحث.ىذه أسماء أنكاع الضماف كسيأتي تفصيميا خبلؿ الدراسة في ى -ٔ
 .ُٔنظرية الضماف: د. كىبة الزحيمي, ص -ٕ
 .المدخؿ الفقيي العاـ: مصطفى الزرقا,     -ٖ
 .ُٓنظرية الضماف: د. كىبة الزحيمي, ص -ٗ
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 .ُكأخيرا عرفو الدكتكر فيض اهلل بأنو: شغؿ الذمة بحؽ أك تعكيض عف ضرر -ج 

ثػػػة األخيػػػرة كمقارنتيػػػا, أرل كاهلل أعمػػػـ رجحػػػاف التعريػػػؼ الثالػػػث كىػػػك: كبتأمػػػؿ التعريفػػػات الثبل
كىػػك لمػػدكتكر محمػػد فػػكزم فػػيض اهلل كذلػػؾ لؤلسػػباب )شــغل الذمــة بحــق أو تعــويض عــن ضــرر(، 

 التالية:
 جاء التعريؼ جامعا لكؿ أنكاع الضماف دكف إسياب. - أ
ي يػػػدخؿ عمييػػػا تعريػػؼ الػػػدكتكر الزحيمػػػي جػػػاء مفصػػػبل صػػػرح بػػػو بكثيػػػر مػػػف الجزئيػػػات التػػػ  - ب

 الضماف ككما ىك معمـك فإف التعريفات تصاف عف اإلسياب.

 ال تعميؽ عمى تعريؼ الشيخ الزرقا فقد جاء مقاربا لمتعريؼ المختار.   - ت

 :أدلة مشروعية الضمان
سػـ اتعددت أدلة الضماف كتنكعت بتنكع استخدامات ىذا المصطمح, كلكؿ نكع أدلتػو نكردىػا ب

 اهلل كعكنو.

ــ -ُ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  چ , قكلػػو تعػػالى: ن الكفالــةالضــمان بمعن

 .                                                                             ِ چڦ  ڄ  
ــة:  تكفػػؿ المػػؤذف بػػأمر مػػف سػػيدنا يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ أف يػػؤدم إلخػػكة يكسػػؼ وجــو الدالل

 بعيػػر حمػػؿى  أكفٌيػػو كفيػػؿه بػأف كأنػػاالطبػػرم رحمػو اهلل: )بالصػكاع, يقػػكؿ  احمػؿ بعيػػر إف جػػاءك 
 .ّ(الممؾ بصكاع جاءني إذا الطعاـ مف

 عميػو اهلل صػمى اهلل رسػكؿ أف, مالؾ بف أنس عف ،ضمان المال والتزامو بعقد، وبغير عقد -2
       .                  ْ(َنْفِسوِ  ِبِطيبِ  ِإالَّ  ُمْسِممٍ  اْمِرئٍ  َمالُ  َيِحلُّ  اَل ) :قاؿ كسمـ

بػػيف رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـ أف كػػؿ مػػاؿ لمسػػمـ حػػراـ عمػػى غيػػره إال وجــو الداللــة: 
بػالطرؽ المشػػركعة مثػؿ المعاكضػػة أك اليبػة كمػػا شػابو فمػػف أقػدـ عمػػى ىػذا المػػاؿ بغيػر ىػػذه 

 الطرؽ فقد سقط في المحظكر, كلزمو إبراء ذمتو مما عمؽ بيا عف طريؽ ضمانو.
 

                                                 

 .َُأحكاـ الضماف في الفقو اإلسبلمي العاـ: د. محمد فكزم فيض اهلل, ص -ُ

 .ِٕسكرة يكسؼ: آية -ِ
 (.ُٖٕ/ُٔجامع البياف: الطبرم, ) -ّ
 (.ِْْ/ّ,)ِٖٖٓركاه الدارقطني: ح/ -ْ
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 النبػي عػف بػف جنػدب سػمرة عػف, يد عمن المال بحق أو بغير حقالضمان بمعنن وضع ال -3
 .                       ُ(تؤديو حتن أخذت ما اليد عمن) :قاؿ سمـ ك عميو اهلل صمى

الحديث نص ظاىر الداللة عمى أف كؿ صاحب يد ضامفه ما تحت يػده, فمػا  وجو الداللة:
 يصيبو مف ىبلؾ أك تمؼ بعضو فعمى صاحب اليد.  

 عميػو اهلل صػمى النبػي أزكاج بعػض أىػدت :قػاؿ أنس عف ,غرامة المتمفات مان بمعننالض -ْ
 بيػػدىا القصػػعة عائشػػة فضػػربت قصػػعة فػػي طعامػػا كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى النبػػي إلػػى كسػػمـ
َناءٌ  ِبَطَعامٍ  َطَعامٌ : )كسمـ عميو اهلل صمى النبي فقاؿ فييا ما فألقت  .          ِ(ِبِإَناءٍ  َواِض

ال محترمػا لغيػره بمثػؿ احكـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميػو كسػمـ عمػى مػف أتمػؼ مػوجو الداللة: 
 ما أتمؼ, كما ىذا إال ضماف المتمفات.

 فيػو فأفسػدت حائطػا دخمػت لمبػراء ناقػة أف) محيصػة بػف حػراـ عػف, جنايـات البيـائمضمان  -ٓ
 مػػػا كأف بالنيػػػار حفظيػػػا الحػػػكائط أىػػػؿ عمػػػى أف كسػػػمـ عميػػػو اهلل صػػػمى اهلل رسػػػكؿ فقضػػػى

 .                                         ّ(أىميا عمى ضامف بالميؿ المكاشي سدتأف
دؿ الحػػػديث عمػػػى أف أصػػػحاب المكاشػػػي يضػػػمنكف مػػػا أفسػػػدتو مكاشػػػييـ مػػػف وجـــو الداللـــة: 

زركع لمغير ليبل, ألف الكاجب عمييـ حفظ البيائـ ليبل ال تسػريحيا, لػذا جعػؿ عمػييـ ضػماف 
 ةلنيػػػار كقػػػت عمػػػؿ كمعػػػاش جعػػػؿ حفػػػظ الحػػػكائط نيػػػارا مسػػػؤكليذلػػػؾ, كبالمقابػػػؿ لمػػػا كػػػاف ا

أصػحابيا فمػا أصػػاب الحػكائط مػف فعػػؿ البيػائـ نيػػارا فعمػى أصػحاب الحػػكائط لتقصػيرىـ فػػي 
 حفظ ماؿ أنفسيـ. 

كبعػػد ىػػذا السػػرد لجممػػة مػػف النصػػكص كاألحاديػػث, كالتػػي دلػػت عمػػى مشػػركعية الضػػماف فػػي 
ة التػي احتاطػت لحقػكؽ العبػاد أيمػا احتيػاط, فمػا تركػت شتى المجاالت, يتجمى لنا عظـ ىػذه الشػريع

          .شاردة كال كاردة إال كأحاطت بيا كبينتيا, فالحمد هلل عمى نعمة اإلسبلـ ككفى بيا مف نعمة

                                                 

, ابػػػف ُِٔٔ, الترمػػػذم فػػػي سػػػننو: ح/ّّٔٓ, أبػػػك داكد فػػػي السػػػنف: ح/َُِٖٔركاه أحمػػػد فػػػي المسػػػند: ح/ -ُ
, صححو الحاكـ في المستدرؾ كقاؿ عمى شرط البخارم مف ُٕٓٓ, النسائي في الكبرل: ح/ََِْماجة: ح/

دـ سػماع الحسػف البصػرم حديث الحسف عف سمرة, كيرد عمى تصحيح الحاكـ أف عمة الحديث ظاىرة كىػي عػ
,  كقػاؿ األرنػؤكط ُٕٖٔمف سمرة كقد ضػعؼ األلبػاني الحػديث مػف ىػذا الطريػؽ, الجػامع الصػغير كزيادتػو,ح/

 في مسند أحمد حسف لغيره.
, ّٗٔٓ, أبك داكد: ح/ُِْٖ, البخارم: ح/ُّٗٓركاه الجماعة بمعناه إال مسمما, كالمفظ لمترمذم: ح/ -ِ

 .ِّّّ, ابف ماجة: ح/ّٓٔٗالنسائي: ح/

األلباني: صحيح  و, كصححِِّّ, ابف ماجة: ح/ُّٕٓ, أبك داكد: ح/ُِّٗٔركاه أحمد في المسند: ح/ -ّ
 .ّٗٔٓكضعيؼ سنف أبي داكد, ح/
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 المطمب الثاني
 أركان الضمان وأسبابو

 :أركان الضمان
مفػػكا فػػي تحديػػد ىػػذه تحػػدث الفقيػػاء قػػديما كحػػديثا عػػف أركػػاف الضػػماف, أك مقكماتػػو, كلػػـ يخت

 .ُالتعدم, كالثاني: الضرر, كالثالث: اإلفضاء :األركاف, إذ جعمكىا ثبلثة, أكليا

 : التعدي:الركن األول
 التعدم في المغة ىك: تجاكز الحد.

 . ِ, أك عادةن زة ما ينبغي أف ييقتصر عميو شرعا, أك عرفاكفي االصطبلح: مجاك 
ابػػػا, أك سػػػكاء كػػػاف قػػػا سػػػكاء كػػػاف سػػػمبا أك إيجكمػػػف تعريػػػؼ التعػػػدم يتضػػػح أنػػػو التجػػػاكز مطم

, كىذه ىي أنكاع التعػدم األربعػة نػكرد المتجاكز كبيرا أك صغيرا, متسببا أك مباشرا قاصدا أك مخطئنا
 بيانيا مع التمثيؿ:

 التعدي السمبي والتعدي اإليجابي: -1
 شػخص اضػطر , كمػف صػكره إذاّكيتمثػؿ فػي التػرؾ كالكػؼ عػف الفعػؿالتعدي السـمبي:  - أ

 فمػػات ,الحػػاؿ تمػػؾ فػػي عنػػو غنػػاه مػػع إيػػاه فمنعػػو منػػو فطمبػػو ,لغيػػره كشػػراب طعػػاـ ىإلػػ
ذا لـ يطمبو لـ يضمف المطمكب ضمنو ,بذلؾ  .ْكا 

كىك اإلقداـ عمى الفعؿ كمباشرتو مثؿ إتبلؼ أمكاؿ الغيػر أك إحراقيػا,  التعدي اإليجابي: - ب
 ٓكفاعمو يضمف ببل خبلؼ.

 اعتداء الكبير واعتداء الصغير: -2
ىمػا ضػػامف لمػا أتمفػػو, قػػاؿ فػػي األمػكاؿ ال فػػرؽ بػػيف كبيػر كصػػغير فكبلألمــوال: ضـمان ا - أ

 يػؤدب ال, كقيػؿ كيػؤدب المميػز الصػبي مػاؿ مػف المغصػكب بحػؽ كيؤخذ: )ابف الحاجب
. كذىػػب بعػػض ٔ (ثػػبلث عػػف القمػػـ رفػػع): السػػبلـالصػػبلة  عميػػو لقكلػػو الحمػػـ يبمػػغ لػػـ مػػف

                                                 

 .ُٕفي الفقو اإلسبلمي: فيض اهلل, ص أحكاـ الضماف -ُ

 .ُٗالمرجع السابؽ ص -ِ

 .ُِالمرجع السابؽ: ص -ّ
 (.َٔٓ/ُُالمغني: مكفؽ الديف ابف قدامة المقدسي,) -ْ
 .ُِفي الفقو اإلسبلمي: فيض اهلل, ص كاـ الضمافأح -ٓ
 (.َّٖ/ٕمكاىب الجميؿ: الحطاب الرعيني, ) -ٔ
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تمػؼ مػف مػاؿ: جػاء فػي القػكانيف الفقييػة: المالكيػة إلػى أف الصػبي ال ضػماف عميػو فيمػا أ
 كقيػؿ كالعجمػاء مػاؿ أك نفػس مػف أتمفػو فيمػا عميػو شػيء فػبل يعقؿ ال الذم الصبي كأما)

 .ُ(كالمجنكف العاقمة عمى كالدماء ىدر الماؿ
 يميػػز فػػي القصػػاص بػػيف الكبيػػر كالصػػغير, بخػػبلؼ األمػػكاؿ,الجنايــة عمــن األنفــس:   - ب

 .ِفيقتص مف الكبير دكف الصغير

 لتعدي بالمباشرة والتعدي بالتسبب:ا -3
المباشػػرة ىػػي: إتػػبلؼ الشػػيء بالػػذات, مػػف غيػػر أف يتخمػػؿ بػػيف فعػػؿ التعــدي بالمباشــرة:  - أ

كألقػى بيػا عمػػى  . فمػف أشػػعؿ نػاراّالفاعػؿ كبػيف التمػؼ شػيء آخػػر, كالفاعػؿ ىػك المباشػر
 ككمة قش فأحرقيا, فإنو مباشر لئلتبلؼ كفعمو تعدم بالمباشرة.

التسبب ىك: أف يقػع الفعػؿ عمػى شػيء يفضػي إلػى تمػؼ شػيء آخػر,  بب:التعدي بالتس  - ب
. كمثػػػاؿ ذلػػػؾ مػػػف حفػػػر حفػػػرة فػػػي الطريػػػؽ, فتػػػردل فييػػػا حيػػػكاف, ْكالفاعػػؿ ىػػػك المتسػػػبب

 في تمؼ الحيكاف, كالحافر ىك المتسبب. افالحفر كاف سببن 

 التعدي العمد والخطأ: -4
عؿ ىك المتعمد, كحكػـ العمػد كىك ما كاف مف فعؿ عف إرادة كقصد, كالفاالتعدي العمد:  - أ

ه القصػاص, أمػا فػي ضػماف األمػكاؿ ؤ يختمؼ عػف الخطػأ فػي ضػماف األنفػس فالعمػد جػزا
فإنػػو يشػػدد عمػػى المتعمػػد ففضػػبل عػػف ضػػماف المػػاؿ المتمػػؼ فإنػػو يعػػزر كيسػػجف, يقػػكؿ 

 عمػى فيجػب منػو المغصػكب كحػؽ اهلل حؽ الغصب في يجتمعصاحب مكاىب الجميؿ: )
 عػػف النػػاس ليتنػػاىى الحػػاكـ اجتيػػاد قػػدر عمػػى كالسػػجف األدب ىتعػػال هللا لحػػؽ الغاصػػب
. كمعمػكـ أف الغاصػب متعمػد, لػذا ٓ(منػو المغصػكب عفك عنو ذلؾ سقطيي  كال اهلل حرمات

بػدكف مبػرر شػرعي, قمنا تجتمع العقكبة كضماف الماؿ فػي كػؿ متعمػد إتػبلؼ مػاؿ الغيػر 
 أف التعكيض ىنا مف قبيؿ الجزاء. كلقد بينا سابقا

طأ إذا اقتػرف باألفعػاؿ, كػاف , كالخٔالخطأ ىك: ما ليس لئلنساف فيو قصد عدي خطًأ:الت  - ب
في تغيػر كثيػر مػف األحكػاـ, فالخطػأ عػذر مسػقط لحػؽ اهلل تعػالى؛ لقكلػو صػمى اهلل  سببا

                                                 

 .ُِٖالقكانيف الفقيية: محمد بف جزم, ص -ُ
 .ُٗنظرية الضماف: كىبة الزحيمي, ص -ِ

 (.ٕٖٖمجمة األحكاـ العدلية: جمعية المجمة, المادة) -ّ

 (.ٖٖٖمجمة األحكاـ العدلية: جمعية المجمة, مادة ) -ْ

  (.َّٖ/ٕالجميؿ: الحطاب الرعيني, ) مكاىب -ٓ
 .ُّْالتعريفات: الجرجاني, ص -ٔ
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ــي عــن تجــاوز الل إن)عميػػو كسػػمـ:  ــا والنســيان الخطــأ أمت ــو اســتكرىوا وم . فػػبل ُ(عمي
يعػزر أك يػؤدب متمػؼ المػاؿ خطػأن, كلكػف حقػكؽ العبػاد  يقتص مف القاتؿ خطػأن مػثبل, كال

مػػػف أتمػػػؼ مػػػاال ال تسػػػقط بعػػػذر الخطػػػأ, كيمػػػـز متمفيػػػا الضػػػماف ,جػػػاء فػػػي اإلنصػػػاؼ: )
 .ِ(نو سكاء كاف عمدا أك سيكامحترما لغيره ضم

 الضرر: الركن الثاني:
رٌ في المغة:  ر ,النفع ضدبالفتح  الضَّ  .ّالحاؿ كسكء اليزاؿي  بالضـ كالض 

اكاص  .ْإلحاق مفسدة بالغير(): عرفو الييتمي بأنو: طبلحن

كىذا التعريؼ كما نرل عاـ يشمؿ جميع أنكاع الضرر, سكاء المتفؽ عمييا كالضرر المػادم, 
 أك المختمؼ فييا كالضرر المعنكم.

كنحف ىنا إذ نطرح مكضكع الضرر, فإننا نطرحو كركف ثاف مف أركاف الضماف, لذا سنتناكؿ 
 رر الذم يمـز تعكيضو.فيو أنكاع الض

 أنواع الضرر:
مػا ضػرر القكؿ القاضي بالباحث يؤيد  أف الضرر ينقسـ إلػى نػكعيف فقػط إمػا ضػرر مػادم, كا 

معنكم, بالرغـ مف أف بعض مف كتب في مكضكع الضرر قد تكسع في ذكر األنكاع, كلكف النػاظر 
 ا بيانيا مع التفصيؿ لكؿ نكع.إلى ىذه األنكاع يجد أنيا ال تعدك أف تككف أحد ىذيف النكعيف, كىذ

 أوال: الضرر المادي: 

الضرر المادم ىك: األذل المتمثؿ بالتمؼ أك النقص, كالذم يمحؽ الشخص, سػكاء أكػاف فػي 
, أك جسـ معصكـ  .ٓماؿ متقكـ محتـر

                                                 

كالحاكـ في مستدركو كقاؿ صحيح عمى شرط الشيخيف حديث  -ُّْٓأخرجو الدارقطني في سننو حديث رقـ  -ُ
كآخركف كصححو العبلمة أحمد شاكر كاأللباني  - ُِٕٗكابف حباف في صحيحو حديث رقـ  - ِِٕٓرقـ 

 .ِٖـ في اإلركاء حديث رق
 (.ُِٔ/ٔاإلنصاؼ: عبلء الديف أبي الحسف المرداكم, ) -ِ

 لساف العرب: ابف منظكر, مادة ضرر. -ّ

 .ُّ, نقبل عف الضماف في الفقو اإلسبلمي, فيض اهلل, صُُِشرح األربعيف الندكية: الييتمي, ص -ْ
 .ُالتعكيض عف األضرار المترتبة عمى المماطمة في الديكف: د. سمماف الدخيؿ, ص -ٓ
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 كليذا النكع مف الضرر صكر متعددة نذكر بعضيا:
, كمثالػو تمزيػؽ الثيػاب كتكسػير , أم إتبلؼ الماؿ المحتػالضرر اإليجابي الناتج عن فعل -أ  ـر

حراؽ ثمار الغير بغير كجو حؽ, ففاعمو يضمف ببل خبلؼ.  الزجاج كا 
 فإنػو يضػمف : كمثالو لك رأل دابتو تأكؿ قمح غيره, فمـ يمنعيا حتى أكمتػو,الضرر السمبي  -ب 

 .ُما أكمت
راح إذا , كمثالػو كثيػر فػي الجػراح, فػالجِ: كىك الضرر المتكقع في المسػتقبؿالضرر الالحق -ج 

امتػػدت لتنػػاؿ مػػف عضػػك آخػػر بػػالتمؼ مسػػتقببل, فػػإف المعتػػدم يضػػمف, لػػذا نيػػى رسػػكؿ اهلل 
 عػف شػعيب بػف عمػرك صمى اهلل عميو كسمـ أف ييتىعجؿ باالقتصاص قبػؿ بيػرء الجػرح,  فعػف

 فػي بقػرف رجػبل طعػف رجػؿ فػي كسػمـ عميػو اهلل صػمى اهلل رسػكؿ قضػى:  قاؿ جده عف أبيو
 يبـرأ حتن تعجل ال) :كسػمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لو فقاؿ أقدني اهلل رسكؿ يا فقاؿ رجمو

 فعرج قاؿ منو كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ فأقاده يستقيد أف إال الرجؿ فأبى قاؿ (جرحك
 يػػا لػػو فقػػاؿ كسػػمـ عميػػو اهلل صػػمى اهلل رسػػكؿ إلػػى المسػػتقيد فػػأتى منػػو المسػػتقاد كبػػرأ المسػتقيد
 ال أن آمرك ألم) :كسػمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ لو فقاؿ بيصاح ئكبر  عرجت اهلل رسكؿ

 اهلل صػمى اهلل رسػكؿ أمػر ثػـ (جرحـك وبطـل الل فأبعدك فعصيتني جرحك يبرأ حتن تستقيد
 فػػإذا جراحتػػو تبػػرأ حتػػى يسػػتقيد ال أف جػػرح بػػو كػػاف مػػف عػػرج الػػذم الرجػػؿ بعػػد سػػمـ ك عميػػو
 .ّاستقاد جراحتو برئت

 :ثانيًا: الضرر المعنوي

الضػػرر المعنػػكم أك األدبػػي كمػػا عبػػر عنػػو الػػبعض, مصػػطمح حػػديث يطمػػؽ كيػػراد بػػو, األذل 
كبعبػارة أخػرل قػالكا: ىػك مػا يصػيب اإلنسػاف , ْالذم يصيب اإلنسػاف فػي شػعكره أك شػرفو أك كرامتػو

 .ٓمف ألـ نتيجة االعتداء عمى حؽ مف حقكقو المالية كغير المالية

 ضمانو أك تعكيضو تعكيضا ماليا ؟ فما كاف مف ضرر ىذه صكرتو, ىؿ يمـز

                                                 

 .ّْالفقو اإلسبلمي: فيض اهلل, ص الضماف في -ُ

 .ّٓالمرجع السابؽ: ص -ِ
 , كقاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده ضعيؼ.َّْٕركاه أحمد في المسند: ح/ -ّ
, نقبل عف التعكيض عف األضرار المترتبة عمى المماطمة في ٖالتعكيض عف الضرر األدبي: الدىمشي, ص -ْ

 .َّالديكف: الدخيؿ, ص
 . َّ, نقبل عف المرجع السابؽ صْْٖلشرقاكم, صالنظرية العامة لبللتزاـ: جميؿ ا -ٓ
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مػنيـ اسػتعمؿ مصػطمح الضػرر األدبػي أك المعنػكم, فضػبل عػف  ابالنسبة لمقدماء لػـ نجػد أحػدن 
 مػػف شػػيء فػػي المػػالي التعػػكيض عػػف تكمػػـ الفقيػػاء مػػف أحػػدا القديمػػة الفقييػػة الكتػػب فػػي نجػػد لػػـأننػػا 

 .ُالمعنكية األضرار

ـ انقسػػمكا فػي مسػػألة ضػماف األضػػرار المعنكيػػة كعمػى العكػػس بالنسػبة لممعاصػػريف فإننػا نجػػدى
 إلى فريقيف:

 
 أقوال العمماء

 الفريق األول: المجيزون

كذىػػب أصػػحابو إلػػى جػػكاز التعػػكيض المػػالي عػػف الضػػرر المعنػػكم, كممػػف قػػاؿ بيػػذا الػػرأم, 
 .ِالشيخ محمد شمتكت, كالدكتكر محمد فكزم فيض اهلل, كالدكتكر كىبو الزحيمي

 نعونالفريق الثاني: الما

كذىػػػب أصػػػحابو إلػػػى عػػػدـ جػػػكاز التعػػػكيض المػػػالي عػػػف الضػػػرر المعنػػػكم, كممػػػف قػػػاؿ بػػػذلؾ 
الشػػيخ عمػػي الخفيػػؼ, كالشػػيخ مصػػطفى الزرقػػا, كالػػدكتكر الصػػديؽ محمػػد األمػػيف الضػػرير, كاختارتػػو 

 .ّبعض المجامع الفقيية

 عرض األدلة:
 أدلة الفريق األول: المجيزون:

فػػػػػي الشػػػػػجة إذا برئػػػػػت بػػػػػأف فييػػػػػا أرش األلػػػػػـ.             يكسػػػػػؼ مػػػػػف الحنفيػػػػػة ياسػػػػػتدلكا بقػػػػػكؿ أبػػػػػ -1
 سػػقط الشػعر كنبػػت أثػر ليػػا يبػؽ كلػػـ فالتحمػت رجػػبل شػج كلػػكجػاء فػي مجمػػع الضػمانات: )

 عميو محمد كقاؿ عدؿ حككمة كىك األلـ أرش عميو يكسؼ أبك كقاؿ حنيفة أبي عند األرش
                       .                            ْ(الدكاء كثمف الطبيب أجرة

كىػك حككمػة  بػك يكسػؼ جعػؿ مقابمػو تعكيضػا ماليػاإف األلػـ ضػرر معنػكم, كأوجو الداللـة: 
 العدؿ.

                                                 

 (.َْ/ُّالمكسكعة الفقيية الككيتية: كزارة األكقاؼ الككيتية, ) -ُ
 .ّٓالمدنية شمتكت ص ة, المسؤكليِٗ, أحكاـ الضماف, فيض اهلل صِٓنظرية الضماف: الزحيمي, ص -ِ
3

, بحث ُِْ-ُُِرقا, ص, الفعؿ الضار مصطفى الز ْٓمي الخفيؼ, صالضماف في الفقو اإلسبلمي: ع - 
 .ٕٔ-ْٔصِجُِالشرط الجزائي, الصديؽ الضرير, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي, العدد

 (.ُّٖ/ٔ(, تبييف الحقائؽ: الزيمعي, )ُّٗ/ُمجمع الضمانات: البغدادم, ) -ّ
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إف الضػػػرر المعنػػػكم يمزمػػػو التعزيػػػر. كالعقكبػػػة الماليػػػة نػػػكع مػػػف أنػػػكاع التعزيػػػر, كالتعػػػكيض  -2
 .ُماليا المعنكم ال يعدك أف يككف تعزيرا المالي عف الضرر

 ثاني: المانعون:أدلة الفريق ال
؛ مكافئ فاقد ماؿ محؿ ماؿ بإحبلؿ كذلؾ بالتعكيض, الجبر عمى يقكـ بالماؿ التعكيض فإ -ُ

 بػػإحبلؿ إال يتحقػػؽ ال كذلػػؾ لمػػنقص, راكجبػػ ؛لمضػػرر إزالػػةن  ؛عميػػو كانػػت مػػا إلػػى الحػػاؿ لػػرد
 المػػاؿ صػػاحب عمػػى يضػػع لػػـ ككأنػػو مسػػده, كيسػػد مقامػػو ليقػػكـ لػػو مكػػافئ مػػاؿ محػػؿ مػػاؿ
 .ِالتعكيض عف الضرر المعنكم كاألدبي في بمتحقؽ ذلؾ كليس ء,شي الفاقد

 كىػػػي جمػػدة, ثمػػانكف الحػػد فيػػػو كشػػرع القػػذؼ, المعنػػكمأك  األدبػػػي الضػػرر صػػكر أبػػرز فإ -ِ
 ألف المعاكضػػػػػة؛ يحتمػػػػػؿ ال إذ بمػػػػػاؿ؛ عنػػػػػو الصػػػػػمح يجػػػػػكز ال كلػػػػػذا زاجػػػػػرة, بدنيػػػػػة عقكبػػػػػة

 غيػره القػذؼ كمثػؿ ؼ,لممقػذك  خػالص حػؽ القػذؼ أف مػع مكضػكعو, عػف يخرجػو التعكيض
 .ّبالماؿ تعكض فبل المعنكية األضرار مف

 كال الفقيػر, حػؽ فػي يجحػؼ فيػك المػالي, التعكيض يجبره ال المعنكمأك  األدبي الضرر فإ -ّ
 ليػػذا شػػرع كلػػذا ,غنيػػان  أـ كػػاف فقيػػران  لممعتػػدم زاجػػرة فيػػي: البدنيػػة العقكبػػة أمػػا الغنػػي, يػػردع

 غػيظ شػفاء فػي كػاؼو  كىػك ,الػرادع كالتأديػب الزاجػر, كالتعزيػر الحػد, مػف يناسػبو مػا الضرر
زالة المتضرر, عادة عنو, العار كزكاؿ ضرره, كا   .ْلو االعتبار كا 

 مناقشة األدلة:
 كلقد ناقش المانعكف أدلة المجيزيف عمى النحك التالي:

 مناقشة الدليل األول:

عمػى  يؿ ىػك مبنػبػ ,خالصػا معنكيػا أف الضػرر ىنػا لػيسيكسؼ ب أبينكقش استدالليـ بقكؿ  
   .ٓضرر مادم, فيككف كأثر لو متصؿ بو, فيخرج عف محؿ النزاع

                                                 

 .ِٓنظرية الضماف: كىبو الزحيمي, ص -ُ

 .ْٓالضماف في الفقو اإلسبلمي: عمي الخفيؼ, ص -ِ

 .ِّمترتبة عمى المماطمة في الديكف: الدخيؿ, صالتعكيض عف األضرار ال -ّ

 , نقبل عف المرجع السابؽ.ّٓالتعكيض عف الضرر: محمد بكساؽ, ص -ْ

الجرائـ المعمكماتية المالية: محمد البيشي, رسالة ماجستير, معيد القضاء العالي, نقبل عف ممتقى أىؿ  -ٓ
 .http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169879الحديث, 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=169879


 

 76  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  م انثاًَ: يثذأ انجضاء ٔانضًاٌ فً انعقٕد انًانٍح فً انفقّ اإلساليًانفص

 

 مناقشة الدليل الثاني:

نػػكقش االسػػتدالؿ بػػأف التعػػكيض عػػف الضػػرر المعنػػكم نػػكع مػػف أنػػكاع التعزيػػر, بػػأف األسػػمكب 
لمػالي, الذم اتبعتو الشريعة في معالجة األضرار األدبيػة إنمػا ىػك: التعزيػر الزاجػر,كليس التعػكيض ا

 .ُإذ ال تعد الشريعة شرؼ اإلنساف كسمعتو ماال متقكما يعكض بماؿ آخر إذا اعتدم عميو

 الترجيح:
رجحػػاف القػػكؿ الثػػاني القاضػػي بمنػػع  -كاهلل أعمػػـ  -كبعػػد ىػػذا العػػرض اليسػػير يػػرل الباحػػث 

 التعكيض المالي عف الضرر المعنكم.

 :سبب الترجيح
ة مخػػالفييـ, كذلػػؾ ظػػاىر مػػف خػػبلؿ المناقشػػة التػػي قػػكة أدلػػة المػػانعيف كبالمقابػػؿ ضػػعؼ أدلػػ -ُ

 كردت عمييـ.
 يمكػػف كىػػذا المضػػركر, بػػأذل حاصػػؿ الضػػرر إذ األدبػػي الضػػرر جػػنس مػػف البدنيػػة العقكبػػة -ِ

 شػعكره فػي الضػار كيػؤذم المضػركر غيظ يشفى الذم كالتأديب بالتعزير كذلؾ بمثمو, إزالتو
 .ِاألذل بو كيمحؽ ككرامتو

 حض:المير الضرر المعنوي غ
كيقصد بػو الضػرر المعنػكم الػذم يترتػب عميػو ضػرر مػادم, كلػو صػكر كثيػرة, منيػا الضػرب 

بنسب معينػة تػؤثر عمػى أداء الشػخص ك جػكدة   يتمؼ األعضاء كلكنو يترؾ تشكىا أك عجزاالذم ال
عممػو, أك شػيادة الػزكر التػػي تػؤدم إلػى القصػػاص أك القطػع أك خسػارة المػػاؿ, أك الفريػة التػي تػػؤدم 

 د الشخص مف عممو كفقد مصدر كسبو.إلى طر 

أنػو ترتػب عمييػا ضػرر  لكاضػح أيضػاكؿ ىذه الصػكر كاضػح أنيػا أضػرار معنكيػة كلكػف مػف ا
 ض ىذا النكع مف الضرر ؟ مادم حقيقي, فما حكـ تعكي

مػػف المعمػػكـ أف الضػػرر المػػادم الحقيقػػي ييمػػـز محدثػػو بضػػمانو, كمثػػؿ ىػػذه الحػػاالت الضػػرر 
ترم الػذم تسػػببت فريتػو بطػػرد إنسػاف مػػف عممػو يضػػمف مػا خسػػره المفتػػرل المػادم فييػػا كاضػح, فػػالمف

فعميو مف جراء فريتو, جاء فػي كشػاؼ القنػاع: )  األمػر, كلػي عنػد عميػو كػذب بسػبب إنسػاف غػـر كا 

                                                 

 .ُِْالفعؿ الضار: مصطفى الزرقا, ص -ُ
 .ّْالتعكيض عف األضرار: الدخيؿ, ص  -ِ
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كالشػيكد إذا رجعػكا عػف شػيادتيـ, ككػاف المشػيكد عميػو قػد  أىػ. ُ(ظممو في لتسببو الكاذب تغريـ فمو
لػى ىػذا حد أك قتؿ قصاصػا بسػبب  شػيادتيـ, فػإف عمػييـ القصػاص؛ لتسػببيـ فػي إىػبلؾ المشػيكد كا 

 .ِذىب الشافعية كالحنابمة كبعض المالكية

 سػػرؽ أنػػو رجػػؿ عمػػى شػػيدا رجمػػيف فػػي الشػػعبي عػػف مطػػرؼقػػاؿ  كاسػػتدلكا بمػػا ركاه البخػػارم: 
 أنكمػػا تعممػػ لػػك كقػػاؿ األكؿ بديػػة كأخػػذا شػػيادتيما فأبطػػؿ أخطأنػػا كقػػاال بػػآخر جػػاءا ثػػـ عمػػي فقطعػو
 .ّلقطعتكما تعمدتما

ككػػذلؾ إذا رجػػع الشػػاىداف عػػف شػػيادتيما لممػػدعي بمػػاؿ, بعػػد حكػػـ القاضػػي كقػػبض المػػدعي 
, ألف يو سكاء كاف المتمؼ عينا أك ديناالماؿ, فبل يفسخ الحكـ, كيضمناف ما أتمفاه عمى المشيكد عم
 .ْالتسبب عمى كجو التعدم يكجب الضماف كقد كجد ذلؾ منيما

ـ يػرل الباحػث إف التعػكيض بالمػاؿ عػف الضػرر المعنػكم غيػر المحػض جػائز كلكػف كمما تقد
 بشركط ىي:

, كمثاليا مسألة الفرية التي تؤدم إلػى فقػداف العمػؿ, فيػذا ضػرر إمكانية تقكيـ الضرر ماليا -ُ
 مادم يمكف تقكيمو, فيجب فيو الضماف عمى المفترم.

أك قصاص, فحينيا ال يجػكز العػدكؿ أف ال يككف الضرر المعنكم قد أدل إلى أمر فيو حد  -ِ
عػػػف القصػػػاص إلػػػى التعػػػكيض المػػػالي, كمثالػػػو رجػػػكع الشػػػيكد الػػػزكر بعػػػد االقتصػػػاص مػػػف 

 المشيكد عميو. 
إذا كػػاف الضػػرر المعنػػكم غيػػر المحػػض ينػػدفع بػػالتعزير فػػبل يجػػكز العػػدكؿ إلػػى التعػػكيض؛  -ّ

ػػػ امادي ػػػ األنػػػو حينيػػػا سػػػيككف ضػػػررن  ر, فيأخػػػذ حكػػػـ الضػػػرر مػػػا داـ أنػػػو انػػػدفع بػػػالتعزي امتكىمن
 المعنكم المحض. 

 :الركن الثالث: اإلفضاء
 أك لمضػػػرر يكجػػػد ال لمضػػػرر المسػػتحؽ لمضػػػماف, بحيػػث مؤديػػا كيقصػػد بػػػو أف يكػػكف التعػػػدم

 سكاء كاف التعدم بالمباشرة أك بالتسبب. ٓهغير  آخر سبب اإلتبلؼ

                                                 

 (.ُُٔ/ْكشاؼ القناع: البيكتي, ) -ُ
 .َِٗكسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسبلمية: د. شحادة السكيركي, رسالة دكتكراه, ص -ِ
 (.ٖ/ٗ, )كميـ منيـ يقتص أك يعاقب ىؿ رجؿ مف قـك أصاب إذا باببخارم معمقان: ركاه ال -ّ

 (.ِْْ/ْتبييف الحقائؽ: الزيمعي, ) -ْ

 (.ِِّ/ِٖالمكسكعة الفقيية الككيتية: كزارة األكقاؼ الككيتية, ) -ٓ
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لك جػرح إنسػاف غيػره كيقصد بالمباشرة: أف يتصؿ فعؿ اإلنساف بغيره كيحدث منو التمؼ, كما 
 .ُأك ضربو فمات

أمػػا التسػػبب: فيػػك أف يتصػػؿ أثػػر فعػػؿ اإلنسػػاف بغيػػره, ال حقيقػػة فعمػػو, فيتمػػؼ بػػو, كمػػف حفػػر 
 . ِ, فسقط بو أحدىـ دكف أحدىـابئرن 

كالمباشرة كالتسبب إذا انفرد بأحدىما المعتدم ضػمف فالمباشػر ضػامف كالمتسػبب ضػامف, أمػا 
ؿ الكاحػػد مباشػػر كمتسػػبب, فػػإف المباشػػر فػػي ىػػذه الحػػاؿ ىػػك الػػذم جتمػػع فػػي الفعػػا إذا اجتمعػػا؛ أم

يضػػمف كمثػػاؿ ذلػػؾ, إذا نقػػب رجػػؿ حػػائط, كاسػػتغؿ آخػػر ذلػػؾ فػػدخؿ الحػػرز كسػػرؽ المػػاؿ, فالناقػػب 
 عمى الفعؿ فحينيا كبلىما مباشر. آمتسبب, كالسارؽ مباشر لذا يضمف المباشر الماؿ, إال إذا تكاط

 قؽ ركف اإلفضاء أمريف:لذا نستطيع القكؿ إنو يشترط لتح
 أف ال يكجد لمضرر أك اإلتبلؼ سبب آخر غير فعؿ المعتدم. -ُ
ال أضػيؼ الضػماف إليػو ال إلػى  -ِ أف ال يتخمؿ بيف السبب كبيف الضرر فعؿ فاعؿ مختػار, كا 

 .ّالسبب, كذلؾ لمباشرتو

 :أسباب الضمان
ترتػػب عمييػػا التػػي ي -بػػاختبلؼ أنكاعيػػا -يقصػػد بأسػػباب الضػػماف: تمػػؾ التصػػرفات الشػػرعية 

 .ْآثارىا سكاء بإرادة فاعميا أـ ال

كىك مف باب تسمية الشيء بسببو كىك أمػر دارج عنػد العػرب, فحيثمػا كجػد سػبب مػف أسػباب 
الضػػػماف, كجػػػد الضػػػماف كتسػػػمى بالسػػػبب الػػػذم أكجػػػده, كمػػػف تمػػػؾ األسػػػباب, إلػػػزاـ الشػػػارع, كالعقػػػد, 

لتغييػػػػر, كالشػػػػرط, كالغػػػػركر, كالحيمكلػػػػة, كاالعتػػػػداء, كاإلتػػػػبلؼ, كالغصػػػػب, كالتفكيػػػػت, كالتعييػػػػب, كا
 كالتسبب.

كلكف ىذا أمر يطكؿ, فكثير مف ىذه األسػباب يمكػف تػداخميا, كاختصػارىا لػذا نجػد أف اإلمػاـ 
 :أربعة الضماف أسبابجعؿ أسباب الضماف أربعة فقط, يقكؿ رحمو اهلل:  -رحمو اهلل-السيكطي 

                                                 

 .ِٔنظرية الضماف: كىبو الزحيمي, ص -ُ
 .ِٔالمرجع السابؽ: ص -ِ

 .ّٕصالضماف في الفقو اإلسبلمي: فيض اهلل,  -ّ
 ينظر تمييد الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة لمتذكير بمبدأ الكاقعة الشرعية كالتصرفات الشرعية. -ْ
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  .كاإلجارة ,كالسمـ ,ضالقب قبؿ المعيف كالثمف ,كالمبيع العقد :أحدىا
       أكال التعػػػػػدم حصػػػػػؿ إذا ةكالمقارضػػػػػ ,كالككالػػػػػة ,كالشػػػػػركة ,كالكديعػػػػػة كانػػػػػت مؤتمنػػػػػة اليػػػػػد: الثـــــاني
 .فاسدا كالشراء ,كالعارية ,كالسكـ ,كالغصب

 السػبب دكف بالمباشػر فيػو الحكػـ يتعمػؽ أنػو فػي اليػد ضػماف كيفارؽ ,ماال أك نفسا ,اإلتبلؼ :الثالث
 .بيما عمؽيت اليد كضماف

  .ُالحيمكلة: الرابع

ىذه الجممة الجامعة لمسيكطي رحمو اهلل شممت جميع أسباب الضماف, كىنػا سػنأتي عمػى كػؿ 
 مف البياف كالتكضيح:نكع مما ذكر بشيء يسير 

ــد:  -1 كيقصػػد بػػو ضػػماف مػػاؿ تػػالؼ بنػػاء عمػػى عقػػد اقتضػػى الضػػماف, كضػػمانو ضــمان العق
كف مراعػػػاة لقيمػػػة المػػػاؿ كأسػػػاس فػػػي التقػػػدير, عندئػػػذ يكػػػكف بمػػػا يقتضػػػيو العقػػػد مػػػف بػػػدؿ د

فالمبيع عند ىبلكو في يد البائع مضمكف بػالثمف, فيسػقط الػثمف بيبلكػو, كيبطػؿ عقػد البيػع 
 .ِكيرد الثمف إذا كاف قد أيد م قبؿ اليبلؾ

غيػر  اكضع اليػد عمػى المػاؿ سػبب لضػمانو فػي حػاؿ تمفػو سػكاء كانػت اليػد يػدن ضمان اليد:  -2
                                              يد أمانة. -أك مؤتمنة  - يد ضماف -مؤتمنة 

فكيد الغاصب, كيد البائع عمى المبيع بعد القبض.. فإف ىؤالء  مؤتمنة:الغير أما اليد  -3
يضمنكف الماؿ إذا ىمؾ ألم سبب كاف كلك بآفة سماكية فىيىدىـ عمى الماؿ يد ضماف.      

ككيؿ عمى ماؿ مككمو, كيد األكصياء عمى ماؿ اليتامى, كالحكاـ مثؿ يد الواليد المؤتمنة: 
كؿ ىؤالء يدىـ عمى الماؿ يد أمانة فبل يضمنكف ما تمؼ مف الماؿ ، عمى أمكاؿ األمة

                                  .                                         ّنيـ يضمنكف, بالقيمة أك المثؿإالذم تحت أيدييـ إال إذا تعدكا أك قصركا في الحفظ ف
ككذلؾ فإف صاحب اليد يضمف سكاء كاف اإلتبلؼ بالتسبب أك بالمباشرة بخبلؼ ضماف 

كىذا خبلؼ الحنفية الذيف ال يفرقكف بيف المباشرة  .ْاإلتبلؼ الذم يختص بالمباشرة
 .ٓكالتسبب مف حيث الضماف, سكاء كاف ضماف يد أك إتبلؼ

                                                 

 .َّٔاألشباه كالنظائر: السيكطي, ص -ُ
 (.ٖٖ/ُٗ, )ََِّفكرة ضماف العقد: د. أيمف أبك العياؿ, مجمة جامعة دمشؽ, العدد الثاني عاـ -ِ

 .ٓٔ,ٔٔنظرية الضماف: كىبو الزحيمي, ص -ّ

 .ِّٔ(, األشباه كالنظائر, السيكطي, صِّْ/ِي القكاعد: الزركشي, )المنثكر ف -ْ

 (.ُٕٔ/ٕبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ٓ
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ؼ مػػاؿ محتػػـر لمغيػػر بغيػػر كجػػو حػػؽ يكجػػب الضػػماف عمػػى متمفػػو إف إتػػبلضــمان المتمــي:  -4
مػػف أسػػباب الضػػماف, كيكػػكف  تػػالي ال خػػبلؼ فػػي أف اإلتػػبلؼ سػػببه تفػػاؽ, كبالاكىػػك محػػؿ 

جاء في ، ضماف المتمؼ بالقيمة في المتقكـ كالمثؿ في المثمي, دكف اعتبار الخطأ أك العمد
فػي شػرح و .أىػػ ُ(اف عمدا أك سػيكامحترما لغيره ضمنو سكاء كاإلنصاؼ: )مف أتمؼ ماال 

 مػػف مثػػؿ نكعػػاف كالبػػدؿ صػػاحبو إلػػى المتمػػؼ بػػدؿ لزمػػو شػػيئا غيػػره عمػػى أتمػػؼ إذاميػػارة: )
 مػا كػؿ كىك كالصكرة الخمقة طريؽ مف فالذم القيمة طريؽ مف كمثؿ كالصكرة الخمقة طريؽ
 كسػػػػائر ثيػػػابكال يػػػكزف كال يكػػػاؿ ال مػػػا فأمػػػػا ......قيمتػػػو ال مثمػػػو رد لزمػػػو يػػػكزف أك يكػػػاؿ

 أىػ. ِ( جنسو مف مثمو دكف قيمتو بإتبلؼ فيمزمو كالحيكاف كالرقيؽ العركض

كيقصػػد بيػػا أف يحػػاؿ بػػيف المػػاؿ كمالكػػو بغيػػر كجػػو حػػؽ, كمثالػػو الغاصػػب الػػذم الحيمولــة:  -5
ف عمػت؛ لحيمكلتػو بػيف المػاؿ  ينقؿ المغصكب مف محمو فإنو يمزمو رده كتحمؿ مؤكنة رده كا 

 ألنيػػا الغاصػػب عمػػى الػرد كمؤنػػةاؽ بػػف المػػذاىب, يقػكؿ الكاسػػاني: )كمالكػو, كىػػك محػػؿ اتفػ
أىػػ. كفػي مغنػي  ّ(ضػركراتو مػف ىػك مػا عميػو كجب الرد عميو كجب فإذا الرد ضركرات مف

ف التمكف عند الفكر عمى لممغصكب  الرد الغاصب كعمىالمحتاج: )  فػي المؤنػة عظمػت كا 
 عميػو غػـر كاف رده لػـز ه,دعَّػفبى  شػيئا بغصػ فػافأىػ. ككذلؾ جاء في الشرح الكبيػر: ) ْ(رده

 أىػ.ٓ(عميو ذلؾ ضرر فكاف بتبعيده جنى ألنو قيمتو أضعاؼ

                                                 

 (.ُِٔ/ٔاإلنصاؼ: عبلء الديف أبي الحسف المرداكم, ) -ُ

 (.ُٕٕ/ِشرح ميارة: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد المالكي, ) -ِ

 (.ُْٖ/ٕبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ّ

 (.ِٕٔ/ِلشربيني, )مغني المحتاج: الخطيب ا -ْ
 (.ّٖ/ٕالشرح الكبير بحاشية المغني: عبد الرحمف بف قدامة المقدسي, ) -ٓ
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 المطمب الثالث
 يةالضمانات في العقود المال

ما أف تككف فعمية, كالقكلية منيا:  سبؽ كأف ذكرنا أف التصرفات الشرعية إما أف تككف قكلية كا 
عقديػػة, أمػػا الفعميػػة فيػػي كػػاإلتبلؼ كقػػبض المبيػػع, كقػػبض ف, كانػػت تصػػرفات اإذا التقػػت فييػػا إرادتػػ

 الديف.

بالتقػػاء اإلرادات فػػي إنشػػاء  ة ىػػي: ثمػػرة تصػػرؼ قػػكلي عقػػدم متمثػػؿكعميػػو فػػإف العقػػكد الماليػػ
 العقد, كتصرؼ فعمي مثؿ قبض المبيع, أك الديف, أك العيف المرىكنة.

التزامػػات عمػػى كػػبل  -كد الماليػػة العقػػ -كينشػػأ مػػف ىػػذا االجتمػػاع لمتصػػرفات القكليػػة كالفعميػػة, 
 طرفي العقد, كمف أىـ ىذه االلتزامات, الضمانات.

كقػػد عرضػػنا فػػي المطالػػب السػػابقة, تفصػػيبل ميسػػرا لمبػػدأ الضػػماف بشػػكؿ عػػاـ, ابتػػداءن بحقيقتػػو 
كأدلػػة مشػػركعيتو, مػػركران بأركانػػو, كانتيػػاءن بأسػػبابو, كىنػػا فػػي ىػػذا المطمػػب سػػنتناكؿ بػػإذف اهلل تعػػالى, 

 انات المتعمقة بالعقكد المالية عمى كجو الخصكص, أسألو تعالى التكفيؽ.الضم

 :تقسيمات العقود
تنقسػػـ العقػػكد إلػػى عػػدة أقسػػاـ باعتبػػارات مختمفػػة, كلتقريػػب فكػػرة الضػػماف فػػي العقػػكد, سػػنذكر 

 تقسيميف لمعقكد, األكؿ: باعتبار طبيعة العقد, كالثاني: باعتبار الضماف.
 تبار طبيعتيا. أوال: تقسيم العقود باع

 تقسـ العقكد باعتبار طبيعة العقد ككظيفتو إلى خمسة أنكاع:
كىي العقكد التي يأخذ فييا كػؿ مػف المتعاقػديف مقػاببل لمػا أعطػاه, مثػؿ  عقود المعاوضات: -1

 عقد البيع بأنكاعو, كاإلجارة, كما شابييما.
ببل لمػا أعطػاه, كمثاليػا كىي العقػكد التػي ال يأخػذ فييػا أحػد المتعاقػديف مقػا عقود التبرعات: -2

 عقكد: اليبة, كالكقؼ, كالكصية.
كىػػي العقػػكد التػػي يعطػػي فييػػا أحػػد طرفػػي العقػػد مثػػؿ مػػا أخػػذه, أك عػػيف مػػا عقــود اإلرفــاق:  -3

 أخذه مف الطرؼ اآلخر, كتنشأ بقصد القربة كالثكاب عادة, كمثاليا: القرض, كالعارية.
ثباتيػا, عنػد تعػذر كىي العقكد التي تنشأ بقصد حفظ ال عقود التوثيق: -4 حقكؽ, كاسػتيفائيا, كا 

 ذلؾ بالطرؽ المباشرة, كمثاليا: عقد الرىف كالكفالة.
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كىي العقػكد التػي تنشػأ بقصػد حفػظ األمػكاؿ مػف التمػؼ كالضػياع, كمثاليػا,  عقود األمانات: -5
 ُعقد الكديعة.

 :ثانيًا: تقسيم العقود باعتبار إفادتيا لضمان األموال
 تبار إلى ثبلثة أنكاع ىي:كتنقسـ العقكد بيذا االع

عمػػى الطػػرؼ القػػابض لػػو, فميمػػا  ىػػي التػػي يكػػكف المػػاؿ محميػػا مضػػمكناك  عقــود ضــمان: -ُ
كحسػابو, كىػي عقػكد البيػع,  ويصبو مف تمؼ فما دكنو كلك بآفة سػماكية يكػف عمػى مسػؤكليت

قالػة ىػذه العقػكد, كالعاريػة عمػى رأم الشػافعية  كالقسمة, كالصمح عف ماؿ بماؿ, كالقػرض, كا 
 كالحنابمة.

كىػػي التػػي يكػػكف المػػاؿ المقبػػكض فػػي تنفيػػذىا أمانػػة فػػي يػػد قابضػػو لحسػػاب عقــود أمانــة:  -ِ
صاحبو فبل يكػكف القػابض مسػؤكالن عمػا يصػيبو مػف تمػؼ فمػا دكنػو, إال إذا تعػدل أك قصػر 
في حفظو, كىذه العقكد ىي: اإليداع, كالشركة, كالككالة, كالكصاية, كالعارية عند األحنػاؼ 

 .كالمالكية
تنشئ الضماف مف كجو, كاألمانة مف كجو, كىػي عقػكد اإلجػارة, كىي التي  عقود مزدوجة: -ّ

 ِكالصمح عف ماؿ بمنفعة, كالرىف.

 :أنواع الضمان في العقود المالية

مر معنا أف الضماف عمى أنكاع, سميت بأسػماء مسػبباتو, كىػي ضػماف العقػد كاليػد كاإلتػبلؼ 
يػػة يتحقػػؽ فيػػو بعػػض ىػػذه األنػػكاع دكف بعػػض, كسػػنبحث فػػي كالحيمكلػػة, كالضػػماف فػػي العقػػكد المال

 الصفحات القادمة أكجو تحقؽ ىذه األنكاع في العقكد المالية.

 :أواًل: ضمان العقد
ىػك ضػماف مػاؿ تمػؼ بنػاء عمػى عقػد مػف عقػكد الضػماف, كضػمانو يكػكف بمػا يقتضػيو العقػد  

ت المعاكضة ابتداءن أك انتياءن, مف بدؿ. كيدخؿ ضماف العقد عمى عقكد المعاكضات فقط, سكاء كان
ابتداءن كعقكد البيع كاإلجارة, كانتياءن مثؿ عقػكد اإلرفػاؽ كػالقرض كعقػكد التكثيػؽ كػالرىف, كيفػرؽ فػي 
 :ضماف العقد بيف العقكد التي تفيد المعاكضة ابتداء كالتي تفيد المعاكضة انتياءن, عمى النحك التالي

 :ءً ضمان العقود التي تفيد المعاوضة ابتدا -1

                                                 

  http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6045ممتقى أىؿ الحديث ,  -ُ

 .ٖٓ, العدد الثاني, صُٗ, مجمة جامعة دمشؽ, المجمد فكرة ضماف العقد: أيمف أبك العياؿ -ِ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6045
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ىػػذه العقػػكد كػػالبيع كاإلجػػارة مػػثبل, يكػػكف ضػػمانيا بنػػاء عمػػى مػػا يقتضػػيو العقػػد مػػف بػػدؿ, دكف 
 مراعاة لممثؿ أك القيمة كأساس في التعكيض.

فإف المبيع قبؿ التسميـ مضمكف بيد البائع بالثمف. فميمػا يصػبو مػف تمػؼ  فبالنسبة لعقد البيع:
رم بالثمف فكػاف المبيػع مضػمكف بػالثمف الػذم بيػد حتفظ المشتاكلك بآفة سماكية, انفسخ البيع, ك 

ف كاف المشترم قد أدل الثمف, عمى البائع رد الثمف كفسخ العقد.  المشترم, كا 
كقػػاؿ الشػػافعي رحمػػو اهلل فػػي حػػاؿ قػػبض البػػائع الػػثمف كىمػػؾ المبيػػع فػػي يػػده, ال ينفسػػخ العقػػد, 

ؼ مػاالن مممككػا لمغيػر بغيػر إذنػو كعمى البائع الضماف, المثؿ أك القيمة, ككجػو قكلػو: أنػو لػك أتمػ
 .                                                               ُفيجب عميو ضماف المثؿ أك القيمة, كما لك أتمفو بعد القبض

سػكاء قبػؿ  -كلقد رد الكاساني عمػى قػكؿ الشػافعي رحميمػا اهلل  بقكلػو: إف المبيػع فػي يػد البػائع 
قبػػؿ -مضػػمكف بأحػػد الضػػمانيف, كىػػك الػػثمف, أال تػػرل لػػك ىمػػؾ فػػي يػػده  -قػػبض الػػثمف أـ بعػػده

إذ  -غيػر الػثمف -سقط الثمف عف المشترم, فبل يككف مضػمكنا بضػماف آخػر؛   -قبض الثمف
 .ِالمحؿ الكاحد ال يقبؿ الضمانيف

 ضمان العقود التي تفيد المعاوضة انتياًء.  -2
ف , كعقػػكد ّكمثاليػػا عقػػكد اإلرفػػاؽ: كػػالقرض كالعاريػػة التكثيػػؽ كػػالرىف كالكفالػػة, فيػػذه العقػػكد كا 

كانػػػػت تحمػػػػؿ معنػػػػى اإلرفػػػػاؽ كالتكثيػػػػؽ ابتػػػػداء إال إف مآليػػػػا إلػػػػى المعاكضػػػػة, فيػػػػي مػػػػف عقػػػػكد 
 الضماف, كيككف ضمانيا بالمثؿ أك القيمة. 

ىػك مػف العقػكد اإلرفػاؽ, كالتبػرع ابتػداءن, كالمعاكضػة انتيػاء, ألف المقتػرض فعقد القـرض مـثال: 
ثؿ القرض عكضان عنو, فصار معاكضة, فإف تعذر رد المثؿ لػـز رد قيمػة القػرض, يتعيد برد م

 لذلؾ قمنا أنو مف عقكد الضماف؛ ألف القرض مضمكف القيمة أك المثؿ.
ـى  كلعؿ سائبلن   يسأؿ: إذا كاف الضماف في عقكد المعاكضة )ابتداء كانتيػاء( ىػك ضػماف عقػد, فمػ

المعاكضة ابتداء, يككف بالبدؿ المتفػؽ عميػو بالعقػد ال  قمنا أف ضماف العقد في العقكد التي تفيد

                                                 

 (.ِّٖ/ٓبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ُ

 المرجع السابؽ. -ِ

العارية مضمكنة بيد المستعير عند الشافعية كالحنابمة لذا فأنيا مف عقكد الضماف التي تفيد المعاكضة انتياء,  -ّ
ركف أف يده عمى الماؿ يد أمانة كالراجح ما ذىب أما المالكية كالحنفية: فإنيـ يركف عدـ تضميف المستعير كي

إليو الحنابمة كالشافعية؛ كذلؾ لما ركم عف صفكاف بف أمية أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ استعار منو أدراعا 
فكرة ضماف العقد: أيمف أبك العياؿ, مجمة جامعة با يا محمد؟ قاؿ بؿ عارية مضمكنة, يـك حنيف, فقاؿ أغص

 .ٖٓ, العدد الثاني, صُٗدمشؽ, المجمد 
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بالمثػػؿ أك القيمػػة, كفػػي العقػػػكد التػػي تفيػػد المعاكضػػة انتيػػػاء جعمنػػا الضػػماف بالمثػػؿ أك القيمػػػة, 
 لعقد ال يككف بالمثؿ أك القيمة ؟كمعمـك أف ضماف ا

لمعاكضػة كيجاب عمى ذلؾ: أف ضماف العقد يككف بالبدؿ فقػط, كىػك متحقػؽ فػي جميػع عقػكد ا
ابتػػداء كانتيػػػاء. كلكػػف العقػػػكد التػػي تفيػػػد المعاكضػػة انتيػػػاء كػػالقرض, البػػػدؿ فييػػا ىػػػك المثػػػؿ أك 

التػي  حدىـ خمسة دنػانير معدنيػة, فيػك مطالػب بػرد مثميػا ال عػيف الػدنانيرأالقيمة, فمك اقترض 
ف تعذر ردىا معدنن  ك أجزأتػو,  كىك المثؿ, ردىا دنانير كرقية كىي القيمة, كقبمت منػو اأخذىا, كا 

 البدؿ في ىذه العقكد ىك المثؿ أك القيمة كىي داخمة في ضماف العقد. اإذن 

أف ضػػماف العقػػد يػػدخؿ عمػػى عقػػكد الضػػماف كالتػػي تفيػػد المعاكضػػة ابتػػداء كػػالبيع  والخالصــة:
 بأنكاعو أك انتياء كعقكد اإلرفاؽ كالتكثيؽ, كيككف الضماف فييا برد البدؿ المتفؽ عميو في العقد. 

  :ا: ضمان اليدثاني
أم -ضػػماف اليػػد فػػي العقػػكد: ىػػك ضػػماف مػػاؿ تمػػؼ بنػػاء عمػػى عقػػد مػػف عقػػكد األمانػػة كىػػك 

 ال يككف في ىذه العقكد إال بالتقصير أك التعدم, كيككف بالمثؿ أك بالقيمة. -الضماف

اإليػداع, ف ضماف اليد في العقكد يدخؿ عمػى عقػكد األمانػة كعقػكد التبػرع كىػي: إكعمى ذلؾ ف
 ة, كالككالة, كالكصاية, )كالعارية عند األحناؼ كالمالكية(.كالشرك

إذا ىمكػت الكديعػة فػي يػد الكديػع, فإنػو ينظػر: إف كػاف اليػبلؾ دكف تعػدم ففي اإليداع مثال: 
ف اعتدل أك قصر  أك تقصير مف الكديع, فبل شيء عميو كال يضمف ألف يده عمى الماؿ يد أمانة, كا 

 القيمة, كضمانو ىذا ىك ضماف يد. في الحفظ فإنو يضمف بالمثؿ, أك

 رأي الباحث: 

كتقصػير مػف صػاحب اليػد,  يرل الباحث أف التعكيض في عقػكد األمانػة فػي حػاؿ التمػؼ بتعػد  
نمػػا ىػػك جػػزاء, كقػػد سػػبؽ أف كضػػحنا ذلػػؾ فػػي المبحػػث السػػابؽ,  ال يعػػد نكعػػا مػػف أنػػكاع الضػػماف, كا 

, حػػػؿ الجػػػزاء, كالشػػارع لػػػـ يػػػنص عمػػػى فػػالجزاء فػػػي عقػػػكد األمانػػة ىػػػك قػػػريف التعػػدم فحيػػػث مػػػا حػػؿ
نمػػا ىػػـ أمنػػاء عمػػى المػػػاؿ الػػذم فػػي أيػػدييـ, كتمػػؼ المػػػاؿ  تضػػميف أصػػحاب ىػػذه األيػػدم ابتػػػداء, كا 
بأيدييـ ال يكجب عمييـ الضماف, كلكف لما اقترف التمؼ بالتعدم منيـ, كجب بحقيـ التعكيض, كىك 

مى ىؤالء, جزاء كليس ضماف, ليس جزاء التعدم كالتقصير. كليس أدؿ عمى أف إيجاب التعكيض ع
أدؿ عمى ذلؾ مف جكاز إضافة التعزير كالتأديػب عمػييـ مػع التعػكيض, كىػذا يػدؿ عمػى أف كػؿ ذلػؾ 
ال فػػإف أيػػدييـ أيػػدم أمانػػة كال تكجػػب  جػػزاء كعقػػاب ليػػـ لتعػػدييـ بػػإتبلؼ المػػاؿ الػػذم اؤتمنػػكا عميػػو, كا 

 الضماف عمييـ.
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الضماف لتحقؽ ضػماف العقػد فييػا, كغيػر متحقػؽ فإذا كاف ضماف اليد غير متحقؽ في عقكد 
فيػك غيػر  ا, إذن ةفػي العقػكد المزدكجػ افي عقكد األمانة لتحقؽ الجزاء فييا, كبالتالي فمػف يكػكف متحققنػ

 متحقؽ في العقكد المالية.
 

 :ثالثًا: ضمان المتمي
أك  ضػػماف المتمػػؼ ىػػك األثػػر المترتػػب عمػػى اإلتػػبلؼ, سػػكاء كػػاف المباشػػر لئلتػػبلؼ متعمػػدا,

 , كيككف ببذؿ قيمة المتمؼ, أك مثمو إف كاف مثميا.ئنامخط

 كىك بيذا الكصؼ ال يدخؿ عمى العقكد المالية, لسببيف:
إذا كػاف العقػػد مػػف عقػكد الضػػماف فػػإف ضػمانو يكػػكف بالبػػدؿ الػذم تراضػػى عميػػو الطرفػػاف, ال  األول:

 يمة, مف ىنا فارؽ عقكد الضماف.بالمثؿ كال بالقيمة, كضماف المتمؼ ال يككف إال برد المثؿ أك الق
ــاني: ال تمييػػز فػػي ضػػماف المتمػػؼ بػػيف العمػػد, كالخطػػأ, فكبلىمػػا يضػػمف مػػا أتمفػػو, فػػي حػػيف أف  الث

عقكد األمانة, ال يضمف فييا صاحب اليد إذا لـ يتعمد, كعميو: ال يدخؿ ضماف المتمؼ عمػى عقػكد 
 األمانة.

نػة, فإنػو بالتػالي فػارؽ العقػكد المزدكجػة كلما فارؽ ضماف المتمؼ عقكد الضػماف, كعقػكد األما
ال محػػػؿ لضػػػماف المتمػػػؼ أيضػػػا فػػػي العقػػػكد  االتػػػي تحمػػػؿ الضػػػماف مػػػف كجػػػو كاألمانػػػة مػػػف كجػػػو, إذن 

 المالية.

 :رابعا: ضمان الحيمولة
, يقصػػد بيػػا: أف يحػػاؿ بػػيف المػػاؿ كمالكػػو بغيػػر كجػػو حػػؽ, فػػإف الحيمكلػػة كمػػا مػػر معنػػا سػػابقا

اد المػػاؿ إلػػى مكػػاف يعسػػر عمػػى صػػاحبو الشػػرعي الكصػػكؿ إليػػو, أك كصػػكر ذلػػؾ متعػػددة فمنيػػا: إبعػػ
إبعػػاده المػػاؿ إلػػى مكػػاف بعيػػد تعظػػـ فيػػو مؤكنػػة رده, أك أف يحػػكؿ بػػيف المػػاؿ كمالكػػو ذك سػػمطاف, أك 

 سطكة, كالغاصب مثبل, كسنبيف ىنا إمكانية دخكؿ ىذا النكع مف الضماف عمى العقكد المالية.

 أواًل: عقود الضمان: 

يع مثبل: لك حاؿ البائع بيف المشترم كالمبيع, أك حاؿ المشترم بيف البائع كالثمف, فإف ففي الب
ف كػػػاف المشػػػترم قػػػد أدل الػػػثمف  ذلػػػؾ بمكجػػػب ضػػػماف العقػػػد سػػػببه  لفسػػػخ العقػػػد كتفريػػػؽ الصػػػفقة, كا 

 استرده, فبل مجاؿ لضماف الحيمكلة ىنا.

, فكمػػؼ المشػػترم قػػبض المبيػػع كلكػػف إذا حػػاؿ البػػائع بػػيف المشػػترم كالمبيػػع, بػػأف بٌعػػد المبيػػع
 مؤكنة عالية, كقد أداىا فعبل كقبض المبيع, فيؿ يضمف البائع ذلؾ ؟



 

 86  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم انثاًَ: يثذأ انجضاء ٔانضًاٌ فً انعقٕد انًانٍح فً انفقّ اإلساليً

 

 , كمقتضى ذلؾ أف البػائع معتػدو ُيرل المالكية أف المبيع ينتقؿ ممكو إلى المشترم بمجرد العقد
ئع مؤكنة تسميـ بحيمكلتو بيف ماؿ الغير كمالكو, فعميو مؤكنة الرد, كيؤيد ىذا القكؿ قياس تحميؿ البا

 إلػػى المغصػػكب رد أجػػرة الغاصػػب تحميػػؿ عمػػىالمبيػػع الػػذم حػػاؿ بينػػو كبػػيف مالكػػو عػػدكانان, قياسػػو 
 -بالغصػب- لتعػد لػك, جػاء فػي شػرح المنتيػى: )حػؽ بغيػر المػاؿ غػـر فػي التسبب بجامع مكضعو
 ,األكؿ محمو إلى لعكده حممو أجرة مالكو غـر ثـ ,كغاب ,أخرل لبمد كحممو ,أجرة ومً يحمبت ماؿ عمى
 .ِ(بنقمو تعدل مف عمى بو يرجع فإنو

, كالقػػػػبض ىنػػػػا ّأمػػػػا الجميػػػػكر فيػػػػركف أف ممكيػػػػة المبيػػػػع ال تنتقػػػػؿ إلػػػػى المشػػػػترم إال بػػػػالقبض
ذا اختار المشػترم إمضػاء البيػع عمػى ىػذه الحػاؿ,  متعذر, كالمبيع مضمكف بالثمف, فينفسخ البيع, كا 

ي ضػػماف العقػػد كىػػك الفسػػخ كاسػػترداد الػػثمف, فػػبل يتحمػػؿ ىػػك مؤكنػػة النقػػؿ؛ ألنػػو تنػػازؿ عػػف حقػػو فػػ
, كضػماف العقػد كاقػع ىنػا ْيستفيد مف ضماف الحيمكلػة؛ كذلػؾ )ألف المحػؿ الكاحػد ال يقبػؿ ضػمانيف(
إذا كػػاف المشػػترم ال يعمػػـ أف فػػبل مجػػاؿ لتحقػػؽ ضػػماف الحيمكلػػة, جػػاء فػػي مجمػػة األحكػػاـ العدليػػة: )

ف شػاء أمضػػاه  كػػاف مخيػرا ذلػػؾالمبيػع فػي أم محػػؿ كقػت العقػػد كعمػـ بػػو بعػد  إف شػػاء فسػخ البيػػع كا 
 .ٓ(كقبض المبيع حيث كاف مكجكدا

 كعمى ما ذكر نخمص إلى أف ضماف الحيمكلة غير متحقؽ في عقكد الضماف.

 ثانيا عقود األمانة: 

أك يقصػػر فػػي الحفػػظ, ألف يػػده يػػد  مػػا لػػـ يعتػػدً  ئنافػػي عقػػكد األمانػػة صػػاحب اليػػد ال يغػػـر شػػي
الكديع الكديعة بقصد حفظيا كعظمت مؤنة ردىػا ال يضػمف, أمػا إذا أبعػدىا متعػديا,  أمانة, فمك أبعد

كقاصدا األضرار بالمكدع فعمى صاحب اليد ردىا جزاء لتعديػو, كال يسػمى ضػمانان كمػا قررنػا سػابقا, 
نمػا يتحمػؿ المؤنػة جػزاء, كعمػى القػكؿ بػأف مػا يدفعػو  فبل يدخؿ ضماف الحيمكلة عمى عقكد األمانػة كا 

ب يد األمانػة إذا تعػدل ضػمانان كلػيس جػزاء؛ فيػك ضػماف يػد كلػيس ضػماف حيمكلػة؛ ألف عقػكد صاح
 األمانة تضمف باليد كالمحؿ الكاحد ال يقبؿ الضمانيف.

 كمما سبؽ ذكره تبيف أف ضماف الحيمكلة ىك اآلخر غير داخؿ في العقكد المالية.

                                                 

 .ُْٔالقكانيف الفقيية: ابف جزم, ص -ُ

 (.ُٕٓ/ِشرح منتيى اإلرادات: البيكتي, ) -ِ
 .ُْٔالقكانيف الفقيية: ابف جزم, ص -ّ

 (.ِّٖ/ٓبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ْ

 .ِٖٔمجمة األحكاـ العدلية: جمعية المجمة, المادة  -ٓ
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 الخالصة.
دخؿ عمييػا إال ضػماف العقػد كذلػؾ فػي عقػكد كبذلؾ تكصؿ الباحث إلى أف العقكد المالية ال يػ

 الضماف؛ لتحقؽ مبدأ المعاكضة فييا.

أما ضماف اليد فغير متحقؽ في عقكد الضماف لتحقؽ ضػماف العقػد فييػا, كغيػر متحقػؽ فػي  
عقػػكد األمانػػة؛ ألف صػػاحب اليػػد فييػػا ال يضػػمف إال بالتعػػدم, كعنػػد التعػػدم يكػػكف مػػا يغرمػػو جػػزاء 

 كليس ضماف.

ضػػػماف المتمػػػؼ غيػػػر متحقػػػؽ فػػػي العقػػػكد, ألنػػػو قػػػائـ عمػػػى التعػػػكيض بالمثػػػؿ أك ككػػػذلؾ فػػػإف 
يسػػمـ بػػو فػػي عقػػكد الضػػماف التػػي تضػػمف بالبػػدؿ, ككػػذلؾ لعػػدـ التفريػػؽ فػػي ضػػماف ال القيمػػة, كىػػذا 

 المتمؼ بيف الخطاء كالعمد, كىذا محاؿ في عقكد األمانة.

 .د سبؽ بياف كجكه عدـ تحققو قريباكأخيرا ضماف الحيمكلة كق

 الفاسدة:الضمان في العقود الباطمة و 
العقكد مف حيث الصحة كعدميا عمى كجييف عند الجميكر, كعمى ثبلثػة أكجػو عنػد الحنفيػة, 
ما باطمة, كأما الحنفية فقد أكجدكا منزلة بيف المنزلتيف كىػي:  أما الجميكر فيركف أنيا إما صحيحة كا 

ركطو كأركانػػو, كالباطػػؿ كالفاسػد كبلىمػػا كاحػػد العقػد الفاسػػد. فالصػحيح عنػػد الجميػػكر: مػا اسػػتكفى شػ
 .ُأثره عميو يترتب ال ماكؿ  كىك: كؿ ما كاف غير صحيح, كبالتالي ىك:

فقد عبركا عف الباطؿ بأنػو: كػؿ مػا لػـ يشػرع بأصػمو كال بكصػفو, كالفاسػد ىػك: مػا  أما الحنفية
مػف أركانػو,  افاقػد ركننػشرع بأصمو كلػـ يشػرع بكصػفو. فالباطػؿ عنػدىـ ال يمكػف تصػكيبو بحػاؿ ألنػو 

كاألىميػػػة كطيػػػارة محػػػؿ العقػػػد, أمػػػا الفاسػػػد فػػػيمكف تصػػػكيبو إذا انتفػػػت الصػػػفة الفاسػػػدة الداخمػػػة عميػػػو 
كمثالو القرض بمنفعة فيك عقد صحيح, كلكف اشػتراط المنفعػة ىػك مػا أدخػؿ الفسػاد, فػإذا انتفػى ىػذا 

كننا ىنا سنتناكؿ حكػـ الضػماف الشرط صح العقد, كقد سبؽ الكبلـ عف ذلؾ في المبحث السابؽ, كل
 في مثؿ ىذه العقكد. 

                                                 

 .ٗٓي, صأصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو: د.عياض السمم -ُ
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  :أوال: الحنفية
 كالمحميػػة األىميػػة مػػف االنعقػػاد شػػرائط مػػف شػػرط فاتػػو بيػػع كػػؿ: الباطػػؿ فػػي البيػػع عنػػد الحنفيػػة

؛ ِبػالقبضحتػى  الممػؾ يفيػد ال, كبيػع دـ أك ميتػة, أمػا حكمػو مػف جيػة انتقػاؿ الممػؾ: فيػك ُكغيرىما
 كجػكد ليػذا البيػع؛ فالتصػرفات الشػرعية ال يعتبػر كجكدىػا إال إذا صػدرت مػف ألف الحكـ لممكجكد كال

 .ّأىؿ ليا كفي محؿ مشركع كانعداـ أحدىما يؤدم إلى البطبلف كعدـ اعتبار التصرؼ

 ف:الىذا مف جية انتقاؿ الممؾ, أما مف جية ضماف المبيع في العقد الباطؿ فممحنفية فيو قك 
اطػػػؿ؛ فػػػإف يػػػد المشػػػترم عمػػػى المبيػػػع يػػػد أمانػػػة, ال يضػػػمف إال إذا تػػػـ التقػػػابض بعقػػػد باألول: 

 ال كذلػػؾ المالػػؾ بػػإذف القػػبض مجػػرد فبقػػى معتبػػر غيػػر العقػػد نبالتعػػدم كالتقصػػير, كعممػػكا ذلػػؾ؛ بػػأ
 مف ركاية عف أبي حنيفة. ٓ, كىك ما أخذت بو مجمة األحكاـ العدليةْالضماف يكجب

مشػترم عمػى المبيػع يػد ضػماف, يضػمف المبيػع إذا تػـ التقػابض بعقػد باطػؿ؛ فػإف يػد الالثاني: 
 عمػى المقبػكض مػف حػاال أدنػى يكػكف البأنػو إذا ىمؾ كلك بآفة سماكية بالمثؿ كالقيمػة, كعممػكا ذلػؾ؛ 

 .ٔ, كىك ما ذىب إليو الصاحباف كركاية عف أبي حنيفة, كاختاره السرخسيالشراء سكـ

, مثػػؿ اشػتراط الزيػػادة فػػي ٕلصػحةا شػػرائط مػف شػػرط فاتػػو بيػع كػػؿ فيػكأمػا الفاسػػد مػف البيػػكع: 
 بيع المتماثبلت, كبيع الدرىـ بدرىميف, فاشتراط الزيادة شرط فاسد, كيصحح العقد بإلغاء الشرط.

 أف المبيع بعقد فاسد يممؾ بالقبض, إذا خبل مف خيار الشرط كلكنو ممؾ خبيث يجب رده. فكيرك 

رم عميػو يػد ضػماف؛ أم يضػمنو أما عف ضماف المبيع بيذا العقد بعػد القػبض, فػإف يػد المشػت
 .ٖإذا ىمؾ كلك بآفة سماكية, المثؿ بالمثؿ كالقيمة بالقيمي

                                                 

 (.َّٓ/ٓبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ُ
(. فتح القدير: ابف ىماـ, ْٖٕ/ُ(. مجمع الضمانات: البغدادم,)ٗٓ/ٓرد المحتار: ابف عابديف,) -ِ

(ٔ/َْْ.) 
 (.َّٓ/ٓبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ّ
 (.َْْ/ٔفتح القدير: ابف ىماـ, ) -ْ
 .َّٕمجمة األحكاـ العدلية: جمعية المجمة, مادة  -ٓ
 (.َْْ/ٔ(. فتح القدير: ابف ىماـ, )ٗٓ/ٓار: ابف عابديف,)رد المحت -ٔ

 (.ِٗٗ/ٓبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ٕ

 (.ْٖٕ/ُمجمع الضمانات: البغدادم,) -ٖ
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 : المالكية:ثانيا
ال يػػرل المالكيػػة التفريػػؽ الػػذم يػػراه الحنفيػػة بػػيف الفاسػػد كالباطػػؿ, كلكػػنيـ يفرقػػكف بػػيف المجمػػع 

 .المختمؼ عمى فساده كيسمكنو فاسداعمى فساده كيسمكنو باطبل, كبيف 

 ؿ إمػػػػا يكػػػػكف الػػػػبطبلف مػػػػف جيػػػػة المحػػػػؿ, كبيػػػػع الميتػػػػة, أك مػػػػف غيػػػػر جيػػػػة المحػػػػؿ كالباطػػػػ
 كجية العاقد. 

ف دفػع الػثمف  فإذا كاف البطبلف مف جية المحؿ كبيع خمر, أك ميتػة, أك دـ, فإنػو ال يممكػو كا 
كقبضو, ألنػو ممػا يحػـر ممكػو, كعميػو؛ فػإف قبضػو المشػترم بػإذف المالػؾ فيمػؾ فػي يديػو فػبل ضػماف 

 ألف المحؿ ال يعد ماالن.عميو؛ 

ذا كػػاف الػػبطبلف مػػف غيػػر جيػػة المحػػؿ, كبيػػع نػػاقص أىميػػة, فإنػػو مػػف جيػػة الممػػؾ, ال يممػػؾ  كا 
 بحسػػب التمميػػؾ جيػػة عمػىالمشػترم المبيػػع, كلكنػػو إذا قبضػو فػػإف يػػده عميػػو يػد ضػػماف, ألنػػو قبضػػو 

ف ,زعمو  .ُاألمر في حقيقة الممؾ لو ينتقؿ لـ كا 

, كػػالبيع عنػػد األذاف لصػػبلة ِمختمػػؼ فػػي فسػػاده كلػػك خػػارج المػػذىبأمػػا الفاسػػد عنػػدىـ: فيػػك ال
ال يتخممػػو فتػػرة أعػػاد فييػػا -الجمعػػة, فػػإف قػػبض المشػػترم المبيػػع فػػي مثػػؿ ىػػذا العقػػد, قبضػػا مسػػتمرا, 

 ّإف قبضػو كػذلؾ؛ فإنػو يػدخؿ فػي ضػمانو, كعميػو رده بعينػو, إف لػـ يفػكت -المبيع لمبػائع ثػـ اسػترده
 فإنػػو القيمػػة رد كجػػب إذا, كقيػػؿ أنػػو ْبثمنػػو كرجػػع قيمتػػو ردبيػػد المشػػترم, المبيػػع, فػػإف فػػات المبيػػع 

 .ٓ, كقيؿ كذلؾ أف قيمتيا ثمنيا األكؿالمتبايعيفكبل  عمى ـقك  المي  كأجرة, الثمف مف بيا يقاصصو

 :ثالثا: الشافعية والحنابمة
 فػػي ال يفرقػػكفالشػػافعية كالحنابمػػة ال يػػركف أم تفريػػؽ بػػيف الفاسػػد كالباطػػؿ فيػػك عنػػدىـ كاحػػد ك 

الحكـ في بعض أجزائو كما فعؿ المالكيػة, كيػركف أف المبيػع بعقػد فاسػد أك باطػؿ ال يممػؾ بػالقبض, 
ألنػػو العقػػد بحكػػـ المعػػدـك فػػبل يترتػػب عميػػو أثػػر, كبالتػػالي فػػإف يػػد المشػػترم عمػػى السػػمعة يػػد ضػػماف, 

                                                 

 (.ّّْ/ّحاشية العدكم: عمي العدكم, ) -ُ

 (.ّّٔ/ّالمرجع السابؽ: ) -ِ

 كقمػػع األرض كغػػرس رالػػدا كىػػدـ كالعتػػؽ كػػالمكت كتمفيػػا الػػذات تغيػػر(  األكؿ)  أشػػياء بخمسػػة يكػػكف كالفػػكات -ّ
( الرابػع) البيػع(  الثالث) )أم تغير األسعار( األسكاؽ حكالة(  الثاني)  الطعاـ كأكؿ جممة الشيء كفناء غرسيا
 (.ُُٕ/ُ.)القكانيف الفقيية: ابف جزم, )السمعة كرىف الغير حؽ تعمؽ(  الخامس)  عيب حدكث

(. حاشػػية الدسػػكقية: محمػػد ُٕ,َٕ/ّالػػدردير,)(. الشػػرح الكبيػػر: ِٔٓ/ٔمكاىػػب الجميػػؿ: الحطػػاب الرعينػػي,) -ْ
 (.ُٕ/ّ(,)ّٖٗ/ُعرفة الدسكقي, )

 (.ِٕٗ/ٕ(. االستذكار: ابف عبد البر, )ّّٓ/ّحاشية العدكم: عمي العدكم, ) -ٓ
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ف ىمكت بآفة سماكية. جاء في الحاكم الكبير: )  بيعػا شػيئا الرجؿ ابتاع إذايضمنيا بالقيمة كالمثؿ كا 
 بػو يثبػت لػـ العقػد بفسػاد حكمنػا كمتػى, كفي الشػرح الكبيػر: )ُ(غصب ضماف يضمنو كقبضو فاسدا
 ,غيػره كال ,عتػؽ كال ,ىبة كال ,ببيع فيو المشترم تصرؼ ينفذ كال ,ال أك القبض بو اتصؿ سكاء ممؾ
 بغيػر غيره ممؾ باع ألنو يصح لـ فاسدال المبيع المشترم باع إذا) ( كقاؿ أيضا:.الشافعي قاؿ كبيذا
 المشػػترم كيرجػػع كجػػده, حيػػث أخػذه كلبائعػػو مالكػػو ألنػػو األكؿ البػائع عمػػى رده المشػػترم كعمػػى ,إذنػو
 مف مطالبة فممبائع ؛الثاني يد في تمؼ فإف ,بائعو عمى األكؿ كيرجع ,باعو الذم عمى بالثمف الثاني
 .ِ(ضامنا فكاف صاحبو إذف بغير ضامنو يد مف قبضو كالثاني ضامف األكؿ فأل ؛منيما شاء

 

                                                 

 (.ّٖ/ٔالحاكم الكبير: الماكردم, ) -ُ

 (.ِٕٖ,ِٖٖ,ِٖٗ/ٓالشرح الكبير بحاشية المغني: عبد الرحمف ابف قدامة المقدسي, ) -ِ
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 المطمب الرابع
 خطاب الضمان

إف تطػػػكر نظػػػـ المعػػػامبلت, كاسػػػتحداث عقػػػكد تجاريػػػة حديثػػػة, كتطػػػكر كسػػػائؿ االتصػػػاؿ 
ؿ األمػػكاؿ, فالتجػػار اليػػـك كالنقػػؿ, كػػؿ ىػػذه التطػػكرات؛ سػػارعت مػػف كتيػػرة التبػػادؿ التجػػارم كتػػداك 

أصػػقاع األرض كيػػتـ تػػداكليا بػػيف العديػػد مػػف الشػػركات, راتيـ كبضػػائعيـ تجػػكب شػػتى اجػػباتػػت ت
ككؿ ذلؾ دكف أف يخرج أحدىـ مف مكتبو فضبل عف أف يضطر لمسفر, فقد يتعامػؿ التػاجر مػع 
أشخاص سػنكات عػدة دكف أف يػراىـ أك يػدخؿ ببلدىػـ, كىػذا مػف جيتػو فػرض اسػتحداث كسػائؿ 

, خطابػػات رىػػا كأكسػػعيا انتشػػارامسػػتحدثة كأكثجديػػدة لمضػػماف, ككػػاف عمػػى رأس ىػػذه الكسػػائؿ ال
 الضماف البنكية.

كفػػػي ىػػػذا المطمػػػب إف شػػػاء اهلل سػػػنقـك ببيػػػاف التكييػػػؼ الفقيػػػي ليػػػذه المعاممػػػة, كاألحكػػػاـ 
المتعمقة بأنكاعيا المتعددة, كلكف ىذا األمر ال يتػأتى قبػؿ بيػاف معنػى خطػاب الضػماف كصػكره, 

 التكفيؽ. كأنكاعو, فالحكـ عمى األمر فرع عف تصكره, أسأؿ اهلل

 تعريي خطاب الضمان: 
ىػػػػك عبػػػػارة عػػػػف تعيػػػػد كتػػػػابي, يتعيػػػػد بمقتضػػػػاه المصػػػػرؼ بكفالػػػػة أحػػػػد عمبلئػػػػو )طالػػػػب 
اإلصػػدار( فػػي حػػػدكد مبمػػغ معػػيف تجػػػاه طػػرؼ ثالػػث, بمناسػػػبة التػػزاـ ممقػػى عمػػػى عػػاتؽ العميػػػؿ 

مػى أف المكفكؿ, كذلؾ ضمانا لكفاء ىذا العميؿ بالتزامو اتجػاه ذلػؾ الطػرؼ خػبلؿ مػدة معينػة, ع
يػػدفع المصػػرؼ المبمػػغ المضػػمكف عنػػد أكؿ مطالبػػة خػػبلؿ سػػرياف خطػػاب الضػػماف, دكف التفػػات 

 .ُلما قد يبديو العميؿ مف معارضة
كعرفكه كذلؾ بأنو: تعيد المصرؼ لممستفيد بضماف عميمو بنػاء عمػى طمػب ذلػؾ العميػؿ, 

بالتزامػػػػو تجػػػػاه كذلػػػؾ بػػػػدفع القيمػػػػة التػػػي نػػػػص عمييػػػػا التعيػػػػد فػػػي كقػػػػت محػػػػدد إذا أخػػػؿ العميػػػػؿ 
 . ِالمستفيد

 أنواع خطابات الضمان:
تتنػػكع خطابػػات الضػػماف كتتعػػدد بتعػػدد اسػػتخداماتيا, بمعنػػى أف لكػػؿ نػػكع مػػف العقػػكد, أك 

 مف خطابات الضماف, كىي عمى الشكؿ التالي: امحددن  امرحمة مف مراحؿ العقد الكاحد, نكعن 

                                                 

 .ُْٔقضايا الفقيية المعاصرة: د. عمي السالكس, صمكسكعة ال -ُ

, رسالة ماجستير جامعة النجاح, ص -ِ  .ِٕ,ِٖخطاب الضماف في المصارؼ اإلسبلمية: سميماف القـر
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  :خطاب الضمان االبتدائي -1
أك مناقصػػات القطػػاع الخػػاص, اءات سػػكاء كانػػت حككميػػة عقػػكد المناقصػػات كالعطػػ محمــو:

 الغالب يقدـ لدخكؿ المناقصات الحككمية.كلكنو في 
يقػػـك العميػػؿ الراغػػب بػػدخكؿ المناقصػػة بتقػػديـ طمػػب لممصػػرؼ إلصػػدار  طريقــة اســتخراجو:

خطاب ضماف ابتدائي, يتعيد المصرؼ بمكجبو بدفع مبمػغ معػيف مػف المػاؿ لمجيػة صػاحبة 
% مػػف قيمػػة المناقصػػة التػػي يتنػػافس طالػػب الخطػػاب ّ% إلػػىُؿ عػػادة مػػف المناقصػػة يشػػك

لمحصكؿ عمييا, كذلؾ في حاؿ تخمؼ العميؿ أك عجزه عػف إتمػاـ التعاقػد خػبلؿ فتػرة معينػة 
ىػػذه المػػدة ال تتجػػاكز عشػػرة أيػػاـ,  لمناقصػػة إذا مػػا رسػػت عميػػو, كغالبػػامػػع الجيػػة صػػاحبة ا

بلثة شيكر, كيحصؿ المصرؼ لقاء ىذا التعيػد كتككف مدة تعيد البنؾ عادة مف شير إلى ث
 مف العميؿ عمى مبمغ معيف يتـ احتسابو في بعض المصارؼ بحسب قيمة الضماف.

تماميػػػا, كعػػػدـ االنسػػػحاب منيػػػا فوائـــده: , يضػػػمف جديػػػة المتقػػػدـ لممناقصػػػات فػػػي دخكليػػػا كا 
 كسػػػمي باالبتػػػػدائي؛ ألنػػػػو أكؿ مػػػػا يبػػػػدأ بػػػػو, فيػػػك مقدمػػػػة لخطابػػػػات أخػػػػرل فػػػػي حػػػػاؿ رسػػػػت

 ُالمناقصة عمى العميؿ, ككذلؾ ألف نسبتو تمثؿ نسبة ضئيمة مف حجـ المناقصة.
                                                              :خطاب الضمان النيائي -2

في حاؿ رست المناقصة عمى العميؿ مقدـ خطاب الضػماف االبتػدائي, تقػـك الجيػة صػاحبة 
اب الضػػػػماف االبتػػػػدائي عمػػػػى أف يسػػػػمميا العميػػػػؿ خطػػػػاب المناقصػػػػة أك المشػػػػركع بػػػػرد خطػػػػ

 ضماف, آخر ىك خطاب الضماف النيائي. 

يقػػػـك العميػػػؿ بطمػػػػب خطػػػاب ضػػػماف نيػػػائي مػػػف المصػػػرؼ مػػػػف ذات طريقـــة اســـتخراجو: 
المصػػرؼ أك غيػػره, كىػػك خطػػاب يتعيػػد البنػػؾ بمكجبػػو لمجيػػة صػػاحبة المناقصػػة بػػدفع مبمػػغ 

% مف قيمة العطاء, في حاؿ تخمؼ العميؿ أك َُى % إلٓمف الماؿ تتراكح نسبتو ما بيف 
عجزه عف إتماـ التزامو الذم تعيد بو لمجيػة صػاحبة المناقصػة, كتكػكف مػدة الخطػاب عػادة 

ػػ % مػػف مبمػػغ الضػػماف ّ% إلػػى ُلمتجديػػد, كيتقاضػػى المصػػرؼ عػػادة مػػا قيمتػػو  قػػاببل اعامن
 لكؿ عاـ مقابؿ إصدار ىذا الخطاب.

سبلمة األداء, في العممية مف مناقصة أك مشركع مف ابتدائيا يضمف حسف التنفيذ ك  فوائده:
  .ِإلى منتياىا

                                                 

 (.ََُْ/ِ, )ِخطاب الضماف: د. بكر أبك زيد, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي, العدد -ُ
 المرجع السابؽ. -ِ
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                                 :خطاب ضمان مقابل غطاء كامل لنفقات المشروع -3

خبلؿ مدة تنفيذ المشركع تقػـك الجيػة صػاحبة المناقصػة بتسػديد دفعػات مقدمػة لممقػاكؿ 
لمناقصة, كلضماف ىذه الػدفعات فػي حػاؿ تخمػؼ )العميؿ( لقاء ما سينجزه مف أعماؿ ا

العميػػؿ عػػػف تنفيػػػذ مػػػا تقاضػػى ألجمػػػو ىػػػذه المبػػػالغ, يطمػػب منػػػو خطػػػاب ضػػػماف مقابػػػؿ 
 غطاء كامؿ لنفقات المشركع.

ال تختمؼ طريقة اسػتخراجو عػف سػابقيو االبتػدائي كالنيػائي, ككػذلؾ  طريقة استخراجو:
بة المػػػػاؿ المضػػػػمكف كمػػػػدة يتقاضػػػػى البنػػػػؾ مبمغػػػػا مػػػػف العميػػػػؿ يحسػػػػب بنػػػػاء عمػػػػى نسػػػػ

 الضماف.   
ضماف عدـ تيرب المقػاكؿ مػف تنفيػذ التزاماتػو بعػد قػبض الػدفعات المسػبقة مػف  فوائده:

ُالجية صاحبة المشركع.
 

 :االعتماد المستندي -4

 محؿ ىذا النكع مف الخطابات عقكد االستيراد كالتصدير. محمو:

)المشػترم( كالمصػدر )البػػائع(  بعػد أف يػتـ عقػد البيػع بػيف المسػتكردطريقـة اسـتخراجو: 
مف أحد المصارؼ يتعيد بمكجبػو المصػرؼ  امستندي   ايطمب البائع مف المشترم اعتمادن 

بسداد كامؿ مبمغ الصفقة أك األقساط المتفؽ عمييا إذا كاف البيع بالتقسيط فكر كصكؿ 
أكراؽ الجمارؾ كشحف البضػائع مػف المصػد ر لممصػرؼ بشػرط أف تكػكف الكميػات التػي 
فػػي أكراؽ شػػحف البضػػائع مكافقػػة لمػػا تػػـ االتفػػاؽ عميػػو فػػي العقػػد, كيقػػـك المصػػرؼ بعػػد 
طمػػب العميػػؿ لبلعتمػػاد بػػإببلغ المصػػد ر بتعيػػده بمػػا ذكرنػػا, كطريقػػة اإلبػػبلغ تكػػكف إمػػا 
مػا  ما عف طريؽ تبميغ مكتب يمثؿ المصدر في بمد المصػرؼ, كا  مباشرة مع المصد ر كا 

د المصػػػد ر, كيسػػػمى المصػػػرؼ المراسػػػؿ, ىػػػذا عػػػف طريػػػؽ إبػػػبلغ مصػػػرؼ آخػػػر فػػػي بمػػػ
المصرؼ المراسؿ ىك الذم يقكـ بإببلغ المصد ر باالعتماد كىػك كػذلؾ الػذم يقػكـ بنػؾ 
االعتماد في نياية الصفقة بتحكيؿ األمكاؿ إليو ليستمميا المصد ر دكف أف يكػكف لمبنػؾ 

البنػػؾ المراسػػؿ مكػػف أف يقػػـك ىػػذا ف المالمراسػؿ أم دكر فػػي عمميػػة الضػػماف, ككػػذلؾ مػػ
ضافة تعزيزه لبلعتماد فيتكفؿ حينيا  غبتبمي دفع كامؿ المستحقات بالمصد ر باالعتماد كا 

بشػػرط تطبيػػؽ المصػػد ر شػػركط العقػػد, كفػػي بعػػض األحيػػاف النػػادرة تصػػؿ البضػػائع إلػػى 
المػكانئ قبػؿ كصػكؿ أكراؽ الجمػارؾ كالشػحف كالتػػأميف إلػى مصػرؼ االعتمػاد, فػي ىػػذه 

ذا الحػػاؿ يقػػـك المصػػ رؼ بػػالحجز عمػػى البضػػائع إلػػى حػػيف اسػػتبلمو أكراؽ البضػػائع, كا 
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رغب المستكرد رفع الحجز عف البضائع كاستبلميا فحينيا عمى المصد ر ىػذه المػرة أف 
يقػػػػدـ خطػػػػاب ضػػػػماف لمصػػػػرؼ االعتمػػػػاد بقيمػػػػة المبػػػػالغ التػػػػي اسػػػػتمميا المصػػػػد ر مػػػػف 

 .ُعتمادالمصرؼ, ينتيي مفعكلو بكصكؿ أكراؽ البضائع إلى مصرؼ اال
بالنسػػبة لممصػػد ر, يكػػكف لديػػو الضػػماف أنػػو سػػكؼ يقػػبض قيمػػة البضػػائع التػػي  فوائــده:

يككف قػد تعاقػد عمػى تصػديرىا كذلػؾ فػكر تقػديـ كثػائؽ شػحف البضػاعة إلػى المصػرؼ 
 الذم أشعره بكركد االعتماد.

كبالنسبة لممستكرد, فإنو يضمف أف المصرؼ الفاتح لبلعتماد لف يػدفع قيمػة البضػاعة 
المتعاقػػػد عمػػػى اسػػػتيرادىا إال بتقػػػديـ كثػػػائؽ شػػػحف البضػػػاعة بشػػػكؿ مسػػػتكمؿ لمشػػػركط 

 .ِالكاردة في االعتماد المستندم المفتكح لديو

مػػػف ىػػػذه األنػػػكاع  ىػػػذه الصػػػكر األربعػػػة تعتبػػػر أنػػػكاع خطػػػاب الضػػػماف الشػػػائعة, كلكػػػف كػػػبلن 
 مف ثبلث حاالت ىي: ااألربعة ال يخمك في حقيقتو أف يككف كاحدن 

أم أف العميػػؿ يقػػـك بإيػػداع كامػػؿ مبمػػغ الخطػػاب فػػي حسػػابو لػػدم  مان مغطــن:خطــاب ضــ -ُ
 المصرؼ مصدر الخطاب.

أم أف المصػػػرؼ يصػػػدر الخطػػػاب دكف أف يكػػػكف لمعميػػػؿ  خطـــاب ضـــمان غيـــر مغطـــن: -ِ
قيمػػػة طالػػػب الخطػػػاب أم مبمػػػغ فػػػي مػػػف قيمػػػة الخطػػػاب فػػػي حسػػػابو, فيضػػػمف المصػػػرؼ 

 .الخطاب مف ماؿ المصرؼ الخاص

أم أف العميػػؿ يقػػـك بإيػػداع جػػػزء مػػف قيمػػة الخطػػاب فػػػي  :ن جزئيــاخطــاب ضــمان مغطـــ -ّ
 حسابو, كباقي قيمة الخطاب يضمنيا المصرؼ مف ماؿ المصرؼ الخاص. 

ىػػذه صػػكرة مختصػػرة لمػػا عميػػو خطػػاب الضػػماف, كصػػكره, كحاالتػػو, كبيػػذا يبقػػى أف نضػػع ىػػذه  اإذن 
مجػػاؿ ىػػي تكييػػؼ المعاممػػة فػػي المعاممػػة المسػػتحدثة عمػػى الميػػزاف الفقيػػي, كأكؿ خطػػكة فػػي ىػػذا ال

 .ّمحاكلة لتحديد الباب الفقيي الذم تنتمي إليو

 :التكييي الفقيي لخطاب الضمان
بحػػث  فػػي إف مكضػػكع خطػػاب الضػػماف مكضػػكع كاسػػع كيمػػـز لدراسػػتو دراسػػة شػػرعية مفصػػمة

مستقؿ, كلكنني سأحاكؿ ىنا سرد أكجو الخبلؼ بػيف العممػاء فػي تكييػؼ ىػذه المعاممػة, بشػيء مػف 
الختصػػار غيػػر المخػػؿ إف شػػاء اهلل, مػػع تػػرجيح مػػا أراه أكثػػر مكافقػػة كانسػػجاما مػػع القكاعػػد العامػػة ا

 ٍسع سائبل المكلى التكفيؽ.ة بيذا الباب, بقدر ما أممؾ مف ك لمتشريع كمقاصده الخاص
                                                 

 www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/4209.doc ِ,ٓستندم: شبكة قانكف نت,صبحث االعتماد الم -ُ
 .ُالمرجع السابؽ: ص -ِ

 .ََُِ/ُُ/ِمقابمة مع السيد أيمف الشاعر: مدير البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني, فرع رفح, بتاريخ  -ّ

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/4209.doc


 

 95  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم انثاًَ: يثذأ انجضاء ٔانضًاٌ فً انعقٕد انًانٍح فً انفقّ اإلساليً

 

 :تحرير محل النزاع

احث عمػى ختمؼ العمماء المعاصركف في تكييؼ ىذه المسألة إلى أقكاؿ متعددة كقؼ البالقد 
عدد منيا, كلكف قبؿ ذكر ىذه التكييفات يجدر التنبيو إلى أف العمماء لـ يختمفكا في تكييؼ خطاب 

 الضماف المغطى بالكامؿ مف قبؿ طالبو بأنو ككالة.

 عمى عدة أقكاؿ. المغطى, كالمغطى جزئياغير اختمفكا في تكييؼ خطاب الضماف  كلكنيـ

 :أقوال العمماء

كحجػػتيـ فػػي ذلػػؾ أف كػػبلن مػػف خطػػاب  ,ُأصــحابو أن خطــاب الضــمان كفالــةالتكييــي األول: يــرى 
 الضماف كالكفالة التزاـ بماؿ عمى الغير لمغير, فضبل عف اتفاقيما مف عدة كجكه مثؿ:

يمػػا ضػػـ ذمػػة إلػػى ذمػػة فػػي المطالبػػة, فالمسػػتفيد مػػف خطػػاب ياتفاقيمػػا مػػف حيػػث أف كم - أ
امػػػو, كالمكفػػػكؿ لػػػو يطالػػػب الضػػػماف يطالػػػب المصػػػرؼ إذا أخػػػؿ طالػػػب الخطػػػاب بالتز 

 الكفيؿ إذا أخؿ األصيؿ بالتزامو.
مقصد كؿ مف الكفالة كخطاب الضماف, تقكية المركز المالي لممكفػكؿ تجػاه المسػتفيد   - ب

 .ِبشكؿ يككف معو مطمئنا أف حقو لف يضيع

كيػػرل صػػاحب ىػػذا القػػكؿ أف الكفالػػة : ّالتكييــي الثــاني: يــرى أصــحابو أن خطــاب الضــمان وكالــة
ما ىي إال ككالة باألداء, فالككيؿ يرجع بما دفع عمى مككمو, كالمصػرؼ يرجػع عمػى طالػب  باألمر

 خطاب الضماف بما دفع.

 , ْالتكييي الثالث: ويرى أصحابو أن خطاب الضمان وكالة من وجو، وكفالة من وجو آخر

                                                 

ؿ بيػػذا القػػكؿ ممػػف كقفػػت عمػػى قػػكليـ الػػدكتكر الصػػديؽ الضػػرير: فػػي بحثػػو خطػػاب الضػػماف فػػي أبػػرز مػػف قػػا -ُ
 http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5081/contentالشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية, مجمػػػػة المشػػػػكاة, 

( كمػا َُّٕ/ِكتكر بكر أبك زيد: في بحثو خطاب الضماف, مجمة مجمػع الفقػو اإلسػبلمي العػدد الثػاني, )كالد
 بعدىا.

, نقػػػػبل عػػػػف خطػػػػػاب الضػػػػماف فػػػػي المصػػػػػارؼ َُٔالمعػػػػامبلت الماليػػػػة المعاصػػػػػرة: محمػػػػد القمعػػػػو جػػػػػي, ص -ِ
, ص  .ْٗاإلسبلمية: سميماف أحمد القـر

ابػو: تطػكير األعمػاؿ المصػرفية, نقػبل عػف مكقػع الػػدكتكر كصػاحب ىػذا الػرأم ىػك الػدكتكر سػامي حمػكد فػػي كت -ّ
 رفيؽ المصرم, قسـ المقاالت الغير منشكرة

, عبػد السػتار ّْٔأبرز أصحاب ىػذا الػرأم الػدكتكر عمػي السػالكس: مكسػكعة القضػايا الفقييػة المعاصػرة: ص -ْ
 (.َُُٔ/ِأبك غدة: مجمة مجمع الفقو, العدد الثاني, )

http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5081/content


 

 96  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  قّ اإلساليًانفصم انثاًَ: يثذأ انجضاء ٔانضًاٌ فً انعقٕد انًانٍح فً انف

 

بينو كبيف  ككجو ىذا القكؿ أف خطاب الضماف إذا كاف مغطى بالكامؿ مف ًقبؿ العميؿ فإف العبلقة
ذا كػػػاف غيػػػر مغطػػػى فالعبلقػػػة  ذا كػػػاف مغطػػػى جزئينػػػالمصػػػرؼ عبلقػػػة ككالػػػة, كا  , اعبلقػػػة كفالػػػة, كا 

 فالعبلقة ككالة في الجزء المغطى, ككفالة في الجزء الغير مغطى. 

 :مناقشة األقوال
 :كقد نكقش قكليـ بأف خطاب الضماف كفالة مف عدة كجكهالقول األول: 

لمصػرؼ فيػك بػػاٌت كالمصػرؼ ممػـز بمػػا تعيػد بػو, فمػػيس خطػاب الضػماف إذا أصػػدره ا -1
المعاممػة  ءلو الرجكع عنو مطمقا, في حيف أف لمكفيؿ الرجكع عف كفالتو, حتى بعد بػد

لمػا تػـ مػف المعاممػة, جػاء فػي الشػرح الكبيػر لمػدردير:  التي كفميا كيكػكف حينيػا كفػيبل
مػػػة ال بعػػػدىا فػػػإف لمضػػػامف فػػػي مسػػػألة دايػػػف فبلنػػػا الرجػػػكع عػػػف الضػػػماف قبػػػؿ المعام)

 أىػ.  ُعاممو في البعض لـز فيما عامؿ بو دكف ما لـ يعامؿ بو(
في خطاب الضماف يدفع العميؿ لممصرؼ رسكما متفقا عمييا بينيما عند تنظػيـ عقػد  -2

الضػػماف, فػػي حػػيف ال يجيػػز أحػػد مػػف الفقيػػاء األربعػػة أخػػذ األجػػرة عمػػى الكفالػػة ألنيػػا 
 .ِة عمييا يناقض مقتضى العقدتبرع مف أعماؿ اإلحساف, كأخذ األجر 

فػإذا ثبتػت مفارقػة خطػاب الضػماف لمكفالػة مػػف ىػذيف الػكجييف فقػط؛ لػـز بطػبلف قياسػو عمػػى 
الكفالة, فإف الفرع في القياس يمـز أف يكافؽ األصؿ مف كؿ كجو, ال مف بعػض الكجػكه فقػط, يقػكؿ 

األمػكر, يمزمػو أف يسػكم بػيف )كمف سكل بيف الشيئيف الشتراكيما في أمر مف ابف القيـ رحمو اهلل: 
كػػؿ مكجػػكديف؛ الشػػتراكيما فػػي مسػػمى الكجػػكد, كىػػذا مػػف أعظػػـ الغمػػط كالقيػػاس الفاسػػد الػػذم ذمػػو 

   .أىػ ّالسمؼ(
إف التسميـ بأف خطاب الضماف المغطى بالكامؿ مف قبؿ العميؿ ىك عقد ككالة, ال القول الثاني: 

, ىمػا ككالػة أيضػا, فالمككػؿ األصػؿ أنػو يػاالمغطػى, كالمغطػى جزئيعني التسػميـ أف الخطػاب غيػر 
يسػػتطيع القيػػاـ بأعمالػػو كلسػػبب مػػا يتػػرؾ أمػػر القيػػاـ بيػػذه األعمػػاؿ لمككيػػؿ بإرادتػػو, أمػػا فػػي خطػػاب 
الضػماف فػإف طالبػػو ال يسػتطيع أف يقػكـ بعممػػو إال بتقػديـ خطػػاب الضػماف, فيػك مجبػػر عمػى ذلػػؾ, 

ؤلم سػػبب يحمػػؿ نفسػػو مصػػاريؼ إضػػافية كلػك تػػرؾ األمػػر إلرادتػػو لمػػا اسػػتخرج خطػػاب الضػػماف, فػػ
لكال أف األمر مفركض عميو, كبالنظر إلى حقيقػة خطػاب الضػماف ىػؿ طالػب الخطػاب ييػدؼ منػو 
تككيػؿ المصػرؼ بالػدفع, أـ ىػػك مجػرد ضػماف لبيػػاف جديتػو فػي إتمػاـ األعمػػاؿ, كالجػكاب قطعػا أنػػو 

                                                 

 (.ّّّ/ّالشرح الكبير: الدردير, ) -ُ
, ص -ِ  .ُٓخطاب الضماف في المصارؼ اإلسبلمية: سميماف القـر
 (.َِٓ/ّإعبلـ المكقعيف: ابف قيـ الجكزية, ) -ّ



 

 97  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم انثاًَ: يثذأ انجضاء ٔانضًاٌ فً انعقٕد انًانٍح فً انفقّ اإلساليً

 

يػػدفع العممػػاء إلػػى القػػكؿ مجػػرد ضػػماف ال يقصػػد بػػو أم تككيػػؿ, كفػػي الخطػػاب المغطػػى بالكامػػؿ لػػـ 
نمػػا يػػدفع مػػف مػاؿ طالػػب الخطػػاب الػػذم  ئنابأنػو ككالػػة سػػكل كػػكف المصػرؼ ال يػػدفع شػػي مػػف مالػو كا 

المغطػػى أك أذف لممصػػرؼ أف يػػدفع ىػػذا المػػاؿ ليػػذه الجيػػة, فػػأيف ىػػذا فػػي خطػػاب الضػػماف غيػػر 
عمػى العميػؿ  , كالذم يدفع فييما المصرؼ مبمغ الضماف مف ماؿ المصرؼ ثـ يعػكدالمغطى جزئيا

بالمبمغ كأجر الضماف, إف ىذا عيف الربا, كبالفعؿ لـ يظير ىذا القكؿ إال مف باب التحايؿ إلباحػة 
أخذ األجر عمى خطاب الضماف, كذلؾ أف الككالة تجكز بػأجر كبػدكف أجػر, كسنفصػؿ القػكؿ عػف 

 . ُىذه المسألة عند الحديث عف حكـ األجر عمى خطاب الضماف

 :الترجيح
بػػرز مػػا نكقشػت بػػو, يػػرل ضػػب ألقػكاؿ العممػػاء كبعػػض أدلػتيـ كألعػرض اليسػػير المقتبعػد ىػػذا ا

الباحث أف التكييؼ الثالث ىػك الػراجح كالقاضػي أف خطػاب الضػماف المغطػى يػرد إلػى عقػد لككالػة, 
يعد ككالػة فػي الجػزء المغطػى,  غطى جزئياكخطاب الضماف غير المغطى يرد إلى عقد الكفالة, كالم

يػػر المغطػػى, كىػػذا التكييػػؼ قػػد نصػػره مجمػػع الفقػػو اإلسػػبلمي الػػدكلي ككثيػػر مػػف كفالػػة فػػي جزئػػو غ
 خطػػاب إفالييئػػات كالمؤسسػػات الماليػػة, فقػػد جػػاء فػػي قػػرار المجمػػع بخصػػكص خطػػاب الضػػماف: )

 غطػاء, بػدكف كػاف فإفػ بدكنو, أك بغطاء يككف أف إما يخمك ال النيائي ك االبتدائي بأنكاعو الضماف
 الفقػو فػي يعنػي مػا حقيقػة ىػي كىػذه مػآال, أك حػاال يمػـز افيمػ غيػره ذمػة لػىإ الضػامف ذمة ضـ: فيك

 خطػاب طالػب بػيف فالعبلقػة بغطػاء الضػماف خطػاب كػاف كاف. الكفالػة أك الضػماف: باسـ اإلسبلمي
 لصػػالح الكفالػػة عبلقػػة بقػػاء مػػع بدكنػػو أك بػػأجر تصػػح كالككالػػة الككالػػة ىػػي مصػػدره كبػػيف الضػػماف
 .ِ(لو المكفكؿ المستفيد

 :أخذ األجر عمن إصدار خطاب الضمان
لقد بينا عند الحػديث عػف صػكر خطػاب, أف المصػرؼ يتقاضػى عػادة مبػالغ مػف العميػؿ لقػاء 
إصدار ىذا الخطاب, كىنا ظيػرت المشػكمة الحقيقيػة ليػذه المعاممػة, كىػي حكػـ األجػر عمػى إصػدار 

 خطابات الضماف المصرفية.
جػر بػػاختبلؼ تكيػػيفيـ لخطػاب الضػػماف, كالػػذم اختمػؼ العممػػاء المعاصػػركف فػي حكػػـ ىػػذا األ

, كمػػػنيـ مػػػف قػػػاؿ لػػػو مطمقػػػا, كمػػػنيـ مػػػف يمنعػػػو مطمقػػػا سػػػبؽ ذكػػػره فػػػي الفقػػػرة السػػػابقة فمػػػنيـ مجيػػػز
 بالتفصيؿ.

                                                 

, ص -ُ  .ِٓخطاب الضماف في المصارؼ اإلسبلمية: سميماف أحمد القـر
 , مجمػة مجمػع الفقػو اإلسػبلمي,ٓقرار مجمع الفقو اإلسػبلمي بشػأف خطػاب الضػماف: الػدكرة الثانيػة, قػرار رقػـ  -ِ

 (.َُِٗ/ِ, )ِالعدد
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     :أقوال العمماء
دار مثػؿ ىػذه الخطابػات مطمقػا, سػكاء ذىػب أصػحابو إلػى جػكاز أخػذ األجػرة عمػى إصػ القول األول:

 .ُ, أـ غير مغطىأـ جزئياكاف الخطاب مغطى كميا, 
 كيرل أصحابو التفصيؿ, فإذا كاف خطاب الضماف مغطى بالكامؿ: جاز أخذ األجر القول الثاني: 
 عمى إصداره.

ذا لـ يكف مغطى: لـ يجز أخذ األجر عمى إصداره.  كا 
ذا كاف مغطى جزئيا  .ِ: جاز أخذ األجر عمى الجزء المغطى, كلـ يجز في الجزء غير المغطىكا 

, سػػػكاء كػػػاف مطمقػػػا كيػػػرل أصػػػحابو عػػػدـ جػػػكاز أخػػػذ األجػػػرة عمػػػى خطػػػاب الضػػػمافالثالـــث:  القـــول
نما يحؽ لممصرؼ أخذ التكػاليؼ الحقيقيػة إلصػدار ىػذا غطى, أـ غير مغطى, أـ مغطى جزئيام , كا 

  الخطاب, دكف زيادة, كىي ثابتة في جميع الخطابات ميما زادت قيمة أك مدة الخطاب.

 :عرض أدلة األقوال

 :القول األول أدلة
اسػػتدلكا بمػػا ركتػػو أـ المػػؤمنيف عائشػػة رضػػي اهلل عنيػػا, عػػف النبػػي محمػػد صػػمى اهلل عميػػو  -ُ

 .ّ)الخراج بالضمان(كسمـ, أنو قاؿ: 

 أف الضامف يغـر في حاؿ عدـ تأدية المضمكف, فمو أف يربح بمقابمة ذلؾ. وجو الداللة:
زامػػات الشػػخص المقػػاكؿ, كبػػذلؾ ٌزز قيمػػة التالتعيػػد الػػذم يشػػتمؿ عميػػو ىػػذا الخطػػاب يعػػإف  -ِ

عالة عميو, أك عمكلة مف قبؿ ذلؾ الشخص يككف عمبلن محترما , فضبل عما يمكف فرض جي
 .ْيتحممو مصدر الخطاب مف مخاطرة تستحؽ األجر

                                                 

كذىب إليو كؿ مف الشػيخ عمػي الخفيػؼ, عبػد الػرحمف عيسػى, عبػد الحمػيـ محمػكد, كنزيػو حمػاد, كمحمػد بػاقر  -ُ
, جػكاز األجػر عمػى الكفالػة: نزيػو حمػاد, مجمػة ُِّالصدر, ينظر: البنؾ البلربكم فػي اإلسػبلـ: الصػدر, ص

 .ٓٗص ٗجامعة الممؾ عبد العزيز العدد 
, كعبػػد السػػتار أبػػك ْٔٔالشػػيخ عمػػي السػػالكس: مكسػػكعة القضػػايا الفقييػػة المعاصػػرة, صكذىػػب إليػػو كػػؿ مػػف  -ِ

( كمػا بعػدىا, بكػر أبػك زيػد: المرجػع السػابؽ َُُٓ/ِغدة, بحثو لمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي: العدد الثػاني: )
 (, الصديؽ الضرير: َّٔ/ٗ(, كىبة الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو: )َُْْ/ِنفس العدد, )

, كقػػػاؿ حسػػػف غريػػػب ُِٖٓ, الترمػػػذم: ح/َِْٓ, النسػػػائي: ح/َُّٓديث حسػػػف: أخرجػػػو أبػػػك داكد: ح/حػػػ -ّ
, كقػػاؿ األرنػػاؤط كاأللبػػاني: حػػديث حسػػف, َِِْٕ, ح/َُِْٔ, كأحمػػد: ح/ِِّْصػػحيح, كابػػف ماجػػو: ح/

 . ُُّٓإركاء الغميؿ: ح/

 َُٓالمعامبلت المالية المعاصرة: القمعو جي, ص -ْ
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, فكمػػا جػػاز أخػػذ األجػػر عمػػى الجػػاه يجػػكز أخػػذ األجػػر ُقيػػاس الضػػماف عمػػى الجػػاهاسػػتدلكا ب -ّ
 .ِعمى الضماف

 :أدلة القول الثاني
ذا كػػاف خطػػاب الضػػماف مغطػػى بالكامػػؿ: جػػاز أخػػذ األجػػر عميػػو, ألنػػو ىنػػا عقػػد ككالػػة, إ -ُ

كالككالة جائزة بأجر كبغير أجر؛ ككذلؾ ألف الخطاب ىنا لف يػؤكؿ إلػى قػرض, فالمصػرؼ 
الككالػة بػأجر ) بجعػؿ ( يدفع مف مػاؿ المككػؿ ال مػف مالػو, جػاء فػي المكسػكعة الككيتيػة: )

إف كػاف  -الككيػؿ الجعػؿ بتسػميـ مػا ككػؿ فيػو إلػى المككػؿ  حكميا حكـ اإلجارات, فيسػتحؽ
كفػي الحػاكم الكبيػر:  .ّ(كثػكب يخيطػو فمتػى سػممو مخيطػا فمػو األجػر -مما يمكف تسميمو 

 .ْ(الككالة تجكز بجعؿ كبغير جعؿ, كال يصح الجعؿ إال أف يككف معمكما)
ب الضػػماف إذا كػػاف خطػػاب الضػػماف غيػػر مغطػػى: حػػـر أخػػذ األجػػر عميػػو؛ ذلػػؾ ألف خطػػا -ِ

غير المغطى كفالة محضة, كال يجكز أخذ األجر عمى الكفالػة باتفػاؽ أىػؿ العمػـ؛ ألف عقػد 
الكفالػػة إذا عػػاد فيػػو الكفيػػؿ عمػػى المكفػػكؿ بمػػا دفػػع صػػار قرضػػا فػػي ذمػػة المكفػػكؿ, كاألجػػر 

 . ٓسيككف بمثابة الزيادة عمى القرض, فكاف قرضا جر نفعا فحـر

: جػػاز أخػػذ األجػػر عمػػى الجػػزء المغطػػى فقػػط, لكػػكف إذا كػػاف خطػػاب الضػػماف مغطػػى جزئيػػا -ّ
العقػػد فػػي الجػػزء المغطػػى ككالػػة, ككمػػا بينػػا فػػإف الككالػػة جػػائزة بػػأجر, أمػػا فػػي الجػػزء الغيػػر 
مغطػػى فيػػي كفالػػة كالكفالػػة بػػأجر حػػراـ كمػػا ذكرنػػا فػػي الػػدليؿ الثػػاني, كبالتػػالي يحػػـر اخػػذ 

 األجر عمى الجزء غير المغطى.

 :أدلة القول الثالث
ؿ أصػػحابو عمػػى تحػػريـ أخػػذ األجػػر عمػػى الكفالػػة باإلجمػػاع كمػػا ذكػػر فػػي أدلػػة الفريػػؽ اسػػتد -ُ

 الثاني.

                                                 

انة العالية كالقدر, انظر لساف العػرب: حػرؼ اليػاء, مػادة كجػو, كيػراد بػو ىنػا مػا يتعيػد الجاه: ىك المنزلة كالمك -ُ
بو صاحب الجاه مف التزاـ عف أشخاص ال جاه ليـ, فيعزز مكانتيـ المالية؛ لما لو مف قبكؿ عنػد النػاس, كقػد 

لمػا ليػـ مػف منزلػػة أجػاز بعػض الفقيػاء شػركة الكجػػكه, التػي يتشػارؾ فييػا أصػػحاب الجػاه ال بػرأس مػاؿ ليػـ بػػؿ 
 كمكانة فيتقاضكا مف أرباح الشركة مقابؿ ىذا الجاه.

 .َُُ, صٗجكاز األجر عمى الكفالة: نزيو حماد, مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز, العدد -ِ

 (.ِّّ/ُُالمكسكعة الككيتية: كزارة األكقاؼ الككيتية, ) -ّ
 (.ِِْ/ٖالحاكم الكبير: الماكردم, ) -ْ
 .http://www.shubily.com/index.php?news=92ماف: د. يكسؼ الشبيمي, بحث حكـ أخذ األجر عمى الض -ٓ

http://www.shubily.com/index.php?news=92
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ف كػاف ككالػة مػف كجػو فيػك كفالػة مػف كجػو آخػر,   -ِ استدلكا بأف خطاب الضػماف المغطػى كا 
ف كانػػت العبلقػػة بػػيف المصػػرؼ كالعميػػؿ عبلقػػة ككالػػة تجػػكز بػػ جر كبػػدكف أجػػر, فػػإف أأم كا 

الصة لبقاء عبلقة الكفالة لصالح المكفكؿ لػو أك المسػتفيد, ككمػا ىذه العبلقة ليست ككالة خ
 تقرر فبل يجكز األجر عمى الكفالة بحاؿ.

 استدلكا بقرار مجمع الفقو اإلسبلمي حيث جاء فيو:                                 -ّ

ا ف خطاب الضماف ال يجكز أخذ األجر عميو لقاء عممية الضماف )كالتي يراعػى فييػإأكال: )
 عادة مبمغ الضماف كمدتو(, سكاء أكاف بغطاء أـ بدكنو.

ثانيػػا: أمػػا المصػػاريؼ اإلداريػػة إلصػػدار خطػػاب الضػػماف بنكعيػػو فجػػائزة شػػرعا, مػػع مراعػػاة 
كفػي حالػػة تقػديـ غطػاء كمػي أك جزئػػي, يجػكز أف يراعػى فػػي  ,عػدـ الزيػادة عمػى أجػػر المثػؿ

لميمػػػػة الفعميػػػػة ألداء ذلػػػػؾ تقػػػػدير المصػػػػاريؼ إلصػػػػدار خطػػػػاب الضػػػػماف مػػػػا قػػػػد تتطمبػػػػو ا
  .ُ(الغطاء

 مناقشة األدلة:
 :مناقشة أدلة القول األول

بػأف االسػتدالؿ بيػذا الحػديث فػي غيػر محمػو, نكقش االستدالؿ بحديث )الخراج بالضػماف(   -ُ
ال أصبلن, كمػف اشػترل دابػة فإنػو  االضماف تبعن  فإف مكضكع الحديث العقكد التي يككف فييا

ا تػابع منافعيػا أثنػاء تمػؾ المػدة, فالضػماف ىنػ كفي المقابؿ يستحؽ في مدة الخيار يضمنيا,
, كيػرد عمػى ذلػؾ أيضػا بمػا ِاسػتقبلالن  مػاال يثبػت تبعا , كقد يثبتلعقد البيع, كليس مقصكدا

) , فػإذا كػاف ّركاه أبك أمامة الباىمي عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أنػو قػاؿ: )الػزعيـ غػاـر
 .ْأنيا غـر كيؼ تحكلت في عصرنا إلى غنـ –الكفالة  –األصؿ في الزعامة 

 كنكقش استدالليـ بأف الضماف عمؿ محتـر يجكز أخذ األجر عميو يما يمي:            -ِ

, يثاب فاعمػو إف شػاء اهلل, كلكػف لػيس كػؿ عمػؿ محتػـر  نعـ الضماف أك الكفالة عمؿ محتـر
ميػػو, فكيػػؼ يجػػكز يجػػكز أخػػذ األجػػر عميػػو, فػػاإلقراض عمػػؿ محتػػـر كال يجػػكز أخػػذ األجػػر ع

                                                 

, مجمػة مجمػع الفقػو اإلسػبلمي, ٓقرار مجمع الفقو اإلسػبلمي بشػأف خطػاب الضػماف: الػدكرة الثانيػة, قػرار رقػـ  -ُ
 (.َُِٗ/ِ, )ِالعدد

 .http://www.shubily.com/index.php?news=92مى الضماف: د. يكسؼ الشبيمي, بحث حكـ أخذ األجر ع -ِ

, كالبييقػػػي فػػػي السػػػنف الكبػػػرل: َِْٓ, كابػػػف ماجػػػة: ح/ِِِٓٗحػػػديث صػػػحيح: ركاه أحمػػػد فػػػي المسػػػند: ح/ -ّ
اؿ األلبػػاني حػديث صػحيح: الجػامع الصػغير كزيادتػػو: , كقػُْٕٕٔ, كعبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو: ح/ُُِٕٓح/
 .ٕٓٔٓح/

 .ْٕٔ,ْٖٔمكسكعة القضايا الفقيية المعاصرة: د.عمي سالكس, ص -ْ

http://www.shubily.com/index.php?news=92
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. ككػػذلؾ فػػإف دعػػكل أخػػذ األجػػر ُأخػػذ األجػػر عمػػى اإلقػػراض المتكقػػع المسػػتتر فػػي الضػػماف
عمى المخاطرة ىي دعكل باطمة, فعقكد الضماف كالقرض مف عقكد اإلرفاؽ كاإلحسػاف, فمػك 
جاز أخذ األجػر عمػى خطػاب الضػماف لممخػاطرة كالػذم غالبػا ال يػدفع المصػرؼ شػيئا منػو, 

مف باب أكلى؛ إذ يبذؿ فيو المقرض مالو يقينا, كمعمػـك  اجر عمى القرض جائزن لكاف أخذ األ
 تحريـ ذلؾ باتفاؽ.

ىػػذا قيػػاس مػػع الفػػارؽ كأجيػػب عمػػى قياسػػيـ الضػػماف عمػػى الجػػاه لجػػكاز أخػػذ األجػػر, بػػأف  -ّ
فالجاه ليس شقيؽ الضماف في شيء ألف الضماف فيو شغؿ ذٌمة بػديف, كالجػاه لػيس كػذلؾ, 

إلػػى  وفيػػو الضػػامف, كالجػػاه لػػيس كػػذلؾ, كالضػػماف أقػػرب إلػػى القػػرض منػػكالضػػماف قػػد يغػػـر 
د األجػر عمييػػا خػالجػاه. كالجػامع بػػيف ىػذه الثبلثػة ىػػك أنيػا مػف أعمػػاؿ البػر التػي ال يجػػكز أ

           . ِالقرض كالجاه, كالضماف :كما جاء في األثر ثبلثة ال تككف إال هلل

 :مناقشة أدلة القول الثاني
 :ا القكؿ مف كجييفنكقشت أدلة ىذ

ف سممنا أف خطاب الضماف المغطى بالكامؿ يمكف تكييفو عمى أنو ككالة, كلكنا ال نسػمـ  -ُ كا 
نمػػا عميػػو أخػػذ التكػػاليؼ  أنػػو ككالػػة مػػف كػػؿ كجػػو بحيػػث يضػػع الككيػػؿ األجػػر الػػذم يريػػد, كا 
الحقيقيػػة فقػػط كذلػػؾ لتعمػػؽ الكفالػػة بيػػذا العقػػد مػػف كجػػو آخػػر, كالتػػي ال يجػػكز أخػػذ األجػػر 

مييػػا, ال بػػؿ إف معنػػى الكفالػػة ىػػك الغالػػب, فالعميػػؿ ال يحتػػاج أصػػبل إلػػى ككيػػؿ لػػك تػػرؾ ع
 ّاألمر إلرادتو, كلكنو في الحقيقة يتكجو إلى المصرؼ ككنو كفيؿ بالدرجة األكلى.

يفػػتح البػػاب  الػػة فػػي خطػػاب الضػػماف المغطػػى جزئيػػاعمػػى الككجعػػؿو إف القػػكؿ بجػػكاز أخػػذ  -ِ
مػف عمػكالت عمػى الجػزء المػككميف فيػو, مػراعيف  فمػا يشػاءك  لممتحايميف عمى الربػا ليفرضػكا

عمػػى  فػػي ىػػذه العمػػكالت قيمػػة الجػػزء الػػذم ىػػـ كفػػبلء لػػو كالػػذم ال يجػػكز ليػػـ تقاضػػي أجػػرو 
 كفالتيـ لو, كىك حادث كمنتشر في المصارؼ اإلسبلمية.

                                                 

 , مجمػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػكاة,ُٓخطػػػػػػػػػاب الضػػػػػػػػػماف فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػريعة اإلسػػػػػػػػػبلمية: د. الصػػػػػػػػػديؽ الضػػػػػػػػػرير, ص -ُ

http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5081/content 

, كاألثػػر لػػـ أقػػؼ عميػػو فػػي أم مػػف كتػػب السػػنة كلػػـ يػػكرده إال الصػػاكم فػػي كتابػػو: ُٓ,ُٔالمرجػػع السػػابؽ: ص -ِ
 (.ِْْ/ّ, )حاشية عمى الشرح الصغير عمى أقرب المسالؾ

 , مجمة المشكاة,ُٓير, صخطاب الضماف في الشريعة اإلسبلمية: د. الصديؽ الضر  -ُ

http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5081/content  

http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5081/content
http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5081/content
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 :مناقشة أدلة القول الثالث
بلمي الدكلي, بأف القرار نص عمػى نكقش استدالؿ أصحاب ىذا القكؿ بقرار مجمع الفقو اإلس

كػػاف  , إذ جػػاء فيػػو: )إفغطػػى مػػف خطػػاب الضػػماف المغطػػى جزئيػػاجػػكاز أخػػذ األجػػر عمػػى الجػػزء الم
خطاب الضماف بغطاء فالعبلقة بيف طالػب خطػاب الضػماف كبػيف مصػدره ىػي ) الككالػة ( كالككالػة 

 .ُ(تصح بأجر أك بدكنو

 :وأجيب عمن ذلك

رح التمييػدم لمقػرار, ثػـ لػيس فػي ذلػؾ أم داللػة عمػى جػكاز أخػػذ ف مػا أكردتمػكه كػاف فػي الشػإ
أجر عمى خطاب الضماف المغطى يفكؽ التكاليؼ الحقيقية, فغاية ما فيو تبييف العبلقػة بػيف العميػؿ 
كالمصرؼ في خطاب الضماف المغطى كىػي عبلقػة الككالػة كالتػي تجػكز بػأجر كبػدكف أجػر, كالػذم 

 التي جاء فييا:يعكؿ عميو في القرار ىي بنكده ك 

ف خطاب الضماف ال يجكز أخذ األجر عميو لقاء عممية الضػماف )كالتػي يراعػى فييػا إأكال: ) 
 عادة مبمغ الضماف كمدتو(, سكاء أكاف بغطاء أـ بدكنو.

ثانيا: أما المصاريؼ اإلدارية إلصدار خطاب الضماف بنكعيو فجائزة شرعا, مػع مراعػاة عػدـ 
حالػػػػة تقػػػػديـ غطػػػػاء كمػػػػي أك جزئػػػػي, يجػػػػكز أف يراعػػػػى فػػػػي تقػػػػدير  الزيػػػػادة عمػػػػى أجػػػػر المثػػػػؿ, كفػػػػي

 .ِ(المصاريؼ إلصدار خطاب الضماف ما قد تتطمبو الميمة الفعمية ألداء ذلؾ الغطاء

 :الترجيح

كبعػػػد ىػػػذا العػػػرض لؤلقػػػكاؿ, كأدلتيػػػا, كمناقشػػػة تمػػػؾ األدلػػػة, فإنػػػو تػػػرجح لػػػدل الباحػػػث القػػػكؿ 
, سػػكاء كػػاف مغطػػى, أـ غيػػر مػػى خطػػاب الضػػماف مطمقػػاخػػذ األجػػرة عبعػػدـ جػػكاز أالثالػػث, كالقائػػؿ 

نمػا يحػؽ لممصػرؼ أخػذ التكػاليؼ الحقيقيػة إلصػدار ىػذا الخطػاب, دكف مغطى جزئيا مغطى, أـ , كا 
  زيادة, كىي ثابتة في جميع الخطابات ميما زادت قيمة أك مدة الخطاب.

المصػػػػارؼ  كىنػػػػا تجػػػػدر اإلشػػػػارة إال أف ىػػػػذه المعاممػػػػة بحاجػػػػة إلػػػػى تصػػػػكيب أكضػػػػاعيا فػػػػي
اإلسبلمية, فكثير مف المصارؼ تحايمت عمػى النػاس بػدعكل تكػاليؼ اإلصػدار لتحصػؿ عمػى أجػكر 
إلصدار ىذه الخطابات, رابطةن بيف قيمة األجر كبيف مدة كقيمة المبمغ المضمكف, حصؿ كأف زرت 

                                                 

بلمي, , مجمة مجمع الفقو اإلسٓقرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف خطاب الضماف: الدكرة الثانية, قرار رقـ  -ُ
 (.َُِٗ/ِ, )ِالعدد

 نفس القرار السابؽ. -ِ
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ىػػذه  أحػػد المصػػارؼ اإلسػػبلمية أثنػػاء إعػػداد ىػػذا البحػػث, كسػػألتو عمػػا يتقاضػػاه البنػػؾ عنػػد إصػػداره
الخطابات فقاؿ: )ال فرؽ بيف المصرؼ اإلسبلمي كالمصرؼ الربكم في طريقػة حسػاب األجػر عمػى 
خطاب الضماف فكبلنا نستخدـ نفس المعادلة لحساب األجر ىػـ يسػمكنو فائػدة كنحػف نسػميو عمكلػة 

 كزكدني بيذه المعادلة التي يػتـ بيػا ُمقابؿ أعماؿ مصرفية مف طكابع كأجر مكظؼ كحاسكب..الخ(
احتسػػاب قيمػػة األجػػر الػػػذم يتقاضػػاه المصػػرؼ اإلسػػبلمي عمػػػى خطػػاب الضػػماف, فعمػػى فػػػرض أف 

 فإف المعادلة ستككف كاألتي: المبمغ الذم سيضمنو المصرؼ مائة ألؼ دكالر
النسػػػبة ) %ُ×   $َََِٓ =شػػػير) السػػػنة( ُِ÷ الربع السػػػنكم( أشػػػير) ّ$ × َََََُ

$ قيمة األجر َََُ)األرباع السنكية( =  ْ× ر $ لكؿ ثبلثة أشيَِٓ( = المئكية ألجر المصرؼ
 السنكم.

كمف ىذه المعادلة يتضح كيؼ أف المصرؼ يتقاضى ألؼ دكالر مقابػؿ خطػاب ضػماف بمائػة 
ألػؼ دكالر  يلمدة عاـ, ككفؽ نفس المعادلة لػك كانػت المػدة سػنتيف, أك كػاف المبمػغ مػائت ألؼ دكالر,

 دكاليؾ.فإف األجر سيتضاعؼ إلى ألفي دكالر, كىكذا 

إف ما تقػكـ بػو ىػذه المصػارؼ ىػك عػيف الربػا, فػاألجر ىنػا بحسػب ىػذه المعادلػة لػيس عمكلػة 
مقابػػػؿ التكػػػاليؼ الفعميػػػة كمػػػا تػػػدعي, كلػػػك كانػػػت كػػػذلؾ لكانػػػت ثابتػػػة ميمػػػا تغيػػػرت قيمػػػة الخطػػػاب, 

مػػغ, فالتكػػاليؼ ىػػي التكػػاليؼ, كلكػػف فػػي الحقيقػػة األجػػر مقابػػؿ الضػػماف يزيػػد بزيػػادة المػػدة كقيمػػة المب
 نسأؿ اهلل المغفرة لنا كإلخكاننا.

 :مصادرة خطاب الضمان
؛ فػإف مآلػو تعػكيض عػف الضػرر ت مصػادرتوإذا تمػ اأك نيائينػ اإف خطاب الضماف سكاء كاف ابتدائين 

 الكاقع عمى الجية المستفيدة مف خطاب الضماف, كفي ىذه الحالة سنككف أماـ احتماليف:
 زيادة قيمة الضرر عف قيمة الخطاب. -ُ
 يادة قيمة الخطاب عف قيمة الضرر.ز  -ِ

ففي الحالة األكلى فإف الجية صاحبة المشركع تممؾ خطابات ضماف أخرل تستطيع أف تستكفي 
كىي خطابات ضماف لكافة تكاليؼ المشركع, فتسترد بو ما تـ دفعو لممقاكؿ أك حقيا عف طريقيا 

 المنفذ مف دفعات مسبقة.
دفع التعكيض عف الضػرر قبػؿ تقػدير الضػرر الحقيقػي, لػذا يمػـز أما في الحالة الثانية فإنو ال يجكز 

أكالن تقدير قيمة الضرر الفعمية, كتقاضي ىذه القيمة فقط مف خطاب الضماف, كال يتـ دفػع أم مبمػغ 
ال كاف أكبلن ألمكاؿ الناس بالباطؿ, كلكف أمػا كقػد عمػت  مف قبؿ المصرؼ إال بعد تقدير الضرر, كا 

                                                 

 .ََُِ/ُُ/ِمقابمة مع السيد أيمف الشاعر: مدير البنؾ اإلسبلمي الفمسطيني, فرع رفح, بتاريخ  -ُ
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لمعاممػػػة, كأصػػػبحت المصػػػارؼ ممزمػػػة بمكجػػػب قػػػكانيف الدكلػػػة بسػػػداد قيمػػػة البمػػػكل بيػػػذا النػػػكع مػػػف ا
الخطاب دكف النظر إلى قيمة الضرر, ففي ىذه الحاؿ ليس أماـ العميؿ أك المقػاكؿ إال الرجػكع إلػى 
القضاء كرفع دعكل لتقػدير الضػرر كاسػترداد مػا زاد عمػى قيمػة الضػرر, كييسػتأنس ىنػا بمػا جػاء فػي 

يقػدر التعػكيض فػي جميػع األحػكاؿ ف المػدني الفمسػطيني كالتػي نصػت عمػى: )مف القانك  ُٖٔالمادة 
بقدر مػا لحػؽ المضػركر مػف ضػرر, كمػا فاتػو مػف كسػب بشػرط أف يكػكف ذلػؾ نتيجػة طبيعيػة لمفعػؿ 

إذا لػػػـ يتيسػػر لمقاضػػي أف يعػػيف مػػدل التعػػكيض تعيينػػػا كالتػػي تػػنص عمػػى: ) ُٖٖ( كالمػػادة الضػػار
 ُ(.دة النظر في التقدير خبلؿ مدة محددةنيائيا, احتفظ لممضركر بطمب إعا

 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ُٖٖ, كالمادةُٖٔالقانكف المدني الفمسطيني: الفصؿ الثالث: الفعؿ الضار, المادة  -ُ
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 أحكام الجزاءات والضمانات في عقود التوريد: الفصل الثالث
 وفيو ثالثة مباحث:

 المبحث األول: أحكام الجزاءات في عقد التوريد.
 المبحث الثاني: أحكام الضمانات في عقد التوريد.

 : دراسة نماذج لعقود التوريد.المبحث الثالث
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 تمييد

إف عقد التكريد بات مف العقكد التي ال يسػتغنى عنيػا بحػاؿ سػكاء عمػى صػعيد القطػاع العػاـ, 
ىػػػذا النػػػكع مػػػف العقػػػكد جميػػػع مجػػػاالت التعامػػػؿ ابتػػػداء باألطعمػػػة, فالمبػػػاني,  اأك الخػػػاص, فقػػػد غػػػز 

تشػرا بيػذا الشػكؿ فمػف الطبيعػي أف كاآلالت, كاألسمحة, كالنفط, كحتى العمالػة البشػرية, كلمػا كػاف من
العاقػػديف سيحرصػػاف عمػػى تكثيػػؽ التزامػػات كػػؿ طػػرؼ مػػف أطػػراؼ العقػػد, كمقابػػؿ ىػػذا التكثيػػؽ يمػػـز 
كضع شركط رادعة كزاجرة لكؿ مف يخؿ بالتزاماتو, فالتزامات كؿ طرؼ ينبني عمييا التزامات أخرل 

ى طرفو اآلخر, كما ذكرناه مػف كسػائؿ مف قبؿ الطرؼ الثاني كأم إخبلؿ في العقد سيتعدل غالبا إل
 الضمانات كالجزاءات(.ر كتعكيض ىي ما يسمى اليكـ )تكثيؽ كشركط زج

مف الجػزاءات كالضػمانات فػي عقػد التكريػد, كسػتككف  كفي ىذا الفصؿ إف شاء اهلل سأبيف كبلن 
 لو.البداية مع الجزاءات كسأعرض فييا كبلن مف الجزاءات المتعمقة بالمكر د كالمكرَّد 

يمي ذلػؾ ذكػر الضػمانات التػي مػف الممكػف اسػتخداميا فػي عقػد التكريػد فػي كػؿ مراحمػو سػكاء 
قبؿ استبلـ المعقكد عميو أك بعد استبلمو, كأخيرا النياية ستككف مع دراسة لبعض النماذج مف عقكد 

 سأؿ المكلى في عبله التكفيؽ كالقبكؿ.أالتكريد, 
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 المبحث األول
 كام الجزاءات في عقد التوريد.أح

 وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األول: أحكام الجزاء المباشر.

 المطمب الثاني: أحكام التعويض الجزائي.
 المطمب الثالث: أحكام البطالن.
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 المطمب األول
 أحكام الجزاء المباشر

  ,ثؿ المشترم, كىما يمثبلف طرفا العقػدالمكر د في عقد التكريد يمثؿ عادة البائع, كالمكرَّد لو يم
كبمكجب العقد تفرض عمى كؿ منيما, أك كمييما جزاءات في حػاؿ حػدكث مخالفػة لمقتضػى االلتػزاـ 
الذم تعيدا بو, أك في حػاؿ حػدكث مخالفػة شػرعية عنػد إنشػاء العقػد, كلمػا كػاف عقػد التكريػد معاممػة 

مػػا ماليػة؛ فػإف الجػزاءات الػكاردة عميػو ىػي مػف قبيػؿ الجػ زاء المػدني كالمتمثػؿ إمػا بػالجزاء المباشػر, كا 
 بالتعكيض, أك البطبلف, كىنا سنبدأ في ىذا المطمب بالجزاء المباشر, سائبل المكلى التكفيؽ.

 :صور الجزاء المباشر المتعمقة بالمورِّد 
, كذلػؾ بػالرجكع إلػى أثػر المخالفػة كممػا كػاف ذلػؾ ممكنػايككف بمحػك ذكرنا أف الجزاء المباشر 

, كليػػذا الجػػزاء صػػكر مسػػتخدمة فػػي عقػػد التكريػػد ُالحالػػة التػػي كانػػت قبػػؿ المخالفػػة , كأنيػػا لػػـ تكػػف
 نذكرىا عمى النحك اآلتي:

 :أواًل: اإلنذارات
تنشػػػأ عػػػف عقػػػد التكريػػػد التزامػػػات عمػػػى المػػػكر د كمػػػا أسػػػمفنا, مثػػػؿ التقيػػػد بالمكاعيػػػد, كمطابقػػػة 

لتزامات يعني إيقػاع الجػزاءات المقػررة ضػمف مػكاد المكاصفات كغير ذلؾ, كاإلخبلؿ بأم مف ىذه اال
 يسأؿ أم جزاء ىذا يككف باإلنذار فقط ؟العقد, كأكلى ىذه الجزاءات ىك اإلنذار, كلعؿ سائؿ 

بعد دراسة نماذج متعددة مف عقكد التكريد سكاء المحمية منيا أك العربية, تكصؿ الباحػث إلػى 
 يجػػكز إيقاعيػػا إال بعػػد صػػدكر إنػػذار أك أكثػػر لمجيػػة أف اإلنػػذار شػػرط إليقػػاع العقكبػػة؛ فالعقكبػػة ال

مياليا مدة لتصكيب أكضاعيا قبؿ إيقاع الجػزاء إف فشػمت فػي ذلػؾ, كال يخفػى عمػى أحػد  المخالفة كا 
اليكـ ما تمثمو السمعة التجارية لمشركات العاممة في ىػذا المجػاؿ, فصػدكر إنػذار مػف جيػة حككميػة, 

كيب أكضاعيا, إنما ىك مؤشػر عمػى تعثػر أداء ىػذه الشػركة, أك جية ذات ثقؿ مالي لشركة ما لتص
كىػػك مػػا ينشػػأ عنػػو زعزعػػة الثقػػة بيػػا عمػػى صػػعيد التعػػامبلت المسػػتقبمية, أك ىبػػكط قيمػػة أسػػيميا إف 
كانػت ليػػا أسػػيـ مطركحػػة فػي أسػػكاؽ األسػػيـ )البكرصػػة(, لػػذا تكصػؿ الباحػػث إف اإلنػػذارات ىػػي فػػي 

اسػتعماليا ضػد المػكر د, بػؿ قػد تكػكف مػف أقسػى الجػزاءات عنػد حقيقة األمر أكلى الجزاءات التي يتـ 
 بعض الشركات ذات السمعة التجارية المرمكقة.

                                                 

 مف ىذا البحث. ُْ,ِْانظر الجزاء المباشر: ص -ُ
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كقػػػد كجػػػد الباحػػػث ليػػػذه العقكبػػػة أصػػػبل فػػػي كتػػػب السػػػمؼ يصػػػمح القيػػػاس عميػػػو, كىػػػك تعزيػػػر 
 شػراؼاأل فتعزيػراألشراؼ كعمية القكـ حيث يككف باإلنذار كاإلعػبلـ فقػط, جػاء فػي الجػكىرة النيػرة: )

 لػػػو يقػػػكؿ أف كىػػػك غيػػػر ال اإلعػػػبلـ األشػػػراؼ أشػػػراؼ كتعزيػػػر القاضػػػي بػػػاب إلػػػى كالجػػػر اإلعػػػبلـ,

 بػػاب إلػػى كالجػػر بػػاإلعبلـ األشػػراؼ تعزيػػرأىػػػ , كفػػي البػػدائع: ) ُ(كػػذا تفعػػؿ أنػػؾ بمغنػػي: القاضػػي
نػذارىـ يعػد عقكبػة ب ِ(بالمكاجية كالخطاب القاضي حقيػـ, أىػ. فمجرد إعبلـ ذكم الييئات بخطئيـ كا 

 ككذلؾ أصحاب المكانة التجارية الرفيعة مجرد إنذارىـ يعد عقكبة تؤثر عمى ىذه المكانة.

كعمػػى صػػعيد الطػػرؼ اآلخػػر كىػػك المػػكرَّد لػػو, يكػػكف اإلنػػذار عنػػد تخمفػػو عػػف تسػػديد الػػدفعات 
 ي  سػمب عو المالية, مما قد يكػكف لػو أثػره المتفؽ عمييا, كيعد مثؿ ىذا اإلنذار عبلمة عمى تعثر أكضا

يكػػكف عػػادة مقدمػػة لجػػزاءات الحقػػة بحػػؽ المػػكرَّد لػػو مثػػؿ  -أم اإلنػػذار -عمػػى سػػمعة شػػركتو, كىػػك 
 الفسخ كتعجيؿ األقساط, كالتي سنأتي عمى تفصيميا خبلؿ ىذا المطمب.

أما إف كاف المكرَّد لو يمثؿ جية حككمية, فمـ يقؼ الباحث عمى حاالت تفيد استخداـ اإلنذار 
نما   يعدؿ مباشرة إلى القضاء لمفصؿ بيف المكر د كبيف الحككمة.ضد ىذه الجية كا 

 :ثانيًا: الحبس
كيحػػػدث فػػػي حػػػاالت نػػػادرة فػػػي عقػػػكد التكريػػػد, ففػػػي بعػػػض العقػػػكد ال يقػػػدـ المػػػكر د الضػػػمانات 
البلزمة؛ كذلؾ لثقة الجية المكرَّد ليا بالمكر د في بعض األحياف, أك بسبب التبلعب بأكراؽ الضػماف 

قاضى المكر د مبالغ مقابؿ البضائع المعقكد عمييا, ثـ يمتنع عف تسػيمـ المعقػكد عميػو أك المقدمة, فيت
جزء منو مع قدرتو عمى ذلؾ دكف مبػرر, كلمػا كانػت الضػمانات المقدمػة غيػر كافيػة السػتيفاء الحػؽ 

ذلؾ عدكانا  منو فإف لممكرَّد لو المجكء لمقضاء كحينيا إذا عمـ أف المكر د قادر عمى تنفيذ العقد, كترؾ
دكف أم مبرر شػرعي, فإنػو يحػبس حتػى يػؤدم مػا عميػو مػف حقػكؽ, ففػي الحػديث عػف النبػي صػمى 

 كقد جاء في مسػند أحمػد عػف ككيػع أنػو قػاؿ ّاهلل عميو كسمـ قاؿ: )لي الكاجد يحؿ عرضو كعقكبتو(
 عقكبتو حبسو(.كى  شكايتو عرضو)

 كرجؿ ,أداؤه يجب ,ماؿ عميو مف ؿك أف:  ذلؾ في كاألصؿيقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية: ) 
 لبيت ماؿ أك ,كقؼ ماؿ أك ,يتيـ ماؿ أك ,لمككمو ماؿ أك ,شركة أك ,ةبمضار  أك ,كديعة عنده
 ,ديف أك عيف مف الكاجب الحؽ أداء مف امتنع إذا فإنو ,أدائو عمى قادر ىك ديف عنده أك ,الماؿ

                                                 

 (.ُْٕ/ٓالنيرة: أبك بكر الزبيدم, ) الجكىرة -ُ

 (.ْٔ/ٕبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ِ

 .ِْسبؽ تخريجو: ص -ّ
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 فإذا - مكضعو عمى يدؿ أك - الماؿ يظير حتى, العقكبة يستحؽ فإنو ,أدائو عمى قادر أنو كعرؼ
ف ,ضربو إلى حاجة كال ,الماؿ مف الحؽ ىيستكف فإنو الحبس في ري  كصي  ,الماؿ عرؼ  مف امتنع كا 
 عمى نص كقد ......أدائو مف فمك  يي  أك الحؽ يؤدم حتى ضرب ,اإليفاء كمف ومال عمى الداللة
 ُ(خبلفا فيو أعمـ كال ,عنيـ اهلل رضي ,كغيرىـ أحمد ك الشافعي ك مالؾ أصحاب مف الفقياء ذلؾ
 أىػ.

طرفػي العقػد, ففػي حالػة  كمما ذكر مف كبلـ شيخ اإلسبلـ يتضح أف جزاء الحػبس يشػمؿ كػبل
المكرَّد لو يككف الحبس جزاء لو إذا تخمؼ كامتنػع عػف تسػديد الػدفعات المسػتحقة دكف مبػرر شػرعي, 

ف أك حتػػى يػػتـ عقػػد اتفػػاؽ بينػػو كبػػيف مػػع قدرتػػو عمػػى السػػداد, فيحػػبس حتػػى يػػؤدم مػػا عميػػو مػػف ديػػ
 المكر د صاحب الحؽ, كال يستعمؿ ىذا الجزاء بحؽ المكرَّد لو إذا كاف يمثؿ جية حككمية.

  :ثالثًا: بيع األمالك
في الجزاء المباشر في عقد التكريد يطالب المكر د بأداء عيف الحػؽ المعقػكد عميػو, ال مثمػو كال 

لمعقػػكد عميػػو مػػثبل, فػػإف العقػػد يفسػػخ كتفػػرؽ الصػػفقة ليػػبلؾ محػػؿ قيمتػػو, فػػإف تعػػذر ذلػػؾ بػػأف ىمػػؾ ا
العقد ) كما سيأتي ذكره في الجزاء الرابع(, ككذلؾ الحػاؿ بالنسػبة لممػكرَّد لػو إذا ىمػؾ الػثمف أك أعمػف 

 إفبلسو فمممكر د أف يفسخ العقد. 

, كػػأف كلكػػف قػػد يترتػػب عمػػى كػػؿ كاحػػد منيمػػا حقػػكؽ ماليػػة لمطػػرؼ اآلخػػر, بمكجػػب ىػػذا العقػػد
يككف تقاضى دفعات مسبقة كما ذكرنا, أك يككف قد ترتب عميو ديكف لجيات ضامنة لو كالمصارؼ 

بػأداء مػا  - أم منيمػا -المصدرة لخطاب الضماف في حاؿ أدت عنو التزامو, فػإف ماطػؿ المخػالؼ 
زاء نػػو ييمجػػأ إلػػى الحػػبس الػػذم ذكػػر فػػي الجػػإعميػػو كتبػػيف أنػػو قػػادر عمػػى الكفػػاء كمماطػػؿ فػػي ذلػػؾ, ف

نفعػػا فػػي أداء مػػا عميػػو؛ فإنػػو ييعػػدؿ إلػػى بيػػع أمبلكػػو لقضػػاء دينػػو, قياسػػا عمػػى  السػػابؽ, فػػإف لػػـ يجػػدً 
 راء العمماء كاتفقت عمى ذلؾ.ضافرت آالمفمس كالمحجكر عميو, كلقد ت

إذا حػبس الرجػؿ فطػاؿ حبسػو كلػو مػاؿ ال يريػد نقؿ المػركزم عػف اإلمػاـ أحمػد فػي المسػائؿ: )
, أك خادمػػا, أك شػػيئا ال بػػد لػػو منػػو, يبيػػع عميػػو اؿ أحمػػد: يبػػاع عميػػو, إال مسػػكناقػػ ...؟ أف يبيػع مالػػو

ف لـ يفمسو القاضي  أىػ.  ِ(الحاكـ, كا 

                                                 

 .ّٖ,ّٗالسياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية: ابف تيمية, ص -ُ

سحاؽ بف راىكيو: إسحاؽ بف منصكر المركزم, مسألة ) -ِ  (.ِّْٕمسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كا 
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 ...بػاع الحػاكـ كقضػاه -أم دينػو  -ذكر جماعة أنو يحػبس فػإف لػـ يقضػو كفي اإلنصاؼ: )

 أىػ. ُ(نقؿ حنبؿ: إذا تقاعد بحقكؽ الناس يباع عميو كيقضي

 :كاآلخر .مرىكف قبؿ أف يقاـ عميو :أحدىما :يباع مف ماؿ ذم الديف ضرباف كماكفي األـ: )
فإذا باع المرىكف مف مالو دفػع ثمنػو إلػى المػرتيف سػاعة يبيعػو إذا كػاف قػد أثبػت رىنػو  .غير مرىكف

فإف فضؿ عف رىنو شيء كقفػو كجميػع مػا بػاع ممػا لػيس بػرىف  ,عند الحاكـ كحمؼ عمى ثبكت حقو
 أىػ. ِ(رماؤه فيفرؽ عمييـحتى يجتمع مالو كغ

كيستفاد مف عبارة اإلماـ الشافعي األخيرة: أف طالب خطاب الضماف في عقد التكريد إذا كاف 
قد رىف بعض أمبلكو لممصرؼ لقاء إصدار خطاب الضماف, كترتب عمى تقاعسو عف تنفيذ التزامو 

ؿ المصػػرؼ أكالن إذا كػػاف أف دفػػع المصػػرؼ المػػاؿ الػػذم ضػػمنو, فإنػػو فػػي حػػاؿ بيػػع أمبلكػػو ييقػػدَّـ مػػا
 ىناؾ ما يثبت رىف الممؾ لممصرؼ, كما زاد يكزع عمى باقي الغرماء, إف كجدكا.

                                         :رابعًا: الفسخ، والتنفيذ عمن حساب المورِّد
لمؤديػة الفسخ يعد جزاء مختمفا عف التنفيذ عمى حساب المػكر د, كلكػف يجمػع بينيمػا األسػباب ا

 إلييما, فكبلىما يعد جزاء لنفس الحاالت أك المخالفػات, كقبػؿ الحػديث عػف ىػذه الحػاالت يجػدر ىنػا
 كالتنفيذ عمى حساب المكٌرد. تكضيح المراد أكال بكؿ مف الفسخ

ىك الحؿ لرابطة العقد, فبالرغـ مػف إنشػاء العقػد صػحيحا مسػتكفيا ألركانػو  الفسخ في العقود:
قيـ معيا بقػاء العقػد, مثػؿ اإلخػبلؿ بتنفيػذ االلتػزاـ, كحينيػا كبمكجػب الفسػخ فػإف قد تبرز أمكر ال يست

العقد يرفع مف تاريخ الفسخ ال مف تاريخ إنشائو, أم أنو تترتب اآلثار الشرعية لمعقد قبػؿ الفسػخ فمػا 
 .ْ, كىك غالبا ال يككف إال بحكـ القاضيّمضى مف العقد يبقى عمى حكـ التعاقد

حساب المكر د, فيقصد بو التعاقد مع جية ثالثة لتنفيذ ما تقػاعس المػكر د عػف عمى  أما التنفيذ
 تنفيذه كالرجكع بمستحقات الجية الثالثة عمى المكر د, كتخصـ مف قيمة عقده.

ف, جمعيمػػػػػا نظػػػػػاـ المنافسػػػػػات كالمشػػػػػتريات الحككميػػػػػة فػػػػػي المممكػػػػػة العربيػػػػػة اف الجػػػػػزاءاكىػػػػػذ
لعػػدة حػػاالت, حيػػث جػػاء فػػي نػػص المػػادة الثالثػػة كالخمسػػكف, السػػعكدية, كجعميمػػا, أك أحػػدىما جػػزاء 

 مف ىذا النظاـ ما يمي:
                                                 

 (.ِٕٔ/ٓاإلنصاؼ: المرداكم, ) -ُ

 (.َِٖ/ّألـ: اإلماـ الشافعي, )ا -ِ
 (. ُّٕ/ِالمدخؿ الفقيي العاـ: مصطفى أحمد الزرقا, ) -ّ

 مف ىذا البحث. َٓانظر بيف الفسخ كالبطبلف: ص -ْ
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يجكز لمجية الحككمية سحب العمؿ مف المتعاقػد, كمػف ثػـ فسػخ العقػد أك التنفيػذ عمػى حسػابو 
مع بقاء حؽ الجية في الرجكع عمى المتعاقد بالتعكيض المستحؽ عما لحقيا مف ضػرر بسػبب ذلػؾ 

 تالية :في أم مف الحاالت ال
أك غيػػر مباشػػر فػػي  ,أك بكسػػاطة غيػػره بطريػػؽ مباشػػر ,إذا ثبػػت أف المتعاقػػد قػػد شػػرع بنفسػػو -ُ

لعقػد عػف طريػؽ أك حصػؿ عمػى ا ,رشكة أحد مكظفي الجيات الخاضعة ألحكػاـ ىػذا النظػاـ
 .الرشكة

 ,أك أخػػؿ بػػأم شػػرط مػػف شػػركط العقػػد ,أك تباطػػأ فػػي تنفيػذه ,إذا تػأخر عػػف البػػدء فػػي العمػػؿ -ِ
 .كضعكضاعو خبلؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ إببلغو كتابة بتصحيح الكلـ يصمح أ

إذف خطػػػػي مسػػػػبؽ مػػػػف الجيػػػػة  أك تعاقػػػػد لتنفيػػػػذه مػػػػف البػػػػاطف دكف ,إذا تنػػػػازؿ عػػػػف العقػػػػد -ّ
 .الحككمية

إذا أفمس, أك طمب إشيار إفبلسو, أك ثبت إعسػاره, أك صػدر أمػر بكضػعو تحػت الحراسػة,  -ْ
 .ك كاف شركة كجرل حميا أك تصفيتياأ

ذا تػػػكفي المتعاقػػػد ككانػػػت مؤىبلتػػػػو الشخصػػػية محػػػؿ اعتبػػػار فػػػػي التعاقػػػد, كيجػػػكز لمجيػػػػة إ -ٓ
الحككميػػة االسػػتمرار فػػي التعاقػػد مػػع الكرثػػة إذا تػػكافرت الضػػمانات الفنيػػة أك الماليػػة الكافيػػة 

 ُ.لدل الكرثة

عات أما المكرَّد لو فيستخدـ الفسخ في حقو كجػزاء إذا تخمػؼ عػف تنفيػذ التزامػو, كىػك دفػع الػدف
أك تييئة مكاف العمؿ لممكر د, إف كاف العقػد تكريػد مبػاني مػثبل, ففػي مثػؿ ىػذه الحػاالت يحػؽ لممػكر د 
ال فػإف عميػو الرجػكع لمقضػاء الستصػدار حكػـ  فسخ العقد تمقائيا إف كاف قػد نػص عمػى ذلػؾ العقػد, كا 

 بفسخ العقد.

 :خامسًا: تعجيل األقساط
ف الػثمف كتقسػيطو عمػى دفعػات معمكمػة األجػؿ, تنص بعض عقكد التكريد عمى تأجيؿ جػزء مػ

كلكػػف قػػد يمجػػأ المػػكرَّد لػػو إلػػى المماطمػػة فػػي تسػػديد الػػدفعات المسػػتحقة كتػػأخير دفعيػػا عػػف مكاعيػػدىا, 
كمعمكـ أف مثؿ ىذا الفعؿ يعكد عمى المكر د بالضرر, فقد يككف أنشأ عمى نفسو التزامات مالية بنػاءن 

تفكيػت فرصػة تػػداكؿ ىػذه المبػالغ كاالتجػػار بيػا كجنػي أربػػاح مكاعيػد ىػػذه الػدفعات, فضػبل عػػف عمػى 
 طؿ بتعكيض مالي عف ىذه األضرار ؟إضافية, فيؿ يحؽ لممكر د أف يطالب المكرَّد لو المما

إف المػػػاؿ المسػػػتحؽ عمػػػى المػػػكرَّد لػػػو أصػػػبح دينػػػا فػػػي ذمتػػػو كالمػػػكر د ىػػػك الػػػدائف أك المقػػػرض, 
 ةضافي ىػك مػف بػاب الربػا, بػؿ ىػك عػيف ربػا الجاىميػكفرض أم زيادة عمى القرض مقابؿ األجؿ اإل

                                                 

 (.ّٓنظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية السعكدم: الغرامات كتمديد العقكد, المادة ) -ُ
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, إال إف ذلػؾ مكاؿ الناس إذا كاف المػديف مميئػا)تقضي أك تيربي(, كبالرغـ حرمة المماطمة في سداد أ
 .سبحانوال يبرر ىذا الفعؿ الشنيع الذم تكعد اهلل فاعمو بالحرب مف عنده 

بػػاقي األقسػاط إف تخمػػؼ المػكرَّد لػػو عػػف كلكػف يجػػكز لممػكر د أف يشػػترط عمػى المػػكرَّد لػػو حمػكؿ 
خبللو لما التـز بو مػف دفػع األقسػاط فػي آجاليػا, كقػد نػص قػرار مجمػع  بعضيا, جزاء لعدـ التزامو كا 

 عمى ذلؾ إذ جاء فيو: ( بشأف البيع بالتقسيطٔ/ِ/ّٓرقـ ) الفقو اإلسبلمي
   فػػبل يجػػكز إلزامػػو أم زيػػادة  إذا تػػأخر المشػػترم المػػديف فػػي دفػػع األقسػػاط عػػف المكعػػد المحػػدد ثالثــا:)

 .ط, ألف ذلؾ ربا محـرعمى الديف بشرط سابؽ أك بدكف شر 
يحـر عمػى المػديف الممػيء أف يماطػؿ فػي أداء مػا حػؿ مػف األقسػاط كمػع ذلػؾ ال يجػكز شػرعنا  رابعا:

 .األداءاشتراط التعكيض في حالة التأخر عف 
قسػاط قبػؿ مكاعيػدىا عنػد تػأخر المػديف عػف يجكز شػرعنا أف يشػترط البػائع باألجػؿ حمػكؿ األ خامسا:

 .ُ.(أداء بعضيا ما داـ المديف قد رضي بيذا الشرط عند التعاقد

كأخيرا فإف ىذه ىي جممة ما كقؼ عميو الباحث مػف الجػزاءات المباشػرة المسػتخدمة فػي عقػكد 
 ككتب السمؼ.  التكريد التي تمت دراستيا, كفي مكاد القكانيف الممتزمة بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 العدد الثامف. : مجمة المجمع, (ٔ/ِ/ّٓرقـ ) قرار مجمع الفقو اإلسبلمي -ُ
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 المطمب الثاني
 أحكام التعويض الجزائي

التعكيض الجزائي يقصد بو التعكيض الذم يراد بو العقاب كالزجر, فالمخالؼ أك المعتػدم إذا 
ه بكؿ ما فكتو عمى الطرؼ اآلخر فإنو زاجػر لػو فػي أغمػب األحيػاف عػف ؤ عمـ أنو سيعكد عميو اعتدا
متعددة كلو كذلؾ أسباب متعددة كىػك مػا  فعاؿ, كىذا التعكيض يأخذ أشكاالاإلقداـ عمى مثؿ تمؾ األ

  سنبينو في ىذا المطمب إف شاء اهلل.

 :صور التعويض الجزائي

   ويضية:أوال: الشروط التع
كيقصد بيا الشركط التي تنص عمى تحمؿ كؿ مف المتعاقديف كتعيده بدفع التعكيض البلـز 

 جميعنػا كىػذه الشػركط تتنػكع بتنػكع عقػكد التكريػد, كلكػف األصػؿ فييػاعند مخالفة أم مف بنػكد العقػد, 
أنيػػا تعػػكيض عػػف ضػػرر أصػػاب الطػػرؼ اآلخػػر مػػف جػػراء إخػػبلؿ المخػػالؼ بالتعيػػدات التػػي نػػص 

ال يجػكز  , فػإف ىػذا التعػكيضُعمييا العقد, كبناء عمى ما رجحو الباحث عند دراسة الشػرط الجزائػي
ء العقػػد, فػػالتعكيض ىنػػا عػػف ضػػرر, كالضػػرر عنػػد إنشػػاء العقػػد عنػػد إنشػػا بحػػاؿ تحديػػد قيمتػػو مسػػبقنا

غير كاقع كغير متحقؽ, كتقدير الضػرر قبػؿ كقكعػو, فيػو مػف المجازفػة كالمقػامرة كأكػؿ أمػكاؿ النػاس 
عنػد إنشػاء العقػد ال يجػكز, كعميػو فػإف الشػرط مسػبقنا بالباطؿ ما فيو, لذا رجحنا أف تقػدير التعػكيض 

  .عكيض يعد شرطا فاسدامثؿ ىذا الت الذم ينص عمى
الشركط, أف تنص عمى تحمؿ المخؿ كؿ ضرر يصيب الطرؼ اآلخػر مػف جػراء  هكالصكاب في ىذ

نمػػػا يتػػػرؾ تقػػػديره لحػػػيف كقػػػكع الضػػػرر  إخػػبلؿ الطػػػرؼ األكؿ بتعيداتػػػو, دكف ذكػػػر لقيمػػػة التعػػػكيض كا 
ظيار  اليدؼ مف ىذه الشركط ليس تعكيضياكتحققو, كلما كاف  نما لمتكثؽ كا  جديػة األطػراؼ, فقط كا 

يػنص عمػى تشػكيؿ لجنػة مسػماة بعينيػا  قد أف ييضم نكه بنػدنافإف الباحث يرل أف باستطاعة طرفي الع
لطرفاف بقبكؿ نتائج مف أىؿ الخبرة كذكم الييئات, كظيفتيا تقدير قيمة الضرر حيف كقكعو كيتعيد ا

ف مػػف اشػػتراط التعػػكيض كىمػػا عنػػد العقػػد, فيػػذا اإلجػػراء كفيػػؿ بػػإحراز اليػػدفيف اآلخػػري المجنػػة مسػػبقا
ظيار الجدية,عمى أف تككف أجػرة ىػذه المجنػة عمػى المخػالؼ جػزاء لمخالفتػو كتحقيقػا ليػدؼ  التكثؽ كا 

 العقكبة.
جػػاء فييػا أف العقػد إذا عقػػد ككجػد الباحػث أيضػا أصػػبل ليػذا اإلجػراء فػي كتػػب السػادة المالكيػة, فقػد  

ميـ بفساده, كقبض المشترم المبيع كىمؾ أك فػات ه متكاطئيف عمى إنشائو رغـ عما, ككاف طرففاسدا
                                                 

 كما بعدىا مف ىذا البحث. ِٓالشرط الجزائي: ص -ُ
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ـ عمى كبل الطرفيف, جاء في حاشية العػدكم: )إفي يده, ف ـ قػك  كأجػرة المي نو يمـز رد قيمتو, كأجرة الميقك 
  .ُ(عمى المتبايعيف في باب الفساد

ـ, يفيػػـ مػػف عبػػارة المالكيػػة أف طرفػػي العقػػد إذا اشػػتركا بالتعػػدم فكبلىمػػا يتحمػػؿ أجػػرة المقػػك  
ـ؛ النفػػراده بػػاإلخبلؿ  كبالمقابػؿ إذا كػػاف اإلخػػبلؿ مػف طػػرؼ كاحػػد, فإنػػو كحػده مػػف يتحمػػؿ أجػرة المقػػك 

المخالؼ ببنكد  بالعقد, كىذا يصمح لمقياس عميو فيما يخص أجرة المجنة التي تقيـ الضرر, فإذا أخؿ
تقيػيـ األضػرار, فػإف حقيقيا بالطرؼ اآلخر, ككاف قد تضمف العقػد تشػكيؿ لجنػة ل العقد كألحؽ ضررا

 أجرة المجنة عمى الطرؼ الذم تسبب بالضرر كاهلل أعمـ.

  :ثانيا: مصادرة خطاب الضمان االبتدائي
سػػػبؽ أف بينػػػا أف خطػػػاب الضػػػماف االبتػػػدائي يقدمػػػو المػػػكر د إذا كػػػاف إنشػػػاء عقػػػد التكريػػػد عػػػف 

بة المناقصػػة, كفػػي طريػػؽ المناقصػػة, فيقػػدـ ىػػذا الخطػػاب لبيػػاف جديتػػو فػػي التعاقػػد مػػع الجيػػة صػػاح
حػػاؿ نككلػػو عػػف التعاقػػد بعػػد ريسيػػٌك المناقصػػة عميػػو تصػػادر الجيػػة صػػاحبة المناقصػػة قيمػػة خطػػاب 
الضماف االبتدائي, أما خطاب الضماف النيائي فيك الخطاب الذم يقدمو المكر د بعد التعاقد لضماف 

احبة المناقصػػػة مصػػػادرة االلتػػػزاـ ببنػػػكد العقػػػد فعنػػػد إحداثػػػو أم إخػػػبلؿ بيػػػذه البنػػػكد يحػػػؽ لمجيػػػة صػػػ
نػػاظر ليػػذه خطػػاب الضػػماف النيػػائي كذلػػؾ طبعػػا بعػػد إنػػذار المػػكر د بضػػركرة تصػػكيب أكضػػاعو, كال

لمصادرة خطاب الضماف النيائي, ذلؾ أف المػكر د أنشػأ العقػد فعػبل كشػرع فػي  المعاممة قد يجد مبررنا
كرَّد لو, كلكف السؤاؿ ىنا ما المبرر بالضركرة لمم امعمكمن  اتنفيذه فالتخمؼ بعد الشركع قد يسبب ضررن 

لمصػػادرة خطػػاب الضػػماف االبتػػدائي, خاصػػة كأف المػػكر د لػػـ ينشػػئ العقػػد أصػػبل, كمػػا كجػػو الضػػرر 
 و لممكرَّد لو قبؿ إنشاء العقد ؟الذم يمكف حدكث

 :كلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ يمـز معرفة التكييؼ الفقيي لمصادرة خطاب الضماف
ف مصػادرة خطػاب الضػماف االبتػدائي ىػي فػي أالػدكتكر رفيػؽ المصػرم : يػرل التكييي األول

 .ِحقيقة األمر مثؿ مصادرة العربكف عند نككؿ صاحبو عف العقد
كلكف ىذا القكؿ فيو مخالفة ظاىرة لما عميو الحاؿ في عقػد التكريػد, فػالعربكف يدفعػو المشػترم 

ذا مػػف كجػػو كمػػف كجػػو آخػػر العربػػكف عنػػد كالمػكر د فػػي عقػػد التكريػػد يمثػػؿ البػػائع, فػػبل كجػػو لمقيػاس, ىػػ
 ّإمضاء العقد يعد جزء مف الثمف كىذا غير متحقؽ في عقد التكريد فالمكر د ىك المستحؽ لمثمف.

                                                 

 (.ّّٓ/ّحاشية العدكم: عمي العدكم, ) -ُ
مجمػة مجمػع الفقػػو اإلسػبلمي: مناقصػات العقػػكد اإلداريػة, د. رفيػؽ المصػػرم, العػدد التاسػع, كنصػػر ىػذا الػػرأم  -ِ

يمػا الجػزاءات كالضػمانات فػي كاألسػتاذ عػاطؼ أبػك ىربيػد فػي بحث -رحمػو اهلل-كؿ مػف الػدكتكر أحمػد شػكيدح 
 .ُُعقد المناقصة, ص

 كنصر ىذا القكؿ كؿ مف الشيخ عبد اهلل المنيع, كالدكتكر عبد السبلـ عبادم, مجمة المجمع العدد التاسع. -ّ
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: فيقضػي بػأف مصػادرة خطػاب الضػماف االبتػدائي ىػك مػف بػاب التعػكيض أما التكييي الثاني
تخمػؼ المػكر د عػف إبػراـ العقػد الجزائي عف الضرر الػذم لحػؽ بالجيػة صػاحبة المناقصػة, مػف جػراء 

فػػػي الصػػػحؼ  ء مناقصػػػة أمػػػر مكمػػػؼ, يتطمػػػب إعبلننػػػا, فالتحضػػػير اليػػػـك إلجػػػراُبعػػػد ترسػػػيتو عميػػػو
ككسائؿ اإلعبلـ كطباعة كتيبات بالمكاد المطمكبة كأكصافيا, كأجرة لصاالت المناقصات, فعند ريسيٌك 

يؼ ستذىب ىباءن بسػبب نككلػو كالػذم المناقصة عمى المكرد كنككلو عف التعاقد فإف كؿ ىذه المصار 
عمػا  ةىك فعؿ ضار, فعمى أساس ىذا المبدأ يصادر ىذا الخطاب تعكيضا لمجيػة صػاحبة المناقصػ

لحقيا مف ضرر, كىذا يقتضي طبعا إجراء مناقصة جديدة, كلكف ما يحػدث اليػـك كلؤلسػؼ, ىػك أف 
بتػدائي, ثػـ تنتقػؿ مباشػرة إلػى الجية صاحبة المناقصة عند نككؿ المكر د تصادر خطاب الضػماف اال

المكر د التػالي لػو فػي المناقصػة, دكف إجػراء مناقصػة جديػدة, فػإذا كػاف األمػر كػذلؾ فإنيػا لػف تتكمػؼ 
الضػػماف االبتػػدائي فػػي ىػػذه أم مصػػاريؼ جديػػدة إلجػػراء مناقصػػة أخػػرل, فمػػا كجػػو مصػػادرة خطػػاب 

 الحاؿ ؟
ا تعػكيض جزائػي عػف الضػرر البلحػؽ يرل الباحث أنو إذا تػـ تكييػؼ ىػذه المصػادرة عمػى أنيػ

 بيذه الجية فإنو يمـز مف ذلؾ أحد أمريف: 
إمػػا إجػػراء مناقصػػة جديػػدة عمػػى نفقػػة المػػػكر د الناكػػؿ تخصػػـ تكاليفيػػا مػػف خطػػاب الضػػػماف  - أ

 االبتدائي كالرجكع بالباقي عميو.
مػػػا االنتقػػػاؿ إلػػػى المػػػكر د التػػػالي لػػػو فػػػي المناقصػػػة, كحسػػػاب قيمػػػة األضػػػرار الفعميػػػة  - ب التػػػي  كا 

تػػدائي كالرجػػكع ا مػػف قيمػػة خطػػاب الضػػماف االبيتكبػػدتيا الجيػػة صػػاحبة المناقصػػة كخصػػم
 .بالباقي عميو أيضا

خطػػاب الضػػماف االبتػػدائي بقيمػػة الضػػرر فػػإف المػػكر د مطالػػب  ا الحػػالتيف إذا لػػـ يػػؼً تػػكفػػي كم 
 بالكفاء بباقي المبالغ المترتبة مف جراء فعمو الضار.

  :المعنوي غير المحض ثالثا: التعويض عن الضرر

بينا في الفصؿ السابؽ أف التعكيض المالي عف الضرر المعنكم المحض غير جائز, ككذلؾ 
, كفي حالة عقد ِعقكبة التعزير بالمقصكد بينا جكازه في األضرار المعنكية غير المحضة إذا لـ تؼً 

أف يػنص العقػد مػثبلن عمػى أف  التكريد قػد يمجػأ المػكر د إلػى التبلعػب بالعبلمػات التجاريػة, كمثػاؿ ذلػؾ
لمعبلمػة التجاريػة كػذا... فيقػكـ المػكر د بإحضػار منػتج  المنتج المطمكب تكريده يجػب أف يكػكف حػامبل

                                                 

 ىك رأم كؿ مف الشيخ عبد اهلل المنيع كالدكتكر عبد السبلـ عبادم نفس المرجع السابؽ. -ُ

 كما بعدىا مف ىذا البحث. ْٕانظر ص -ِ
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يحمػػؿ نفػػس الصػػفات كلكنػػو ال يحمػػؿ ىػػذه العبلمػػة التجاريػػة المنصػػكص عمييػػا, فييػػزك ر ىػػذه العبلمػػة 
  لتكافؽ متطمبات العقد.

لو في ىذه الحاؿ ىك ضرر معنكم فيك قد حصػؿ عمػى منػتج  إف الضرر الذم يمحؽ بالمكرَّد
ػػ ايحمػػؿ نفػػس الصػػفات كنفػػس العبلمػػة التجاريػػة )المزيفػػة( كلكػػف ىػػذا الضػػرر لػػيس معنكينػػ فقػػد  امحضن

يترتب عميو خسػائر ماديػة, فيػذه البضػائع إف افتيضػح أمرىػا قػد تكسػد فػي األسػكاؽ كقػد تيػبط قيمتيػا 
ك رفػػع الشػػكاكل مػػف قبػػؿ الجيػػة المالكػػة ليػػذه العبلمػػة, كػػؿ فضػػبل عػػف احتمػػاؿ تعرضػػيا لممصػػادرة, أ

نما ىي مادية.  ىذه األضرار ليست معنكية كا 

عمى ما ترجح لدل الباحث عند دراسة األضرار المعنكية, فإف مثؿ ىذه األضرار  كعميو كبناءن 
مػو الرجػكع د لػو ألم مػف الحػاالت اآلنفػة الػذكر فنكية غير محضػة, فػإذا تعػرض المػكرَّ مع اتعد أضرارن 

 عمى المكر د بالتعكيض المناسب كالمكافؽ لقيمة ىذه األضرار.

كلقػػػد كجػػػد الباحػػػث مػػػػا يؤيػػػد ىػػػذا االتجػػػػاه فػػػي القػػػانكف السػػػػعكدم إذ يػػػنص القػػػانكف التجاريػػػػة 
 السعكدم, نظاـ العبلمات التجارية في المادة الثالثة كاألربعكف عمى اآلتي:

لحبس مدة ال تزيد عمى سنة كبغرامة ال تقؿ عمى مع عدـ اإلخبلؿ بأم عقكبة أشد, يعاقب با
 كال تزيد عمى مميكف لاير أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف:  لايرخمسيف ألؼ 

كػػػؿ مػػػف زكر عبلمػػػة مسػػػجمة أك قمػػػدىا بطريقػػػة تتسػػػبب فػػػي تضػػػميؿ الجميػػػكر, ككػػػؿ مػػػف  -أ 
 استعمؿ بسكء القصد عبلمة مزكرة أك مقمدة. 

اسػتعمؿ فيمػا يتعمػؽ بخدماتػو عبلمػة مممككػة  كؿ مف كضع بسكء القصػد عمػى منتجاتػو أك  -ب 
 لغيره. 

كؿ مف عرض أك طرح لمبيع أك باع أك حاز بقصد البيع منتجػات عمييػا عبلمػة مػزكرة أك   -ج 
مقمػػدة أك مكضػػكعة أك مسػػتعممة بغيػػر كجػػو حػػؽ مػػع عممػػو بػػذلؾ, ككػػذلؾ كػػؿ مػػف عػػرض 

 خدمات في ظؿ مثؿ ىذه العبلمة مع عممو بذلؾ.

 امنة كاألربعكف مف نفس القانكف عمى اآلتي:ككذلؾ نصت المادة الث

يجػػػكز لكػػػؿ مػػػف أصػػػابو ضػػػرر نتيجػػػة ارتكػػػاب إحػػػدل المخالفػػػات  )المػػػادة الثامنػػػة كاألربعػػػكف:
ؿ عػػف ىػػذه المخالفػػة بػػالتعكيض المناسػػب عمػػا ؤك المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا النظػػاـ أف يطالػػب المسػػ

 .ُ(لحقو مف ضرر.
 

                                                 

(, ّْ,ْٖلقػػػانكف التجػػػارم السػػػعكدم: نظػػػاـ العبلمػػػات التجاريػػػة, البػػػاب التاسػػػع, الجػػػرائـ كالعقكبػػػات, المػػػكاد: )ا -ُ
 (sa)_التجارم_القانكف/ar.jurispedia.org/index.php المصدر: مكسكعة جكريسبيديا القانكف المشارؾ, 
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  :رابعًا: التعويض عن نفقات الشكاية
قػػػد التكريػػػد قػػػد يتعػػػرض كػػػؿ مػػػف المػػػكر د كالمػػػكرَّد لػػػو لمعكقػػػات تعيػػػؽ تنفيػػػذ التزامػػػو, ممػػػا فػػػي ع

يعرضو لجزاءات التخمؼ عف التنفيذ التي ينص عمييا العقد, كلكف األمػر لػيس عمػى إطبلقػو, فمػيس 
لػى الطػرؼ اآلخػر إ اكؿ تخمؼ يكجب الجزاء, كلكف ينظػر إلػى أسػباب التخمػؼ, فمػا كػاف منيػا عائػدن 

, فػػإف المتخمػػؼ فػػي ىػػذه الحػػاؿ ال يتحمػػؿ مسػػؤكلية التخمػػؼ, كمػػف ىػػذه المعكقػػات مػػا ىػػك عائػػد لمعقػػد
لظرؼ خارجي ال يػد لممػكر د كال المػكرَّد لػو بػو, كانػدالع حػرب, أك إغػبلؽ المػكانئ, أك حصػار دكلػي 

يعذر لمبمد المكرَّد ليا, كىذه أيضا ال يتحمؿ فييا أم طرؼ مسؤكلية التخمؼ, كلكف ىناؾ حاالت ال 
فييا المخالؼ عف تخمفو, كػأف يتعمػد اإلضػرار بػالمكرَّد لػو بػأف يػكرد لػو بضػائع مغشكشػة أك يتخمػؼ 
المػكرَّد لػػو عػف مكاعيػػد الػدفعات بشػػكؿ يعػكد عمػػى الطػرؼ اآلخػػر بضػرر فػػاحش, مثػؿ ىػػذه الحػػاالت 

؛ ضػائياألمػر إلػى القضػاء كمبلحقتػو قتكجب عمى المتضرر إنػذار المخػالؼ, فػإف لػـ يمتػـز فمػو نقػؿ ا
مبػػرر مػػف الغيػػر حقػػو مػػف ضػػرر مػػف جػػراء التخمػػؼ لدفعػػو لتنفيػػذ التزامػػو, كتعػػكيض المتضػػرر عمػػا ل

, فػأجكر المحامػاة فييػا ضايا العقكد كالشركات( مكمفة جػدناقبمو, كمف المعمـك أف مثؿ ىذه القضايا )ق
ـ فػي مثػؿ عادة مرتفع جدا فضبل عػف أجػكر التحصػيؿ كالتعقػب كبعػض الرسػـك التػي تطمبيػا المحػاك

  بدىا المتضرر في مثؿ ىذه الحاؿ ؟ىذه القضايا فما حكـ ىذه المصاريؼ التي يتك

إذا كاف الحاؿ كما بينا مف تعدم أم مف المكر د أك المكرَّد لػو, كذلػؾ بتخمفػو عػف التزامػو دكف 
, كقد نصت كتب السػمؼ صػراحة أف ىػذا المػديف ُمبرر مقبكؿ, فيك ىنا يأخذ حكـ المديف المماطؿ

الممػػيء المماطػػؿ كالػػذم يقصػػد اإلضػػرار, يتحمػػؿ كػػؿ مػػا يغرمػػو الطػػرؼ اآلخػػر فػػي سػػبيؿ تحصػػيؿ 
حقو, جزاءن لتعمده اإلضرار بالدائف, كقد نص عمى ذلؾ جممػة مػف السػمؼ الصػالح, يقػكؿ ابػف مفمػح 

, ككػذلؾ ِ(لك مطؿ غريمو حتى أحكجو إلى الشكاية فما غرمو بسبب ذلؾ يمـز المماطؿرحمو اهلل: )
ذا كػػػاف الػػػذم عميػػػو الحػػػؽ قػػػادرا عمػػػى الكفػػػاء, كمطػػػؿ  قالػػػو شػػػيخ اإلسػػػبلـ ابػػػف تيميػػػة رحمػػػو اهلل: ) كا 

صاحب الحؽ حقو, حتى أحكجو إلى الشكاية, فما غرمو بسبب ذلؾ, فيػك عمػى الظػالـ المبطػؿ, إذا 
 . ّكاف غرمو عمى الكجو المعتاد(

دكف زيػادة أك إفػراط, فػإف كمما ذكر يتبيف أف ىذه المصػركفات إف كانػت عمػى الكجػو المعتػاد 
 عمى المخالؼ تحمميا جزاء لما تعمده مف إضرار, كتخمؼ عف االلتزاـ.

                                                 

 مف ىذا البحث. ْٓأنظر التعكيض عف تبعات الفعؿ الضار: ص -ُ
 (.ِٕٔ/ٓ(, اإلنصاؼ: المرداكم, )ْٕٓ/ٔمفمح, )الفركع: ابف  -ِ

 (.ُٖ/َّمجمكعة الفتاكل: ابف تيمية, ) -ّ
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أما إف تقدـ المخالؼ بعذر شرعي مقبكؿ كأف يككف قد أعسر, كقدـ البينة عمى ذلؾ فإنو يبرأ 
  ې  ى             ى  ائ    ائ  ەئچ مػػػػػػف تمػػػػػػؾ النفقػػػػػػات كال يمحقػػػػػػو شػػػػػػيء منيػػػػػػا, عمػػػػػػبلن بقكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: 

ف ادعػػى اإلعسػػار ككػػاف دينػػو عػػف عػػكض كػػالبيع كالقػػرض أك , جػػاء فػػي اإلنصػػاؼ: )ُ چ ەئ     كا 
كىػػؿ يحمػػؼ معيػػا؟ عمػػى  ,ـ البينػػة عمػػى نفػػاد مالػػو أك إعسػػارهدإال أف يقػػ ,عػػرؼ لػػو مػػاؿ سػػابؽ حػػبس

 .ِ(كيحمؼ معيا عمى األصح ...كجييف

في كثير مػف المػكاطف كىػذه ف في إنظاره قربة عظيمة, بشر بيا صمى اهلل عميو كسمـ إال بؿ 
 جممة مف أحاديثو صمى اهلل عميو كسمـ:

َأنَّ َرُجاًل َأتَـن ِبـِو المَّـُو َعـزَّ َوَجـلَّ َفَقـاَل ): عف حذيفة قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسػمـ
ْن َخْيٍر َأْرُجوَك ِبَيـا َفَقاَلَيـا َلـُو َثاَلثًـا َماَذا َعِمْمَت ِفي الدُّْنَيا َفَقاَل َلُو الرَُّجُل َما َعِمْمُت ِمْن ِمْثَقاِل َذرٍَّة مِ 

 ِمــْن َوَقــاَل ِفــي الثَّاِلثَــِة َأْي َربِّ ُكْنــَت َأْعَطْيَتِنــي َفْضــاًل ِمــْن َمــاٍل ِفــي الــدُّْنَيا َفُكْنــُت ُأَبــاِيُع النَّــاَس َوَكــانَ 
اْلُمْعِسَر َفَقاَل َعـزَّ َوَجـلَّ َنْحـُن َأْوَلـن ِبـَذِلَك ِمْنـَك  ُخُمِقي َأَتَجاُوُز َعْنُو َوُكْنُت ُأَيسُِّر َعَمن اْلُموِسِر َوُأْنِظرُ 

 .ّ(َتَجاَوُزوا َعْن َعْبِدي َفُغِفَر َلوُ 

َمـْن َأْنَظـَر ُمْعِسـرًا َأْو َوَضـَع َعْنـُو َأَظمَّـُو )عف أبي اليىسىر عف النبي صمى اهلل عميو كسػمـ قػاؿ: 
 .ْ(ِظمِّوِ  فيالمَُّو 

ا رً ِسـعْ مُ  رَ َظـنْ أَ  نْ َمـ): قاؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػو كسػمـ :قاؿ بف عباس رضي اهلل عنواعف 
 .ٓ(وِ تِ بَ وْ لن تَ إِ  وِ بِ نْ ذَ بِ  اللُ  هُ رَ ظَ نْ أَ  وِ تِ رَ سَ يْ لن مَ إِ 

 :خامسًا: العربون
مسألة العربكف مف المسائؿ الخبلفية التي طاؿ الخبلؼ حكليا عمى مػر العصػكر فمػف مجيػز 

ضػرر, كتفصػيؿ القػػكؿ فػي مسػألة العربػكف لػػيس محػؿ بحثنػا كلكػػف كمػانع كمػف قائػؿ بػػالجكاز بقػدر ال
ليكتمؿ التصكر ليذه المسألة سأكرد أقكاؿ العمماء فييا عمى عجالة, كلكف ينبغي أف نصكر أكال ىذه 

 المعاممة.

                                                 

 .َِٖسكرة البقرة: آية -ُ

 (.ِٕٕ/ٓاإلنصاؼ: المرداكم, ) -ِ

 .كالمفظ لو َُْٕٔ(, أحمد: ح/ّّ/ٓ) :كصحيح مسمـ ,ُّْٓ ,ُِّٗح/ :صحيح البخارممتفؽ عميو:  -ّ

 (.ُِّ,ِِّ/ٖركاه مسمـ في صحيحو: ) -ْ

 (.ُُٓ/ُُني: المعجـ الكبير, )ركاه الطبرا -ٓ



 

 121  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم انثانث: أحكاو انجضاءاخ ٔانضًاَاخ فً عقٕد انرٕسٌذ

 

بيع العربكف أك العربػاف, صػكرتو أف يشػترم رجػؿ سػمعة كيػدفع لمبػائع مبمغػا مػف المػاؿ, عمػى  
ف رد السػمعة كتراجػع  ارضي السمعة كأمضى البيع كاف المػاؿ جػزءن أنو أم المشترم إذا  مػف الػثمف, كا 

 عف الشراء كاف الماؿ مف حؽ البائع.

 مى أقكاؿ:عختمؼ العمماء في ىذه المسألة اكقد  

 :القول األول: المانعون
, كذىبػػػػكا إلػػػػى أف بيػػػػع العربػػػػكف غيػػػػر جػػػػائز ّكالشػػػػافعية ِ, كالمالكيػػػػةُكىػػػػـ كػػػػؿ مػػػػف الحنفيػػػػة 
نيـن رسـول الل صـمن الل عميـو )عمػرك بػف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده قػاؿ: يف لذلؾ بحديث مستدل

 .ْ(وسمم عن بيع العربان

 :القول الثاني: المجيزون
كأصحاب ىذا القكؿ ىـ الحنابمػة,  كجميػكر العممػاء المعاصػريف كبػو صػدر قػرار مجمػع الفقػو 

تحػدد المػدة عنػد البيػع, كاسػتدلكا بمػا ركاه اإلسبلمي الدكلي, كذىبكا إلى جكاز بيع العربكف, عمى أف 
َواْشَتَرى َناِفُع ْبـُن َعْبـِد اْلَحـاِرِث َدارًا ِلمسِّـْجِن ِبَمكَّـَة ِمـْن َصـْفَواَن البخارم معمقا في صحيحو إذ قاؿ: )

ْن َلْم َيْرَض ُعَمُر َفِمصَ   . ٓ(ْفَواَن َأْرَبُعِماَئِة ِديَنارٍ ْبِن ُأَميََّة َعَمن َأنَّ ُعَمَر ِإْن َرِضَي َفاْلَبْيُع َبْيُعُو َواِض

                                                     :القول الثالث: القائمون بالجواز بقدر

, كذىبػكا إلػى جػكاز أخػذ العربػكف بشػرط أف ٔكأصحب ىذا الرأم جممة مف العمماء المعاصريف
اقي عمى المشترم الناكؿ, مستدليف لقػكليـ يقدر الضرر الحقيقي, كيخصـ مف قيمة العربكف كيرد الب

 بأف ذلؾ أقرب إلى العدؿ الذم جاءت الشريعة بو كىدفت مقاصدىا كميا إلقامتو.
 

                                                 

 النتؼ في الفتاكل: أبك الحسف السعدم, باب أنكاع البيكع الفاسدة, النكع الثاني كالعشركف. -ُ
 (.ُّٓ/ِ(, التمقيف: القاضي عبد الكىاب, )ُِ/ِالبيجة في شرح التحفة: أبك الحسف التسكلي, )ج -ِ

 (.ِِٖ/ٖ(, الشرح الكبير: الرافعي, )ّّٖ/ٓالحاكم: الماكردم, ) -ّ

, ِِٕٓ, مالػؾ فػي المكطػأ: ح/َّْٓ, داكد في السػنف: ح/ِّٕٔحديث ضعيؼ: ركاه احمد في المسند: ح/ -ْ
 , كضعفو األلباني كاألرنؤكط.  ُِِٗكابف ماجة في سننو: ح/

ٓ- ( ,  (.ُِّ/ّركاه البخارم معمقا: باب الربط كالحبس في الحـر
بػػراىيـ  كىػػـ كػػؿ مػػف عبػػد العزيػػز الخيػػاط, الصػػديؽ الضػػرير, عبػػد السػػتار -ٔ أبػػك غػػدة, محيػػي الػػديف القػػره داغػػي كا 

الغكيػػػؿ, كجمػػػيعيـ مػػػف أعضػػػاء مجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػبلمي, مجمػػػة المجمػػػع: العػػػدد الثػػػامف, مناقشػػػات قػػػرار بيػػػع 
 العربكف.
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 :الترجيح

ممػػػا ذكػػػر يتػػػرجح لػػػدل الباحػػػث القػػػكؿ الثالػػػث كالقاضػػػي بجػػػكاز أخػػػذ العربػػػكف بقػػػدر الضػػػرر 
ال فيػك أكػؿ ألمػكاؿ النػاس ب الباطػؿ كدكف مقابػؿ, كسػبب تػرجيح الحقيقي كما زاد يرد إلى المشػترم كا 

ىذا القكؿ ىك ما ثبت لدل الباحث عمى مدار ىذا البحػث مػف أف التعػكيض ال يجػكز بحػاؿ أف يزيػد 
عػػف القيمػػة الحقيقػػة لمضػػرر, كمػػا العربػػكف إال تعػػكيض عػػف ضػػرر االنتظػػار, يقػػكؿ الشػػيخ مصػػطفى 

ة فػي التعامػؿ التجػارم فػي العصػكر ف طريقة العربكف ىي كثيقة االرتباط العامأالزرقا: )مف المعمكـ 
الحديثػػة, كتعتمػػدىا قػػكانيف التجػػارة كعرفيػػا, كىػػي أسػػاس لطريقػػة التعيػػد بتعػػكيض ضػػرر الغيػػر عػػف 

 .ُالتعطؿ كاالنتظار(

 العربون في عقد التوريد:

مػف  افي عقد التكريد قد يدفع المكرَّد لو عربكنػا لممػكر د, فػإذا أمضػى المػكرَّد لػو البيػع كػاف جػزءن 
ذا نكػػؿ عػػف إمضػػاء العقػػد كػػاف العربػػكف مػػف حػػؽ المػػكر د فمػػاالػػثم حكػػـ العربػػكف فػػي مثػػؿ ىػػذه  ف كا 

 الحاؿ؟
إف عقد التكريد كما سبؽ كبينا في الفصؿ األكؿ يثبت فيو خيار الرؤيػة؛ ذلػؾ أنػو بيػع لمغائػب 

فػػي  عمػػى الصػػفة, فػػإذا جػػاء المبيػػع مطابقػػا لمكصػػؼ الػػذم تعاقػػد عميػػو الطرفػػاف فػػبل خيػػار لممػػكرَّد لػػو
ر د إال إذا قبكلػو, كىػػك مػػا ذىػب إليػػو المالكيػػة كالحنابمػػة, كعميػو فػػإف العربػػكف ال يثبػت حػػؽ تممكػػو لممػػك 

البيػع, فػإف جػاء المبيػع غيػر لمكصؼ الذم اشتيرط في العقد كنكؿ المػكرَّد لػو عػف  جاء بالمبيع مكافقنا
كحينيا عمى المكر د رد العربػكف لمكصؼ فمممكرَّد لو عدـ إمضاء البيع لثبكت خيار الرؤية لو,  مكافؽو 

 بالمعقكد كما تـ كصفو بالعقد. الذم تسممو ألنو لـ يأتً 
يجػػكز بيػع العػػيف أك السػػمعة الحاضػػرة, كالغائبػة أك غيػػر المرئيػػة عنػػد يقػكؿ الػػدكتكر الزحيمػػي: )

جميػػكر الفقيػػاء غيػػر الشػػافعية, كيثبػػت خيػػار الرؤيػػة فػػي بيػػع الغائػػب المكصػػكؼ, كفػػي ىػػذه الحالػػة 
ء دفػػع العربػػكف أك لػػـ يػػدفع, يصػػح العقػػد, كلكػػف يبقػػى الخيػػار لممشػػترم, كيظػػؿ العقػػد غيػػر الـز سػػكا

 ِ(يجكز فسخو, كاسترداد العربكف.
لمصػػػفات المشػػػركطة  ف, كذلػػػؾ بػػػأف جػػاء بػػػالمبيع مسػػتكفيناكلكػػف إذا ثبػػػت لممػػكر د تممػػػؾ العربػػك 

بقػدر الضػرر الحقيقػي الػذم أصػابو  كنكؿ المكرَّد لو عف البيع؛ فإنو ال يحػؿ لػو مػف ىػذا العربػكف إال
 .أعمـمف نككؿ المكرَّد لو, كذلؾ عمى ما رجحو الباحث في مسألة العربكف السابقة كاهلل تعالى 

 

                                                 

 (.ٔٔٓ/ُالمدخؿ الفقيي العاـ: مصطفى الزرقا, ) -ُ

 .بيع العربكف: كىبة الزحيمي, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي, العدد الثامف -ِ
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 المطمب الثالث
 أحكام البطالن

. ُسبؽ ذكر تعريؼ البطبلف بأنو: )جزاء تخمؼ شركط صحة العقد المؤدم إلػى انعػداـ آثػاره(
يػػكر كالحنفيػػة حػػكؿ الباطػػؿ كالفاسػػد, كىنػػا فػػي ىػػذا المطمػػب سػػنتناكؿ ككػػذلؾ بينػػا الخػػبلؼ بػػيف الجم

مكضػػكع الػػبطبلف بشػػكؿ تطبيقػػي عمػػى عقػػكد التكريػػد كجػػزاء مسػػتخدـ فػػي ىػػذه العقػػكد, فنقػػكؿ كبػػاهلل 
 التكفيؽ.

البطبلف يدخؿ إلى العقكد مف أبكاب متعددة, منيا ما ىك عائد إلى محؿ العقد, كمنيا مػا ىػك 
, كعقػػد التكريػػد كسػػائر العقػػكد, يدخمػػو الػػبطبلف مػػف ىػػذيف الػػكجييف, كلكػػف عنػػد   عائػػد إلػػى المتعاقػػديف

ة لمعقػػد, عػػف طريػػؽ تتبػػع فػػركع ىػػذه المسػػألة فػػإف الحػػديث يطػػكؿ, لػػذا سػػأذكر أبػػرز الصػػكر المبطمػػ
 المسائؿ اآلتية:

  :أو يوصيْ  المسألة األولن: بيع ما لم ُيرَ 

ئػػب بالصػػفة, كمػػا سػػبؽ أف بينػػا فػػي الفصػػؿ عقػػد التكريػػد فػػي حقيقتػػو ىػػك عقػػد عمػػى المبيػػع الغا
عػف مجمػس العقػد, يكػكف الكصػؼ  األكؿ مف ىذه الدراسة, كمثؿ ىذه العقػكد التػي يغيػب فييػا المبيػع

لصحة البيع, حؿ محؿ الرؤية, مع ثبكت خيار الرؤية, عند الحنفية سكاء جاء المبيػع مطابقػا  شرطنا
بػػػػت خيػػػػار الرؤيػػػػة فػػػػي حػػػػاؿ جػػػػاء المبيػػػػع مطابقػػػػا , ال يثّ, كعنػػػػد المالكيػػػػة كالحنابمػػػػةِلمكصػػػػؼ أـ ال

 لمكصؼ, أما الشافعية فمـ يجيزكا بيع الغائب بالصفة مطمقا, عمى القكؿ المعتمد في المذىب.

 ا لـ يتـ كصؼ المبيع كال رؤيتو ؟كلكف ما حكـ العقد إذ

 ذىب العمماء في ىذه المسألة إلى قكليف, األكؿ لمجميكر, كالثاني لمحنفية.

  :ول: الحنفيةالقول األ 

نمػا يكتفػى بػذكر جنسػو, كعممػكا ذلػؾ  كذىبكا إلى أف المبيع الغائب ال يمـز كصػفو عنػد العقػد كا 
شػكميا, فخيػار الرؤيػة يمنػع الجيالػة  ابأف ثبكت خيار الرؤية لممشترم يجعػؿ مػف مسػألة الكصػؼ أمػرن 

بيػػػاف قػػػدره كال  أف المبيػػػع المسػػػمى جنسػػػو ال حاجػػػة فيػػػو إلػػػىأك الغػػػرر, نقػػػؿ صػػػاحب رد المحتػػػار: )

                                                 

 كما بعدىا مف ىذا البحث. ْٖانظر: البطبلف, ص -ُ

 (.ِْ/ْ(, تبييف الحقائؽ: الزيمعي,)ِّ/ّاليداية شرح البداية: المرغيناني, ) -ِ

 (.ُّٕ/ٓ(, المغني: ابف قدامة, )َُِ/ٔمكاىب الجميؿ: الرعيني, ) -ّ
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يار الرؤية خكصفو كلك غير مشار إليو أك إلى مكانو ألف الجيالة المانعة مف الصحة تنتفي بثبكت 
 .ُ(ألنو إذا لـ يكافقو يرده فمـ تكف الجيالة مفضية إلى المنازعة

 القول الثاني: الجميور:

يػػػع الغائػػػب غيػػػر كىػػػـ المالكيػػػة كالحنابمػػػة كالشػػػافعية فػػػي أحػػػد القػػػكليف, كذىبػػػكا إلػػػى بطػػػبلف ب
المكصػػػكؼ, مسػػػتدليف لػػػذلؾ بحػػػديث أبػػػي ىريػػػرة: )أف النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ نيػػػى عػػػف بيػػػع 

يسػػتدؿ لػػذلؾ بقيػػاس  صػػكؼ ينطػػكم عمػػى جيالػػة كغػػرر, كأيضػػامك ال. فػػالمبيع الغائػػب كغيػػر ِالغػػرر(
بجػػامع  المبيػػع الغائػػب عمػػى السػػمـ, فالسػػمـ باطػػؿ إذا لػػـ يكصػػؼ المسػػمـ فيػػو, ككػػذلؾ المبيػػع الغائػػب,

  غياب المعقكد عميو في كمييما عف مجمس العقد.

)كغائب, كلػك بػبل كصػؼ عمػى خيػاره بالرؤيػة( ش: يعنػي أنػو يقكؿ اإلماـ الرعيني رحمو اهلل: 
يجكز بيع الغائب, كلك ببل كصؼ لكف بشرط أف يجعؿ لممشترم الخيار إذا رآه, كأما إذا انعقد البيػع 

..أف الغائػب ال يبػاع إال عمػى الصػفة أك رؤيػػة .ر, فػالبيع فاسػدعمػى اإللػزاـ أك سػكتا عػف شػرط الخيػا
 .ّ(متقدمة قاؿ في المقدمات, كىك الصحيح كفي كتاب الغرر مف المدكنة دليؿ ىذا القكؿ

ر المبيػع كلػـ يكصػؼ لػو: فػالبيع باطػؿ كعميػو رده إذا لػـ يىػككذلؾ جاء في مجمكعػة الفتػاكل: )
 .ْ.(بمثمو أك قيمتو

ب إليػو الجميػكر مػف أف مثػؿ ىػذا العقػد يقػع بػاطبل إذا تػـ بيػذه الصػكرة كيرجح الباحث ما ذىػ
كال تترتب عميو آثاره لما ينطكم عميو مف جيالة فاحشة, كالتي ىي نػكع مػف أنػكاع الغػرر الػذم نيػى 
عنو صمى اهلل عميو كسمـ, كالعمة في منع مثؿ ىذا العقد؛ ىػك مػا يفضػي إليػو عػادة مػف تنػازع, كىػك 

الشريعة الستئصالو مف المجتمع المسمـ, كىذا البطبلف يعػد جػزاء لكػبل العاقػديف؛  األمر الذم جاءت
  لتعدييما ببيعيما مجيكال لـ يرل, أك يكصؼ, 

لمجيالػة بػو فػإف  قكد عميو كصػفا مفصػبل ال يػدع كجينػاينبغي في عقكد التكريد كصؼ المع اإذن 
ء أف يحكػػـ بػػبطبلف العقػػد إذا رفػػع كقػػع عمػػى غيػػر ىػػذا الحػػاؿ كػػاف العقػػد بػػاطبل, كيحػػؽ حينيػػا لمقضػػا

 األمر إليو.
 

                                                 

 (.ِٗٓ/ْرد المحتار: ابف عابديف, ) -ُ
 مف ىذا البحث. ُّسبؽ تخريجو: ص -ِ

 (.ُُٖ/ٔرعيني, )مكاىب الجميؿ: ال -ّ

 (.ُِّ/ِٗمجمكعة الفتاكل: ابف تيمية, ) -ْ
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 :المسألة الثانية: ثبوت استحقاق المبيع لمغير

السػمع, لممكرَّد لو, فيثبت استحقاؽ طػرؼ ثالػث ليػذه  المسألة: أف يبيع المكر د سمعنا صكرة ىذه
 ا, فما حكـ العقد في ىذه الحاؿ ؟لبعضي أك بعضيا, بأف يككف كارثنا

 ؼ فييا الجميكر عمى قكليف كىما:ىذه المسألة اختم

 القول األول: الحنفية، والمالكية:

نمػػا أذىػػب الحنفيػػة, كالمالكيػػة, إلػػى  ف العقػػد ال يبطػػؿ بظيػػكر المبيػػع مسػػتحقا لغيػػر البػػائع, كا 
ال فمممشػترم الرجػكع عمػى البػائع بػالثمف, كىػك  يتكقؼ عمى إجازة المسػتحؽ, فػإف أجػازه صػح العقػد كا 

اسػػتحقاؽ المبيػػع عمػػى المشػػترم يكجػػب تكقػػؼ العقػػد السػػابؽ عمػػى الينديػػة: )مػػا نصػػت عميػػو الفتػػاكل 
 .ُ(إجازة المستحؽ كال يكجب نقضو كفسخو في ظاىر الركاية

 القول الثاني: الجميور:

يكجػب  يركف أف مجرد ظيكر المبيػع مسػتحقاكىـ الشافعية, كالحنابمة, كالقرافي مف المالكية, ك 
مػػف اشػػترل سػػمعة معينػػة فاسػػتحقت انفسػػخ القرافػػي فػػي الفػػركؽ: ) فسػػاد العقػػد كبطبلنػػو, يقػػكؿ اإلمػػاـ

قػػكالف مػػف تفريػػؽ  وكفيػػ ,فأمػػا اسػػتحقاؽ بعػػض المبيػػع فمكجػػب لػػبطبلف البيػػع, كفػػي الحػػاكم: )ِ(العقػػد
 . ّ(كالثاني: باطؿ في المستحؽ صحيح في الباقي ....الصفقة: أحدىما: باطؿ في الجميع

بلف كتفريػػؽ الصػػفقة فاسػػتحقاؽ جميعػػو مكجػػب فػػإف كػػاف اسػػتحقاؽ بعػػض المبيػػع يكجػػب الػػبط
 لمبطبلف مف باب أكلى.

 ,فبػاف البيػع بػاطبل ,أحاؿ البائع عمى المشترل مدينو بػالثمفكجاء أيضا في الركض المربع: )
لػػبطبلف  ؛لظيػػكر أف ال ثمػػف عمػػى المشػػترم ؛فػػبل حكالػػة ,أك خمػػرا ,أك حػػرا ,بػػأف كػػاف المبيػػع مسػػتحقا

 .ْ(البيع

مػػا ذىػػب إليػػو الشػػافعية كالحنابمػػة, مػػف أف البيػػع يبطػػؿ بمجػػرد ظيػػكر  كيػػرل الباحػػث رجحػػاف
 حكػيـ بػف حػزاـ:االستحقاؽ, ألف البػائع بػاع مػا ال يممػؾ, كىػذا مخػالؼ لقكلػو صػمى اهلل عميػو كسػمـ ل

                                                 

 (.ُٓٔ/ّالفتاكل اليندية: الشيخ نظاـ, ) -ُ

 (.ٕٖالفركؽ: القرافي, الفرؽ الػ) -ِ

 (.ٕٖ/ّالحاكم: الماكردم, ) -ّ

 (.ِْٕ/ُالركض المربع: البيكتي, ) -ْ
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, الػػذم يفيػػد بطػػبلف مثػػؿ ىػػذا البيػػع, كالباطػػؿ ال تػػدخؿ عميػػو اإلجػػازة ألنػػو ُ(ال تبــع مــا لــيس عنــدك)
 لـ يكف.بحكـ المعدـك الذم 

كعميػػو إذا ظيػػر اسػػتحقاؽ محػػؿ العقػػد, أك بعضػػو, فػػي عقػػد التكريػػد لغيػػر المػػكر د, بطػػؿ العقػػد, 
ف أجاز المستحؽ العقد, كذلؾ جزاء لممكر د؛ لما أقدـ عميو مف بيع ماؿ غيػره, أك  كتفرقت الصفقة, كا 

 جزاء ليما إف تكاطأ المكرَّد لو مع المكر د, مع عممو باستحقاؽ المبيع. 

جراء عقد جديد مع المستحؽ, أك مع البائع األكؿ كالمستحؽ إتصكيب ىذه المعاممة, ينبغي كل
 إف كاف مستحقا لبعض المبيع, كاهلل تعالى أعمـ.  

 البطالن عمن العقد الصحيح: المسألة الثالثة: طروء

 ىذه المسالة تتعدد صكرىا في عقكد التكريد, كيكثر حدكثيا, كمف أمثمتيا:
د تكريػد لحػكـ )حػبلؿ( كبعػد عػاـ مػف التكريػد تبػيف أنػو كرَّد لحػكـ ميتػة أك ذبػائح إذا أبرما عقػ - أ

 كثنييف.
إذا أبرما عقد تكريد مياه شعير خالية مف الكحكؿ, ثـ تبيف بعد مدة أنيا محتكية عمى نسبة   - ب

 مف الكحكؿ.

ككػذلؾ مػا  إذا كاف الحاؿ كذلؾ فما حكـ العقد قبػؿ العمػـ بالمخالفػة المبطمػة لمعقػد كبعػد العمػـ,
 حكـ المبيع قبؿ العمـ بيذه المخالفة ؟.

امف الكاضح أف العقد في ىذه المعاممة  , ثـ بعد فترة طرأ عميو ما يبطمو, فالمكرَّد أبـر صحيحن
لو كاف في مثػؿ ىػذا العقػد معتقػدا صػحة العقػد, بخػبلؼ المػكر د, الػذم عمػـ عمتػو, مثػؿ ىػذه المسػألة 

عمى حكػـ التعاقػد كال  ؿ, أما ما كاف قبؿ العمـ فيك باؽو مـ بالمبطً يحكـ ببطبلف العقد منذ حصكؿ الع
يبطؿ, ككذلؾ المبيع مػا كػاف قبػؿ حصػكؿ العمػـ بػاقي عمػى حكػـ العقػد كال يحكػـ ببطبلنػو, كمػا كػاف 

 بعد حصكؿ العمـ بالمبطؿ فقبضو باطؿ لبطبلف العقد.

ۓ             ۓ  ﮲  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ كدليػػػؿ ذلػػػػؾ قكلػػػػو تعػػػػالى: 

﮾  ﮿   ﯀  ﯁           .2 چ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽  

                                                 

 مف ىذا البحث. ُْسبؽ تخريجو: ص -ُ
 (.ِٖٕ,ِٕٗسكرة البقرة: آية ) -ِ
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إف اهلل تعالى أمر برد مػا بقػي مػف الربػا بعػد اإلسػبلـ كلػـ يػأمرىـ بػرد مػا قبضػكه وجو الداللة: 
نما جعؿ ليـ بعد عمميـ بالحكـ الشرعي رؤكس أمك  ليـ فقػط, ككػذلؾ حكػـ مػا قػبض اقبؿ اإلسبلـ, كا 

 نو عمى حكـ التعاقد, كال يؤمر المشترم برده.إالعمـ بالبطبلف ف قبؿ

كػػؿ عقػػد اعتقػػد المسػػمـ صػػحتو بتأكيػػؿ مػػف اجتيػػاد أك تقريػػر: يقػػكؿ شػػيخ اإلسػػبلـ ابػػف تيميػػة: )
مثػػؿ بيػػػع النبيػػذ المتنػػازع فيػػػو عنػػد مػػف يعتقػػػد , زك الحيػػؿمثػػؿ المعػػامبلت الربكيػػػة التػػي يبيحيػػا مجػػػك  

ز بعضػػيا؛ فػػإف ىػػذه العقػػكد إذا حصػػؿ فييػػا منيػػي عنيػػا عنػػد مػػف يجػػكٌ كمثػػؿ بيػػكع الغػػرر ال ,صػػحتو
التقػػابض مػػع اعتقػػاد الصػػحة لػػـ تػػنقض بعػػد ذلػػؾ؛ ال بحكػػـ كال برجػػكع عػػف ذلػػؾ االجتيػػاد. كأمػػا إذا 

أك اسػػتفتياه إذا تبػػيف ليمػػا الخطػػأ فرجػػع عػػف  ,تحػاكـ المتعاقػػداف إلػػى مػػف يعمػػـ بطبلنيػػا قبػػؿ التقػابض
ذا كػػػاف قػػػد بقػػػي فػػػي الذمػػػة رأس المػػػاؿ  ,قػػػبض باالعتقػػػاد األكؿ أمضػػي فمػػػا كػػػاف قػػػد ,الػػرأم األكؿ كا 

كزيادة ربكية: أسقطت الزيادة كرجع إلى رأس الماؿ. كلػـ يجػب عمػى القػابض رد مػا قبضػو قبػؿ ذلػؾ 
 .ُ(باالعتقاد األكؿ كأىؿ الذمة كأكلى ألف ذلؾ االعتقاد باطؿ قطعا

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ِِٔ/ِٗبف تيمية, )مجمكعة الفتاكل: ا -ُ



 

 127  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم انثانث: أحكاو انجضاءاخ ٔانضًاَاخ فً عقٕد انرٕسٌذ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 ت في عقد التوريد.أحكام الضمانا

 وفيو ثالثة مطالب:
 المطمب األول: أحكام ضمانات ما قبل، وأثناء التنفيذ

 المطمب الثاني: أحكام ضمانات ما بعد التنفيذ
 المطمب الثالث: نظرية الظروي الطارئة
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 المطمب األول
 م ضمانات ما قبل، وأثناء التنفيذأحكا

ختمػػػؼ كظائفيػػػا, بػػػاختبلؼ مكضػػػكع العقػػػد, فكممػػػا كػػػاف تتنػػػكع الضػػػمانات فػػػي عقػػػد التكريػػػد كت
أكبػر لتكريػدىا, كممػا زادت كاختمفػت الضػمانات المطمكبػة,  امكضكع العقد سمعة تتطمػب مػدة أك مبمغنػ

كلكػػف إجمػػاالن, ىػػدؼ ىػػذه الضػػمانات كاحػػد ميمػػا زادت أك تنكعػػت كىػػك: التػػزاـ أطػػراؼ العقػػد بتنفيػػذ 
أنػػة المتعاقػػديف أف كػػؿ منيمػػا سيحصػػؿ عمػػى مػػا مبتغػػاه مػػف التزاماتيػػا دكف أم إخػػبلؿ, كبالتػػالي طم

   العقد.

الغالب عقد طبيعتو استمرارية, أم إف تنفيذه قد يستمر لفترات في كلما كاف عقد التكريد 
متعددة مف الضمانات في ىذا العقد عمى المتعاقديف,  ازمنية, فإف ىذه الطبيعة فرضت أنكاعن 
كىنا سنذكر مجمكعة مف الضمانات التي تستخدـ قبؿ, كأثناء  لتحقيؽ اليدؼ السابؽ ذكره بسبلسة,

تنفيذ عقد التكريد, كذلؾ مف منظكر شرعي, مع تكجيو النقد كالتصحيح لكؿ مف ىذه المعامبلت إف 
 كجد.

 أواًل: الضمان الشخصي:

في عقكد التكريد كأكثرىػا انتشػارنا عمػى صػعيد كيعد ىذا النكع مف أبسط الضمانات المستخدمة 
  حككمية, أك ذات المبالغ اليسيرة.الغير قكد الع

ف, ىمػػا المنتشػػرتاف فػػي الغالػػب فػػي عقػػكد اكالضػػماف الشخصػػي الػػذم نقصػػده ىنػػا لػػو صػػكرت
 التكريد كىما:

فػي  ك المػكرَّد لػو, إذ ييعػٌداف ضػمانناالمكانة الشخصية, كالمركز المػالي, لػنفس المػكر د, أ -1
لكؿ  اكعنصر الثقة مكجكدن  اف التعامؿ متكررن العقكد ذات المبالغ اليسيرة, كخاصة إذا كا

مػػػف الطػػػرفيف, فأصػػػحاب المكانػػػة كالمركػػػز المػػػالي كالشػػػركات كالمؤسسػػػات الكبيػػػرة, ال 
ذا كػاف ىػذا فػي العقػكد  تسمح بحدكث أم تخمؼ يعرض سمعتيا كمكانتيا لبلختبلؿ, كا 

 الكبيرة, ففي العقكد الصغيرة مف باب أكلى. 
المػالي, لجيػة غيػر المػكر د, أك المػكرَّد لػو, كذلػؾ بػأف يػتـ المكانة الشخصية, كالمركػز   -2

العقػػد كيضػػمف تنفيػػذه جيػػة ثالثػػة غيػػر المتعاقػػديف لمػػا ليػػا مػػف مكانػػة أك مركػػز مػػالي, 
فيضمف تنفيذ االلتزاـ مف قبؿ الطرؼ المضمكف, عمى أف تتحمؿ ىذه الجيػة الضػامنة 

 أم إخبلؿ يصدر عف الطرؼ المضمكف. ةمسؤكلي
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ىػػذا النػػكع مػػف الضػػماف نظػػرة شػػرعية نجػػد أنػػو يمثػػؿ الشػػكؿ التقميػػدم لمضػػماف,  كبػػالنظر إلػػى
مػػف طرفػػي العقػػد  تمثػػؿ ضػػماف العقػػد فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي, كنقصػػد بػػو تحمػػؿ كػػؿ   فالصــورة األولــن:

مسػػؤكلياتو التعاقديػػة, كعنػػد حػػدكث اإلخػػبلؿ المفػػكت لمقصػػد العقػػد تفػػرؽ الصػػفقة, مػػع الرجػػكع عمػػى 
سائر التي نتجت عف فعمو الضار, كىذا اإلجػراء يحمػؿ األطػراؼ عػادة عمػى الطرؼ المخؿ بكؿ الخ

 شخصيا لكؿ   ا لجزاءاتو, مما أصبح يشكؿ ضماننا, كي ال يحرمكا مف آثار العقد, أك يتعرضك ـااللتزا
  مف الطرفيف.

التػػزاـ حػػؽ ثابػػت فػػي ذمػػة تمثػػؿ الكفالػػة فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي, فالكفالػػة ىػػي: والصــورة الثانيــة: 
 . ُغير, أك إحضار مف ىك عميو, أك العيف المضمكنةال

 .ِكقيؿ أنيا: ضـ ذمة الضامف إلى ذمة المضمكف عنو في التزاـ الحؽ

كمػف ىػػذه التعريفػػات يتبػػيف أف الصػػكرة الثانيػػة, مػا ىػػي إال الضػػماف أك الكفالػػة بأبسػػط صػػكرىا 
المحرمػػات, أك أدل إلػػى فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي, كال محظػػكر شػػرعي فػػي اسػػتخداميا إذا خػػبل العقػػد مػػف 

.   محـر
 

 :ثانيًا: الضمانات النقدية

تعػػد الضػػمانات النقديػػة, أك التػػأميف النقػػدم, مػػف الضػػمانات المباشػػرة فػػي عقػػد التكريػػد, كىػػك 
عبػػػارة عػػػف مبػػػالغ نقديػػػة, أك رصػػػيد فػػػي أحػػػد المصػػػارؼ يكضػػػع تحػػػت تصػػػرؼ المسػػػتفيد, عمػػػى أف 

  خبلؿ بشركط العقد.يستكفى مف ىذه المبالغ قيمة أم ضرر نتج عف اإل

 كيستخدـ ىذا النكع مف الضماف في عقد التكريد في حالتيف:
الضػػماف االبتػػدائي, أك ضػػماف دخػػكؿ المناقصػػات, كيسػػتخدـ فػػي العطػػاءات, الحالــة األولــن: 

كالمناقصػات, كضػماف لجديػػة المنػاقص كرغبتػو فػػي إجػراء العقػػد, كىػك ال يختمػؼ عػػف ىػدؼ خطػػاب 
المناقصة عمى المناقص, يتـ استرداد التأميف النقػدم, كفػي حػاؿ  ؿ رسكٌ الضماف االبتدائي, كفي حا
المناقصػػة عميػػو, يصػػادر التػػأميف النقػػدم الػػذم كضػػعو فػػي تصػػرؼ رسػػٌك تخمفػػو عػػف إبػػراـ العقػػد بعػػد 
  الجية صاحبة المناقصة.

سمنت( عقكد التكريد المستمرة, كعقكد التغذية, أك عقكد تكريد مكاد البناء )كاألالحالة الثانية: 
يغطػػي قيمػة السػػمع المػػكردة لمػػدة  انقػػدين  افػػي مثػؿ ىػػذه العقػػكد يطمػػب المػكر د تأميننػػ، لممشػاريع الضػػخمة

                                                 

 (.ُٖٗ/ِمغني المحتاج: الخطيب الشربيني, ) -ُ
 (.ُٕ/ٕالمغني: ابف قدامة, ) -ِ
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أياـ, يػتـ االسػتيفاء منيػا فػي حػاؿ عجػز المػكرَّد لػو مػف  ةمستقبمية معينة تككف في غالب العقكد ثبلث
المػػكر د, ىػػك مػػف يقػػدـ ىػػذا  , كقػػد يكػػكفةتغطيػػة قيمػػة السػػمع التػػي تػػـ تكريػػدىا فػػي ىػػذه األيػػاـ الثبلثػػ

التأميف النقدم, ليتـ التنفيذ عمى حسابو في حاؿ تخمفو عف التكريد لعدة أياـ, كيتـ كضػعو عػادة فػي 
 حساب مصرفي, أك عف طريؽ شيكات تسمـ لممضمكف لو عند التعاقد أك بدء التنفيذ.

كع سػػكؼ يسػػترد, فػػي فػػبل يكجػػد مػػانع شػػرعي ليػػا مػػا داـ أف التػػأميف المػػدف أمــا الحالــة األولــن:
بػػراـ العقػػد مػػع أحػػد المتقػػدميف, كلكػػف ىنػػاؾ محػػاذير شػػرعية يجػػب التنبيػػو ليػػا  حػػاؿ رسػػك المناقصػػة كا 

 كثيرا ما تحصؿ في مثؿ ىذه الحاالت:

ىا, إف مثؿ ىذا ءمصادرة التأميف النقدم لكؿ مف ينسحب مف المناقصة قبؿ إجرائيا أك أثنا -1
فالمناقص ال تربطو أم عبلقة عقدية بعد بالمنػاقص الفعؿ ليك أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ, 

لو, كال يكجد أم مانع شرعي مف رجكعو عف دخكؿ المناقصة, فإذا جاز لمبائع الرجكع عف 
البيع بعد العقد خبلؿ فترة الخيػار, فكيػؼ لػـ يجػز ذلػؾ لممنػاقص الػذم ال تربطػو أم عبلقػة 

 عقدية بالمناقص لو.
قػػاء حػػؽ الػػدخكؿ فػػي المناقصػػة )كال نقصػػد بػػذلؾ دفتػػر طمػػب تأمينػػات نقديػػة غيػػر مسػػتردة ل  -2

؛ ذلػؾ أف المناقصػة تعػكد بالفائػدة بالدرجػة األكلػى عمػى ُالشركط الذم طاؿ الخبلؼ حكلػو(
المناقص لو, ككاحد مف المناقصيف فقط ىك المستفيد الثاني, فبما استحؿ المنػاقص لػو أخػذ 

 ذه األمكاؿ, دكف مقابؿ أك عكض!!ى

ف النقػػػػػدم لممنػػػػػاقص المتخمػػػػػؼ عػػػػػف التعاقػػػػػد, يجػػػػػب أف يعػػػػػاد إجػػػػػراء عنػػػػػد مصػػػػػادرة التػػػػػأمي -3
المناقصة, كال ييعدؿ إلى المناقص التالي؛ ذلؾ أف المبمغ المصادر ىك في الحقيقة تعػكيض 
عػػػف تكػػػاليؼ إجػػػراء المناقصػػػة التػػػي أفسػػػدىا المنػػػاقص المتخمػػػؼ, كفػػػي حػػػاؿ العػػػدكؿ إلػػػى 

سػاب القيمػة الحقيقيػة لمضػرر الكاقػع المناقص التالي, كدكف إجراء مناقصػة جديػدة, يجػب ح
عمى المناقص لػو, كالرجػكع بالبػاقي عمػى المنػاقص المتخمػؼ, كىػك نفػس مػا رجحػو الباحػث 

 .  ِفي مسألة مصادرة خطاب الضماف االبتدائي

 ثالثًا: خطابات الضمان:
                                                 

انقسـ العمماء في مسألة جكاز بيع دفتر الشركط إلى ثبلث أقكاؿ منيـ المجيز مطمقان, كمنيـ المانع مطمقا,  -ُ
و اإلسبلمي, كيرل الباحث أف ال كمنيـ المجيز عمى أف ال يزيد عف التكمفة الحقيقة, كىك ما تبناه مجمع الفق

مانع شرعي مف بيع دفتر الشركط, فيك ال يعدك أف يككف سمعة يقدميا المناقص لو لمبيع, كممف ذىب إلى 
, مكقع الجامعة اإلسبلمية ىذا الرأم الشيخ عبد اهلل المنيع, عضك ىيئة كبار العمماء, كالدكتكر ماىر الحكلي

  ./ http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/researchesحكـ عقد المناقصة, غزة صفحة الدكتكر ماىر الحكلي بحث

 مف ىذا البحث كما بعدىا.ُُِانظر مصادرة خطاب الضماف االبتدائي: ص -ّ

http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/researches/
http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/researches/
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 .ُكقد سبؽ دراستيا دراسة مفصمة, في مطمب مستقؿ مف ىذا البحث

 رابعًا: الكمبيالة:
لكمبيالػػة كسػػيمة مػػف كسػػائؿ الضػػماف, كينتشػػر اسػػتخداميا بكثػػرة فػػي المعػػامبلت التجاريػػة تعػػد ا

 ليذا اليدؼ, كإلعطائيا الحكـ الشرعي المناسب يمـز أكال تعريفيا.
كثيقػػة أك صػػؾ محػػرر يتضػػمف األمػػر مػػف شػػخص بػػدفع مػػاؿ معػػيف فػػي كقػػت الكمبيالػػة ىػػي: 

 .ِمعيف آلخر مف طرؼ ثالث
حػرر مكتػكب كفػؽ أكضػاع شػكمية, حػددىا القػانكف, قابمػة لمتػداكؿ صؾ مكتعرؼ أيضا بأنيا: 

مػف المػاؿ فػي  إلػى المسػحكب عميػو بػأف يػدفع مبمغػاكيتـ فييا أمر بالدفع غير مشركط مػف السػاحب 
 .ّتاريخ محدد أك بمجرد االطبلع إلى الطرؼ الثالث كىك المستفيد أك حامؿ الصؾ

اممة ثبلثة: الساحب: كىك مصدر الكمبيالػة, كمف ىذا التعريؼ يتضح لنا أف أطراؼ ىذه المع
كالمسػحكب عميػػو: كىػػك الجيػػة التػػي سػػتدفع قيمػػة الكمبيالػة كغالبػػا مػػا تكػػكف مصػػرؼ, كالمسػػتفيد كىػػك 

 حامميا.

 رعي لمكمبيالة:التكييي الش

مػػف االقتصػػادييف كالقػػانكنييف عنػػدما تكممػػكا عػػف الكمبيالػػة شػػرعا كيفكىػػا  اكجػػد الباحػػث أف كثيػػرن 
قد حكالة, يحيؿ بمكجبيا المديف )الميحيػؿ(, الػدائف )الميحػاؿ(, عمػى جيػة أخػرل )المحػاؿ عمى أنيا ع
 فاء الحؽ الذم عمى الدائف مف ىذه الجية المحاؿ عمييا.يعميو(, الست

ا أم نقػؿ الػديف كالمطالبػة  ؛نقؿ الػديف مػف ذمػة إلػى ذمػة أخػرلىي:  كىذا خطأ, فالحكالة شرعن
  .ْاؿ عميوبو مف ذمة المحيؿ إلى ذمة المح

فالمحػػاؿ عميػػو إذا أفمػػس أك حجػػر عميػػو لػػيس لممحػػاؿ الرجػػكع عمػػى المحيػػؿ بدينػػو, كىػػك قػػكؿ 
 فػػإف تعػػذرالشػػافعية كالحنابمػػة كابػػف المنػػذر كليػػث كعامػػة أىػػؿ العمػػـ, فقػػد جػػاء فػػي مغنػػي المحتػػاج: )

ـ يرجػع أم لػ, كحمػؼ ,أك جحد منو لمػديف أك لمحكالػة ,بفمس طرأ بعد الحكالة ؛أخذه مف المحاؿ عميو

                                                 

مف  ُُِ, ككذلؾ صٖٗص انظر المطمب الرابع مف المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني: خطاب الضماف, -ُ
 ىذا البحث.

 .http://www.aleqt.com/2006/04/06/article_34062.htmlمكقع صحيفة االقتصادية:  -ِ
 .p://www.iugst.com/vb/t68.htmlhttممتقى طمبة الجامعة اإلسبلمية:  -ّ

 مف مجمة األحكاـ العدلية. ّٕٔ(, شرح المادة ّ/ِدرر الحكاـ: الحسيني, ) -ْ

http://www.aleqt.com/2006/04/06/article_34062.html
http://www.iugst.com/vb/t68.html
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فمػك شػرط عميػو الرجػكع بشػيء  ,كما لك أخذ عكضػا عػف الػديف كتمػؼ فػي يػده ,المحتاؿ عمى المحيؿ
 . ُ(كىك ظاىر القترانيا بشرط يخالؼ مقتضاىا ..مف ذلؾ لـ تصح الحكالة

كفػػػي الشػػػرح الكبيػػػر: ) كالحكالػػػة تنتقػػػؿ مػػػف ذمػػػة المحيػػػؿ إلػػػى ذمػػػة المحػػػاؿ عميػػػو, فػػػبل يممػػػؾ 
 .ِو بحاؿ(المحتاؿ الرجكع عمي

فأحالػو  ,أف حزنا جد سعيد بف المسيب كاف لو عمى عمػي رضػي اهلل عنػو ديػفكاستدلكا لذلؾ ب
فأبعػده بمجػرد احتيالػو كلػـ يخبػره أف  .فأخبره فقػاؿ: اختػرت عمينػا أبعػدؾ اهلل ,فمات المحاؿ عميو ,بو

 . ّلو الرجكع

محيؿ ال يسقط حؽ المحاؿ ذا أفمس المصرؼ, أك أنكر أف يككف عميو ديف لمكفي الكمبيالة, إ
بالرجكع عمى المحيؿ, كال تبرأ ذمة المحيؿ مف الديف, كبعبارة أخرل يثبػت لحامػؿ الكمبيالػة المطالبػة 

 مع بقاء الديف في ذمة محررىا.

كيػػرل الباحػػث أف التكييػػؼ المناسػػب لمكمبيالػػة ىػػك الككالػػة: فالكمبيالػػة ككالػػة مػػف المػػديف إلػػى 
مػػف  اشػرعي   اثػؿ الككيػؿ, كالمػاؿ المػػدفكع ىػك المككػؿ بػو, كلػػـ أجػد مانعنػالجيػة التػي تػدفع قيمتيػػا, كتم

تكييفيا عمى ىذا النحك, فضبل عف أف الدائف لك كجد الطرؼ الثالث مفمسا أك أنكر أف لممديف عميو 
 , كاف لمدائف الرجكع عمى المديف محرر الكمبيالة بدينو, كاهلل أعمـ.احقن 

 الفرق بين الكمبيالة والشيك:
يتضػػػمف أمػػػرا مػػػف السػػػاحب كىػػػك  ,صػػػؾ محػػػرر كفقػػػا ألكضػػػاع معينػػػة :ىػػػك يؾ المصػػػرفيالشػػػ

, بػػدفع مبمػػغ معػػيف ألمػػر شػػخص مصػػرفناإلػػى المسػػحكب عميػػو, كىػػك عػػادة مػػا يكػػكف  ,محػػرر الشػػيؾ
 .ْأك لحاممو بمجرد االطبلع, كيجب أف يذكر عمى متف الصؾ عبارة شيؾ ,ثالث كىك المستفيد

 :, كذلؾ مف كجكهاكبيرن  ايف الشيؾ كبيف الكمبيالة تشابين ككفقا ليذا التعريؼ يتضح أف ب
 منيما يصنؼ عمى أنو كرقة تجارية. أف كبلن  -ُ
 كاجب الدفع. انقدين  اكؿ منيما يمثؿ حقن  -ِ

 .ٓلكؿ منيما ثبلثة أطراؼ: ساحب, كمسحكب عميو, كمستفيد -ّ

                                                 

 (.ُٓٗ,ُٔٗ/ِمغني المحتاج: الشربيني, ) -ُ
 (.ِٔٗ/ٔالشرح الكبير بحاشية المغني: ابف قدامة, ) -ِ
 (.ِٔٗ/ٔالمرجع السابؽ: ) -ّ
 .http://www.4eqt.com/vb/thread26668.htmlمكقع اقتصاديات:  -ْ
   http://www.fan.com.sa/inf/articles.php?action=show&id=32مكقع فيد النكيصر لبلستشارات القانكنية: -ٓ

http://www.4eqt.com/vb/thread26668.html
http://www.fan.com.sa/inf/articles.php?action=show&id=32
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 يما كىي ما يمي:بقى ىنالؾ فركؽ كثيرة تفرؽ بينيما كبيف كظائفتكلكف بالرغـ مف ىذا التشابو 

الشػػػيؾ كاجػػػب الػػػدفع بمجػػػرد االطػػػبلع, أمػػػا الكمبيالػػػة فيجػػػكز تقػػػديميا إلػػػى المسػػػحكب عميػػػو  -ُ
 لقبكليا قبؿ كفائيا, كفي حاالت معينة يمـز تقديميا لمقبكؿ.

في الشيؾ يجب أف يككف ىناؾ رصػيد قػائـ لمسػاحب يفػي بمبمػغ الشػيؾ قبػؿ إصػداره أك فػي  -ِ
ـ كػػػؿ مػػػف د قػػػاببلن لمسػػػحبكقػػػت إصػػػداره, كأف يكػػػكف ىػػػذا الرصػػػي , كمعمػػػكـ أف القػػػكانيف تيجػػػر 

أمػػا الكمبيالػػة: فػبل يمػػـز تػكفر مقابػػؿ الكفػػاء حػيف إصػػدارىا, كيكفػػي أصػدر شػػيؾ دكف رصػيد 
 .تكفره في ميعاد االستحقاؽ

لػػدل  ضػػماف, لػػذا فيػػك كاجػػب الكفػػاء دائمػػايعػػد الشػػيؾ أداة كفػػاء فقػػط, كال يجػػكز اسػػتعمالو ك -ّ
مبيالة تعتبػر أداة كفػاء كضػماف, لػذا نجػد أنيػا مؤجمػة الػدفع كيمػـز االطبلع, في حيف أف الك

 المصرؼ عمييا أكالن. إطبلع

ؾ فيجػػكز أف يحػػرر بينمػػا ال يشػػترط ذلػػؾ فػػي الشػػي ,سػػـ المفيػػدايشػػترط فػػي الكمبيالػػة ذكػػر  -ْ
 .لحاممو

, أمػا فػي الشػيؾ فػبل الكمبيالػة مصػرفا أك شخصػا عاديػا يجكز أف يككف المسحكب عميو في -ٓ
 .عمى مصرؼ دة إاليسحب عا

أما الشيؾ فقد جػرت العػادة عمػى أال يكتػب إال  ,يجكز تحرير الكمبيالة عمى أم كرقة عادية -ٔ
 .ُعمى نمكذج خاص مطبكع يقدمو المصرؼ إلى عميمو

كفػػي عقػػد التكريػػد تسػػتخدـ الكمبيػػاالت كضػػماف, إمػػا مػػف جيػػة المػػكر د كذلػػؾ بػػدال عػػف التػػأميف 
ما مف جية المكرَّد لو, كيستخدميا كضماف لمدفعات المسػتحقة عميػو النقدم المقدـ عند المناقصة, كا  

 لممكر د, كىك حاصؿ كشائع بكثرة. 

 : السند اإلذني، أو السند ألمر:خامساً 
يتضػمف  ,ألمر ىك أيضا صؾ محرر كفقا ألكضاع معينة نص عمييػا القػانكفأك  السند إلذف

ألمر شخص آخر يسمى  ,أك بمجرد االطبلع تعيد مف قاـ بتحريره بدفع مبمغ معيف في تاريخ معيف
 .ِالمستفيد

                                                 

, مكقع كمية  http://www.iugst.com/vb/t68.htmlلؾ ممتقى طمبة الجامعة اإلسبلمية: المرجع السابؽ, ككذ -ُ
 .law.org/vb/showthread.php?t=27648-http://yالحقكؽ, جامعة األزىر: 

 .http://www.4eqt.com/vb/thread26668.htmlقع اقتصاديات: مك  -ِ

http://www.iugst.com/vb/t68.html
http://y-law.org/vb/showthread.php?t=27648
http://www.4eqt.com/vb/thread26668.html
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كمما ذكر يتضح أف السند اإلذني أك ألمر ال يعدك أف يككف كثيقة ديف, كىك مشػركع, ال بػؿ 
 . ُچ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ يستحب كيندب فعمو, لقكلو تعالى: 

السػند اإلذنػي يػتـ كتابػة اسػـ  كال يكجد فرؽ بيف السند اإلذني كالسػند ألمػر, غيػر أنػو فػي حػاؿ
المسػػػتفيد, أمػػػا فػػػي حػػػاؿ السػػػند ألمػػػر, فػػػبل يكتػػػب اسػػػـ المسػػػتفيد, كيكػػػكف لحاممػػػو, كال يػػػرل الباحػػػث 

عدـ ذكر اسـ المستفيد فقد يككؿ المستفيد غيره الستيفاء الحؽ, كبمػا أف ميصػدره  في اشرعين  امحظكرن 
دفػػع الػػديف لمػػف ينػػكب عػػف المسػػتحؽ  أصػػدره بيػػذا الشػػكؿ فػػإف ىػػذا يكػػكف بمثابػػة مكافقػػة منػػو عمػػى

ف لـ يكف كذلؾ عميو إصدار سند إذني يشتمؿ عمى اسـ الدائف األصمي.   األصمي لمديف, كا 

كيسػػتخدـ السػػند اإلذنػػي أك ألمػػر فػػي عقػػد التكريػػد مػػف قبػػؿ المػػكرَّد لػػو فقػػط, كضػػماف لمػػدفعات 
 مف جية المكرَّد لو.لسابؽ الذكر المستحقة عميو لممكر د, كىك نفس استخداـ الكمبيالة ا

 : الرىن:سادساً 

 .ِ چڳ    گ  ڳ  ڳ     گچ الرىف في المغة: الحبس, كمنو قكلو تعالى: 

كمنػػػو مػػػاء راىػػػف كنعمػػػة راىنػػػة, أرىنػػػت ليػػػـ الطعػػػاـ ككػػػذلؾ يطمػػػؽ كيػػػراد بػػػو الثبػػػكت كالػػػدكاـ: 
 .ّكالشراب أدمتو ليـ, كىك طعاـ راىف

 .ْيستكفى منيا عند تعذر كفائوجعؿ عيف مالية كثيقة ديف كفي االصطبلح ىك: 

 .ٓچ  پ  ڀ ٻ  ٻ  پ  پ  پ     ٻ  ٻچ كىك مشركع لقكلو تعالى: 

أن النبـي صـمن كىك جائز كذلؾ في الحضر لما ركتو أـ المؤمنيف عائشػة رضػي اهلل عنيػا: )
 .ٔ(إلن أجل ورىنو درعو اعميو وسمم اشترى من ييودي طعامً  الل

مسػألة الػرىف كتفريعاتيػا, كلكنػا نطػرح الػرىف ككسػػيمة  كنحػف لسػنا ىنػا فػي معػرض التكسػع فػػي
مػف كسػػائؿ الضػػماف المسػػتخدمة فػػي عقػػكد التكريػد, فقػػد ييسػػتخدـ كضػػماف مقابػػؿ استصػػدار خطابػػات 
الضػػماف مػػف المصػػارؼ, كقػػد يقدمػػو كػػؿ مػػف المػػكر د كالمػػكرَّد لػػو كضػػماف لمطػػرؼ اآلخػػر, إمػػا مقابػػؿ 

ما مقابؿ التزامات تقع عمى عاتؽ المكر د بمكجب العقد.دفعات مالية قد تستحؽ عمى المكرَّد لو, ك    ا 
                                                 

 .ِِٖسكرة البقرة: آية  -ُ

 .ُِسكرة الطكر: آية -ِ
 (.ِْٕ/ٔتيذيب المغة: اليركم, ) -ّ
 (.ُِٔ/ِحاشيتا قميكبي كعميرة: قميكبي كعميرة, ) -ْ
 .ِّٖسكرة البقرة: آية -ٓ
 , باب مف رىف درعو.َِٗٓلبخارم: ح/ركاه ا -ٔ
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, كذلػؾ مػف بات تختمؼ عف مػا كانػت عميػو سػابقاكترتي كلكف مسألة الرىف اليـك أخذت أشكاال
جيػػة نػػكع المرىػػكف, كطريقػػة تكثيػػؽ الػػرىف, كسػػنعرض ىنػػا بعػػض أشػػكاؿ الػػرىف الحديثػػة المسػػتخدمة 

 الشرعي لكؿ منيا. مع بياف الحكـ كضمانات في عقكد التكريد,

 ع األول: رىن المنقوالت المعنوية:النو 
فػي أعيػاف, أك ذمػة معمكمػة,  انقصد بالمنقكالت المعنكيػة الكثػائؽ التػي تثبػت ألصػحابيا حقكقنػ

فنقميا يثبت نقؿ ممكية ىػذه األعيػاف, أك ىػذه الػديكف المترتبػة عمػى الغيػر؛ أم ال يمػـز مػع نقميػا نقػؿ 
 حقيقة الشيء.
 المنقكالت المعنكية إلى أقساـ, كىي:كتنقسـ ىذه 

 كىي الكمبياالت, كالسند اإلذني, أك ألمر.األوراق التجارية:  -1
 األسيم وحصص الشركات. -2

 

 رىن األوراق التجارية: -1

كمػػا مػػر معنػػا فػػإف األكراؽ التجاريػػة تمثػػؿ الكمبيػػاالت, كالسػػند اإلذنػػي أك ألمػػر, كىػػذه األكراؽ 
 لغير.تمثؿ حقكؽ مالية ألصحابيا عمى ا

كفػػي عقػػد التكريػػد قػػد يضػػطر المػػكر د أك المػػكرَّد لػػو إلػػى أف يػػرىف بعػػض األشػػياء التػػي يمكػػف 
اسػػتيفاء الحػػؽ منيػػا فػػي حػػاؿ عجػػزه عػػف ذلػػؾ, مثػػؿ تقػػديـ المػػكر د رىػػف لممصػػرؼ المصػػدر لخطػػاب 

المػكرَّد لممكر د يستكفي منو قيمة السػمع التػي كردىػا فػي حػاؿ عجػز  االضماف, أك تقديـ المكرَّد لو رىن
 لو عف ذلؾ.

فيػػؿ يصػػح رىػػف ىػػذه األكراؽ التجاريػػة التػػي تمثػػؿ حػػؽ لمػػراىف فػػي ذمػػة طػػرؼ آخػػر, لمطػػرؼ 
 ؿ عجز مقدميا عف تنفيذ التزامو ؟الثاني في العقد كىك المرتيف, كضماف يستكفي منو حقو في حا

 عممػاء قػديمامػة آخػر, كقػد تنػاكؿ اللو فػي ذ االمتأمؿ في ىذه المسألة يجد أف الراىف يرىف دين
 .)رىن الدين(ىذه المسألة تحت عنكاف 

 كقد انقسمكا فييا إلى فريقيف:
 الفريق األول: الجميور:

كذىبػػكا إلػػى عػػدـ جػػكاز رىػػف الػػديف ابتػػداء كأجػػازكه انتيػػاء, بمعنػػى أف تقػػديـ الػػديف كػػرىف فػػي 
رىنػػا فأتمفيػػا غيػػر  يننػػاجػػكازه انتيػػاءن, أم إذا قػػدـ ع , أمػػاممػػة غيػػر جػػائز مطمقػػا, ىػػذا ابتػػداءن بدايػػة المعا
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ف كػػاف المتمػػؼ ىػػك الػػراىف,  المػػرتيف ككػػاف ضػػماف ىػػذا الػػرىف المتمػػؼ دينػػا فػػي ذمػػة المتمػػؼ, جػػاز كا 
 .ُكىذا ىك رأم الجميكر مف الحنفية, كالشافعية, كظاىر مذىب الحنابمة

 الفريق الثاني: المالكية:

رىػف الػػديف عنػد المػػديف أك  , ابتػداء كانتيػػاء, سػكاءمالكيػة إلػػى جػكاز رىػف الػػديف مطمقػاذىػب ال
عنػػد غيػػره, أم إذا اسػػتداف زيػػد مػػف عمػػرك مائػػة دينػػار, كاشػػترل عمػػرك مػػف زيػػد سػػيارة بمائػػة دينػػار 

قرضيا لػو, كضػماف لػثمف السػيارة, ىػذا ىػك رىػف أنسيئة, فجاز لعمرك أف يرىف عند زيد المائة التي 
كمبيالػػة, كجميػػع ذلػػؾ جػػائز عمػػى الػػديف عنػػد نفػػس المػػديف, أمػػا رىنػػو عنػػد غيػػره, فيػػك كمسػػألة رىػػف ال

 .ِمذىب المالكية

    :أدلة الجميور

, ّ چ پ  ڀ چمقبكضػة لقكلػو تعػالى:  ااستدؿ الجميكر بأف الديف يجب أف يككف عيننػ
 .ْكالديف غير مقدكر عمى تسميمو, في حيف دلت اآلية أف القبض شرط لمزـك الرىف

عف ابف عمر كرافع بف خديج الديف, فككذلؾ فإف رىف الكمبيالة ىك أكضح صكر لبيع الديف ب
 , ٓ(ئِ بالكالِ  ئالكالِ  عِ يْ بَ  نْ عَ  نيَ نَ  أنوُ )عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ 

  وجو الداللة:

ف  , فيػك عقػد معاكضػة مػآال, فػالمرتيف قػد يعتػاض عػف سػمعتو كاف عقد تكثيؽ ابتػداءالرىف كا 
نػػػو إذا آؿ بػػػو الحػػػاؿ إلػػػى الكفػػػاء مػػػف التػػػي باعيػػػا نسػػػيئة بقيمػػػة المرىػػػكف, فػػػإف كػػػاف المرىػػػكف دينػػػا فإ

 المرىكف فكأنو باع سمعتو دينان بديف, كىذا عيف بيع الديف بالديف. 

                                                 

(, شػػػرح الػػػكجيز: الرافعػػػي, ِّٖ/ْ(, نيايػػػة المحتػػػاج: الرممػػػي, )ّْ/ّانظػػػر : تحفػػػة الفقيػػػاء: السػػػمرقندم, ) -ُ
 (َّٕ/ّ(, كشاؼ القناع: البيكتي, )ِ/َُ)

 (.ُِّ/ّ(, الشرح الكبير:الدردير, )ُِِ/ُ(, القكانيف الفقيية: ابف جزم,)ّٗٓ/ٔمكاىب الجميؿ:الرعيني,) -ِ

 .ِّٖسكرة البقرة: آية  -ّ

مكسكعة فقو المعػامبلت: مجمكعػة مػف المػؤلفيف, كزارة الشػؤكف اإلسػبلمية كاألكقػاؼ السػعكدية, مكقػع اإلسػبلـ,  -ْ
ageid=529&TOCID=78&BookID=507&PID=183islam.com/Page.aspx?p-http://moamlat.al   

 مف ىذا البحث. ُْسبؽ تخريجو: صفحة -ٓ

http://moamlat.al-islam.com/Page.aspx?pageid=529&TOCID=78&BookID=507&PID=183
http://moamlat.al-islam.com/Page.aspx?pageid=529&TOCID=78&BookID=507&PID=183
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 :أدلة المالكية

كاستدلكا لمذىبيـ بقاعدة )كؿ ما جاز بيعو جاز رىنو(, كبيع الديف جائز عنػد المالكيػة, كلكػف 
, كأف يقػػبض بػػائع الػػػديف ُبلفبشػػركط مثػػؿ إشػػياد المػػديف أف الػػػديف الػػذم فػػي ذمتػػو صػػار الزمػػػا لفػػ

 , كشركط أخرل ليس محميا ىنا.ِالسمعة التي باع بيا دينو دكف تأخير كي ال تككف بيع ديف بديف

  :الترجيح

يرل الباحث رجحاف مذىب الجميكر, كىك منع رىف الديف ابتداءن, كفي حالة األكراؽ التجارية 
ستثناء بعض الحػاالت مػف ىػذا المنػع, مثػؿ يسرم ىذا المنع الذم ذىب إليو الجميكر, كلكف يمكف ا

أف يككف الطرؼ المكمؼ بسداد قيمة الكرقة التجارية جية مكثكقة كذات مكانة مالية قكية كأف تككف 
مثبل, فحينيا يجكز رىف ىذه الكرقة؛ ذلؾ أف العمة التي مف أجميا حـر بيع الديف بالديف ىػك  امصرفن 

الطرؼ الذم عميو سداد ىذه الكرقة جية مكثكؽ بقػدرتيا عمػى  الجيالة بالقدرة عمى التسميـ, فإذا كاف
تسميـ قيمة الكمبيالػة انتفػت العمػة, أمػا عػف اشػتراط القػبض فػي الػرىف فػإذا كانػت الجيػة التػي سػتدفع 
قيمة الكرقة التجارية ذات مركز مالي مكثكؽ فقبض ىذه الكرقة سيككف بمثابة قػبض لقيمػة الػرىف ال 

: قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أف ىريرة كأب بما ركاهستثناء مف المنع محالة, كيستدؿ ليذا اال
َذا ُظْمــمٌ  اْلَغِنــنِّ  َمْطــلُ ) , ككػػذلؾ يسػػتدؿ عمػػى جػػكاز اسػػتثناء ىػػذه ّ(َفْمَيْتَبــعْ  َمِمــيءٍ  َعَمــن َأَحــُدُكمْ  ُأْتِبــعَ  َواِض

الػػديف بالػػديف, لمحاجػػة,  الحالػػة مػػف بيػػع الػػديف بالػػديف, بالقيػػاس, عمػػى الحكالػػة فيػػي مسػػتثناة مػػف بيػػع
 بشرط تيقف كفاء المحاؿ عميو.

مركػز مػالي  مكثػكؽ, أك ذا غيػرى  اأما إذا كاف الطرؼ المكمؼ بسداد قيمة الكرقة التجارية طرفنػ
متذبػذب, أك فػي مالػو شػبية, فحينيػا الحكػـ ىػك البقػػاء عمػى األصػؿ كىػك منػع رىػف الكرقػة التجاريػػة, 

  ىذا كاهلل أعمـ.

 لشركات:حصص ارىن األسيم و  -2
كالتػػي تمثػػؿ حػػؽ المسػػاىـ فييػػا كممكيتػػو  ,ىػػك الكثيقػػة التػػي تصػػدرىا الشػػركة المسػػاىمة :السػػيـ

 .ْلحصة مشاعة في مكجكداتيا

                                                 

 (.ِّٗ/ُشرح ميارة: محمد بف أحمد المالكي, ) -ُ

 (.ُٗٔ/ُالقكانيف الفقيية: ابف جزم, ) -ِ
 .َْٖٓ, كمسمـ: ح/ِِٖٖمتفؽ عميو: البخارم: ح/ -ّ
 .ُج ٕمجمع الفقو العدداألسيـ أنكاعيا كالمعامبلت التي تجرم بيا: محمد عمي القرم, مجمة  -ْ
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ف مسػألتنا تتبػػع بػاب المشػاع أك الشػيكع, فالسػيـ حصػة ال عمػػى أكمػف خػبلؿ التعريػؼ يتضػح 
 ميفرزة.الغير  صصومف الشركاء لكؿ منيـ أسيمو كح االتعييف في شركة تضـ عددن 

التكييؼ الفقيي لمسػألة رىػف األسػيـ, ىػك رىػف المشػاع, كحػكؿ ىػذه المسػألة انقسػمت آراء  اإذن 
 الفقياء إلى فريقيف:

 :الفريق األول: الحنفية
, سػكاء مػف الشػريؾ , إلى عدـ جكاز رىػف المشػاع مطمقنػاِ, كأشيب مف المالكيةُذىب الحنفية

ال فبل.أك غيره, سكاء أمكف قسمتو أـ لـ يمك  ف, كعمؽ أشيب الجكاز عمى إذف الشريؾ, كا 

 : الجميور:الفريق الثاني
, سػكاء كذىبػكا إلػى صػحة رىػف المشػاع مطمقنػا, ٓ, كالحنابمػةْ, كالشػافعيةّمف المالكية كىـ كؿ  

 مف الشريؾ, أك مف غيره, سكاء قىًبؿ القسمة أـ لـ يقبميا.

 أدلة الفريق األول:
كال  ,كاسػػػتحقاؽ الحػػػبس الػػػدائـدكاـ يػػػد المػػػرتيف عمػػػى الػػػرىف  اسػػػتدلكا بػػػأف مكجػػػب عقػػػد الػػػرىف

 .ٕكأنو رىنو يكما كيكما ال ,قبضو ٔيتصكر الحبس الدائـ في المشاع ألنو يبطؿ بالمييىايىأىةً 

 :أدلة الفريق الثاني
         .    ٖچ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀچ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدلكا بقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:  -ُ

 .ٗمف مقسكـ كمطمقة, فمـ تخصص أك تقيد, مشاعنااآلية جاءت عامة, إف  وجو الداللة:

 .َُإف العيف المشاعة يجكز بيعيا في محؿ الحؽ, فيصح رىنيا كالميفرزة -ِ

                                                 

 (.ِٖٕ/ْ(, مجمع األنير: شيخ زاده,)ٓٔ/ٔ(, تبييف الحقائؽ: الزيمعي,)ُّٖ/ٔبدائع الصنائع: الكاساني, ) -ُ

 (.ِٖ/ٖ(, الذخيرة: القرافي, )ٓ/ٓالتاج كاإلكميؿ: العبدرم, ) -ِ

 (.ُِِ/ُ(, القكانيف الفقيية: ابف جزم, )ُّٖ/ِالكافي: ابف عبد البر, ) -ّ
 (.ِّٕ/ُ(, اإلقناع: الشربيني, )ُٓ,ُِٖ/ٔردم, )الحاكم: الماك  -ْ

 (.ِّٗ/ِ(, الركض المربع: البيكتي, )ُِٓ/ِ(, اإلقناع: الحجاكم, )ُُْ/ٓاإلنصاؼ: المرداكم, ) -ٓ
, ىىايىٍأتيػػوي ك مييىايىػػأىةن, مػػف الييئػػة أم جعمػػكا لكػػؿ كاحػػد ىيئػػة معمكمػػة كالمػػراد النكبػػة, -ٔ )المصػػباح المنيػػر:  تىيىايىػػأى القػػـك

 (.ْٓٔ/ِ, )الرافعي
 (.ٗٔ/ٔ(, تبييف الحقائؽ: الزيمعي, )ِٕٓ/ٖالبحر الرائؽ: ابف نجيـ, ) -ٕ
 .ِّٖسكرة البقرة: آية -ٖ
 .  َٗصِٖ(, رىف األسيـ كأحكامو: خالد الكذيناني,مجمة العدؿ,عَّٔ/ّالجامع ألحكاـ القرآف: القرطبي,) -ٗ

 (.ِّ/ٔالمغني: ابف قدامة, ) -َُ
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 :مناقشة أدلة الفريق األول
نمػػػا  ف مقصػػػكد الػػػرىف الحػػػبس الػػػدائـنػػػكقش اسػػػتدالليـ أ -ُ بػػػأف ذلػػػؾ لػػػيس مقصػػػكد الػػػرىف, كا 

 .ُند تعذره مف غيره, كالمشاع قابؿ لذلؾمقصكده استيفاء الديف مف قيمتو ع
كنكقش استدالليـ أف الشػيكع يقتضػي أف يكػكف قبضػو يكمػا دكف يػكـ, بأنػو قػكؿ غيػر مسػمـ  -ِ

ف قبضو حكـ مستداـبو, ف , كخركجو في يكـ الميايػأة عػف يػده ال يزيػؿ حكػـ قبضػو عنػو, كا 
كعمػى يػد  ,امرتينػو يكمػ حصؿ فػي يػد غيػره, فصػار كمػف رىػف شػيئا عمػى أنػو يكػكف فػي يػد

لـ يمنػع ذلػؾ مػف صػحة الػرىف ككػاف ىػذا بخػبلؼ قكلػو: أرىنػؾ يكمػا كأسػترجعو  ,عدؿ يكما
 .ِمنؾ يكما

  :الترجيح

كعمى ما سبؽ, فإنو قد ترجح لدل الباحث القكؿ الثاني كىك قكؿ الجميكر, كالقاضػي بصػحة 
  رىف المشاع, كذلؾ لما أكردكه مف أدلة كمناقشة لقكؿ الفريؽ الثاني.

استعمالو لكؿ مػف المػكر د كالمػكرَّد لػو,  كمباحه  رىف األسيـ في عقكد التكريد جائزلتالي فإف كبا
كلكػػػف ينبغػػػي التحػػػذير مػػػف أف أسػػػيـ الشػػػركات التػػػي تتعامػػػؿ باألنشػػػطة المحرمػػػة كتجػػػارة الخمػػػكر أك 
صػػػػناعتيا أك أسػػػػيـ الشػػػػركات كالمصػػػػارؼ الربكيػػػػة, مثػػػػؿ ىػػػػذه األسػػػػيـ ال يجػػػػكز بحػػػػاؿ ارتيانيػػػػا أك 

 كاهلل أعمـ. ,كحرمتو ف أشكاؿ التعامؿ كذلؾ لخبث مالياتعامؿ بيا بأم شكؿ مال

 النوع الثاني: الرىن العقاري:
اتفؽ الفقياء عمى أف كؿ ما صح بيعو كالعركض كالحيكاف كالعقار صح رىنو؛ ألف المقصكد 

مػػف الػػراىف,  مػػف الػػرىف االسػػتيثاؽ بالػػديف ليتكصػػؿ إلػػى اسػػتيفائو مػػف ثمػػف الػػرىف عنػػد تعػػذر اسػػتيفائو
  .ّكىذا يتحقؽ في كؿ عيف يصح بيعيا

فػػي رىػػف العقػػار, إال إف طريقػػة الػػرىف تختمػػؼ مػػف زمػػاف إلػػى آخػػر,  اكعميػػو فػػبل مػػانع شػػرعي  
فقديما كاف يكفي إلثبات أف العقار مرىكف أف يكتب الراىف كالمرتيف كثيقة بينيمػا تبػيف ذلػؾ, أك أف 

حبسو, أما اليـك فقد تغيرت طرؽ التكثيؽ, فمسألة كضع يد يخمي الراىف بيف المرتيف كبيف العقار لي
الراىف عمى العقار نجدىا نادرة الحدكث كييكتفى عادة بالكثيقة الدالة عمػى أف العقػار مرىػكف لزيػد أك 
عمرك, كلكف في الفقو اإلسبلمي مثؿ ىذا التصرؼ ال يككف إال برضى المرتيف, ذلؾ أف الرىف ىك 

                                                 

 (.ِّ/ٔالمرجع السابؽ: ) -ُ
 (.ُٔ/ٔالماكردم, ) الحاكم الكبير: -ِ

 (.ُٔٗ/َّالمكسكعة الككيتية: كزارة األكقاؼ الككيتية, ) -ّ



 

 141  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم انثانث: أحكاو انجضاءاخ ٔانضًاَاخ فً عقٕد انرٕسٌذ

 

ال بقػبض العػيف المرىكنػة, مػف ىنػا جػاز لممػرتيف أف يػرفض الػرىف الػذم الحبس, كالحبس ال يكػكف إ
ف أف يضػػع يػػده يقدمػػو الػػراىف إذا لػػـ يقتػػرف بقبضػػو, كقػػبض العقػػار يكػػكف بالتخميػػة بينػػو كبػػيف المػػرتي

ف كاف مما ال ينقؿ, كالدكر كاألرضيف, فقبضو تخمية راىنو بينو كبػيف مرتينػو عميو ففي المغني: ) كا 
 .ُال حائؿ دكنو(

ىػػذا عمػػى صػػعيد القػػبض, أمػػا عمػػى صػػعيد تكثيػػؽ عقػػد الػػرىف كتسػػجيمو, فقػػد اسػػتحدثت اليػػـك 
 بعض اإلجراءات الشكمية لعممية تسجيؿ الرىف, كىي غالبا بإحدل طريقتيف:

ـــن: أف يقػػػـك الػػػراىف كالمػػػرتيف بالتكجػػػو إلػػػى دكائػػػر تسػػػجيؿ الػػػدكر كاألراضػػػي, )الشػػػير   األول
في دائرة الطابك( كتدكيف مكقع العقار المرىكف كقيمة المبمغ الذم العقارم, كفي فمسطيف تتـ العممية 

رىف بو, كيستمـ كؿ مف الراىف كالمرتيف كثيقة بذلؾ كتحفظ أخرل في ممفات الدائرة لحيف فؾ الرىف 
ما ببيع العقػار مػف أجػؿ قضػاء المػرتيف, كتشػترط عػدة  عف العقار, إما باستبلـ المرتيف مستحقاتو كا 

 ية كؿ المتعمقات المالية المترتبة عمى العقار المرىكف لمجيات الحككمية قبؿ رىنو.ىذه الدكائر تسك 
أف يتـ التسجيؿ في المحكمة التي يقع العقار في الجغرافي لنفكذىا, كىذا اإلجراء ىك  الثانية:

المتبػع عػادة فػي عمميػاف رىػػف العقػارات ككػذلؾ يحصػؿ كػؿ مػػف الػراىف كالمػرتيف مػف المحكمػة عمػػى 
 .ِفيد حصكؿ ىذا اإلجراء كتسجيمو لديياكثائؽ ت

 مختمفػة ال يضػػر بجػكىر العقػػد  كانػت طريقػػة التسػجيؿ, فإنيػا تبقػػى إجػراء قػد يأخػػذ أشػكاال كأينػا
 أك صحتو.

 

                                                 

 (.ِٗ/ٔالمغني:ابف قدامة المقدسي, ) -ُ

 .ََُِ/ُُ/ْمقابمة مع األستاذ يكسؼ أبك ىاشـ, مدرس مادة القانكف كمية دار الدعكة,قسـ حقكؽ اإلنساف -ِ
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 المطمب الثاني
 أحكام ضمانات ما بعد التنفيذ

د نقصػػد بضػػمانات مػػػا بعػػد التنفيػػذ, الضػػػمانات التػػي يقػػػدميا المػػكر د بعػػد إتمػػػاـ الصػػفقة كتكريػػػ
كمكضػػكعيا غالبػػا ال يخػػرج عػػف ثبلثػػة أمػػكر, منيػػا مػػا ىػػك إلزامػػي, مثػػؿ ضػػماف  السػمعة محػػؿ العقػػد.

جػػػي دعػػائي, مثػػػؿ ضػػػماف األعطػػػاؿ يمعػػايير الجػػػكدة كضػػػماف صػػبلحية السػػػمعة, كمنيػػػا مػػا ىػػػك ترك 
 الحادثة في المستقبؿ البعيد, كيجمع بينيا, أف جميعيا يعد مف ضمانات بعد التنفيذ.

 إف شاء اهلل سنبيف الحكـ الشرعي لكؿ مف ىذه الضمانات. كفي ىذا المطمب

 أوال: الضمانات الممزمة:
 ضمان معايير الجودة: -1

معػػػايير الجػػػكدة عمػػػى صػػػعيد المنتجػػػات كالسػػػمع ىػػػي:  حزمػػػة مػػػف الخصػػػائص كالمكاصػػػفات 
ة القياسية, تضعيا جيات حككمية أك ىيئات محايدة, يشترط تكافرىا في المنتج؛ لحصكلو عمى شياد

تبيف أنو يتمتع بأعمى درجات الدقة, كبالتالي ترفع مف قيمتو السكقية, كتحقػؽ لممسػتيمؾ جػكدة كأداء 
 أفضؿ.

كىذه المعايير منيػا مػا ىػك محمػي يختمػؼ مػف بمػد آلخػر, مثػؿ معػايير الجػكدة الفمسػطينية, أك 
دكليػػػػػة المصػػػػرية.. كىكػػػػذا, كمنيػػػػا مػػػػا ىػػػػك دكلػػػػػي مثػػػػؿ, معػػػػايير منظمػػػػة المكاصػػػػفات كالمقػػػػاييس ال

(International Organization for Standardizationكالمعركفة اختصارا بالػ )(ISO). 

كتقكـ ىػذه الييئػات باختبػار المنػتج كالتأكػد مػف مطابقتػو لممكاصػفات كالمقػاييس التػي حػددتيا, 
يف تجػػاكزه اختبػػار كفػػي حػػاؿ نجاحػػو؛ تقػػكـ بػػاإلعبلف عػػف ذلػػؾ, أك بكضػػع ممصػػقات عمػػى المنػػتج تبػػ

يكصى باستعماليا, أك شرائيا(, أك ) تتكفر فيو شركط الجكدة(, أك )مطػابؽ لمعػايير ة, مثؿ: )الجكد
 .ُالجكدة الفبلنية(

كفػػي عقػػكد التكريػػد كخاصػػة تمػػؾ الحككميػػة منيػػا أك المتعمقػػة بالييئػػات كالمؤسسػػات, غالبػػا مػػا 
ر د عػػف تػػكفير يشػػترط تػػكفر ىػػذه الصػػفات كالمعػػايير, كقػػد يحػػدث فػػي بعػػض األحيػػاف أف يتخمػػؼ المػػك 

 ؟ ىذه الصفات في المنتج المكرَّد, فما حكـ ضماف ىذه المعايير

                                                 

 د اهلل الجػػػدكع, مكقػػػع رسػػػالة اإلسػػػبلـ,خػػػدمات مػػػا بعػػػد البيػػػع كأحكاميػػػا فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي: بػػػدر بػػػف عبػػػ -ُ

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186. 

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186
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إف اشتراط مثؿ ىذه المكاصفات ال يعارض أم نػص, كال يعػكد بالضػرر عمػى أم مػف جيػات 
ف األصؿ في أالعقد, ال بؿ قد يعكد بالنفع عمى العاقديف فضبل عف المستيمكيف, كلما كانت القاعدة 

يعػارض باحة, كلما كاف مثؿ ىذا الشرط يحقؽ المصمحة, كال يعػكد بالضػرر, كال العقكد كالشركط اإل
 , فبل مانع مف اشتراطو, ال بؿ قد يندب إليو, إذا كثر الغش كالتبلعب بالمنتجات.نصا

ىذا مف جية حكمو الشرعي, أما حكـ ضماف تحقيؽ ىذه المعايير فيرل الباحث أنو يمػـز فيػو 
 التفصيؿ.

أف اشػػتراط الحصػػكؿ عمػػى إعػػبلف مػػف ىيئػػة المعػػايير يفيػػد بمطابقػػة المنػػتج  أكال يجػػب التأكيػػد
لشركطيا, مثؿ ىذا الشرط إذا لـ يتـ تنفيذه في عقد التكريد, فإنو يكفي لثبكت خيار الرد بالعيب مف 
قبػػؿ المػػكرَّد لػػو, ذلػػؾ أف عقػػد التكريػػد يعػػد مػػف بيػػكع الصػػفات, كىػػذه المعػػايير ىػػي عبػػارة عػػف صػػفات 

د لو, كتعيد المكر د بتكفيرىا كعمى ذلؾ تـ العقد, ففكاتيا يمثؿ عيبا يعطي المكرَّد لو حػؽ طمبيا المكرَّ 
 خيار الرد بالعيب.

كلكف إذا كاف ىناؾ فكات لػبعض الصػفات اليسػيرة التػي ال تػؤثر عمػى جػكدة السػمعة كال ثمنيػا 
ثػؿ ىػذا الحػاؿ عػف ىػذا كال تعكد بأم شكؿ مف أشكاؿ الضػرر عمػى المػكرَّد لػو, فإنػو قػد يغتفػر فػي م

 . ُاإلخبلؿ, كذلؾ ترجيحا لمصمحة إمضاء العقد

كمما ذكرنا يتبيف إف ضماف معايير الجكدة ىػك ضػماف ممػـز إذا تػـ اشػتراطيا )أم المعػايير(, 
ف لـ يذكر ضمانيا في العقد.   كفكات ىذه المعايير يمـز المكرد بالضماف, حتى كا 

 ضمان صالحية المبيع: -2

لتكريػػد نجػػد أف المػػكر د يضػػمف لمطػػرؼ اآلخػػر, صػػبلحية كحسػػف أداء المبيػػع فػػي بعػػض عقػػكد ا
ثبػػت صػػبلحيتو خػػبلؿ ىػػذه المػػدة غمػػب عمػػى الظػػف أشػػيكر, فػػإذا  ةلمػػدة زمنيػػة, عػػادة مػػا تكػػكف بضػػع

صبلحيتو بعد ذلؾ, كفي حاؿ فشؿ المنتج المكرَّد خبلؿ ىذه المدة؛ فإف المكر د يتعيد إما بإصبلحو, 
 .ِيكف قاببل لئلصبلحأك تغييره إف لـ 

                                                 

البيػػػكتي,   (, كشػػػاؼ القنػػػاع:َُٖ/ّ(, الشػػػرح الكبيػػػر: الػػػدردير, )ِْ/ٔالبحػػػر الرائػػػؽ: ابػػػف نجػػػيـ الحنفػػػي, ) -ُ
(ّ/ُِٔ.) 

 , رسالة ماجستير, مكتبة الجامعة األردنية.ُّٖضماف عيكب المبيع الخفية: عبد الكريـ عمكاف, ص -ِ
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 كيمجأ المكردكف كأصحاب الشركات لمثؿ ىذا الضماف ألسباب, منيا:

تقديـ صكرة حسنة لشركاتيـ, كدعاية لمنتجاتيا, مما قد يعكد عمى ىذه الشركات بمزيػد مػف  -أ 
 العقكد.

تفادم المطالبة كالرجكع عمييا بالتعكيض عف أم أضرار قد تظير مستقببل بعد المدة التي   -ب 
 كا فييا بالضماف.تعيد

 كىنا يمـز تبييف التكييؼ الفقيي, كالحكـ الشرعي, لمثؿ ىذا النكع مف الضماف.

 ينظر في ضماف األداء كالصبلحية إلى أمريف:
 .سالمة المبيع من العيوب المصنعية والفنيةضمان  األول:
 .ُصالحية المبيع وقيامو بالعملضمان  الثاني:

ضػػػػماف العيػػػػب الػػػػذم ال يعمػػػػـ إال بامتحػػػػاف كتجربػػػػة نػػػػو أعمػػػػى : فػػػػيمكف تخريجػػػػو ألولاأمــــا 
  . كلكف العمماء اختمفكا في ىذا النكع, ىؿ ىك مف ضماف البائع أـ المشترم عمى قكليف:كاستعبلـ

  :الفريق األول: المالكية

ذىػػب المالكيػػة إلػػى أف المبيػػع فػػي ىػػذه الحػػاؿ مػػف ضػػماف المشػػترم, إال أف يشػػترط المشػػترم 
أف مػا ال يطمػع عمػى كجػكده إال بتغيػر ذات ا العيب, جاء في شرح الخرشي: )عمى البائع ضماف ىذ

سػكاء كػاف  ,المبيع فإنو ال يكػكف عيبػا عمػى المشػيكر, كال قيمػة لممشػترم عمػى البػائع فػي نظيػر ذلػؾ
كخضرة بطف الشاة, ككسكس الخشب بعد شػقو, كفسػاد بػاطف الجػكز, كمػر القثػاء,  ,أك غيره ,حيكانا

 أىػ. ِ(رط الرد بو فيعمؿ بشرطو ألنو شرط فيو غرض, كماليةكنحكه إال أف يشت

 الفريق الثاني: الجميور:

, كذىبػػػػكا إلػػػػى أف مػػػػا تبػػػػيف مػػػػف عيػػػػب بعػػػػد ٓ, كالحنابمػػػػةْ, كالشػػػػافعيةّكىػػػػـ كػػػػؿ مػػػػف الحنفيػػػػة
االستعبلـ مف ضماف البائع, كاستدلكا لقكليـ بالقياس عمى المصراة, كجكاز ردىا, بعػد حمبيػا, حيػث 

 ,كلػك حػدث عيػب ال يعػرؼ القػديـ إال بػويبيا عمى البائع, جاء في مغنػي المحتػاج: )جعؿ ضماف ع
                                                 

ػػًنية, ِٖٕ: د. خالػػد المصػػمح, ص الحػكافز التجاريػػة التسػػكيقية كأحكاميػػا فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي -ُ , مكقػػع الػػدرر السى
http://www.dorar.net/book_end/10202. 

 (.َُّ,ُُّ/ٓشرح الخرشي عمى مختصر سيدم خميؿ: الخرشي, ) -ِ

 (.ِّٕ/ٔفتح القدير: ابف اليماـ, ) -ّ

 (.ُّٖ/ْتحفة المحتاج: الييتمي, ) -ْ
 (.ِْْ,ِْٔ/ْاإلنصاؼ: المرداكم, ) -ٓ

http://www.dorar.net/book_end/10202
http://www.dorar.net/book_end/10202
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ال أرش عميو لمحادث في األظير ككذا كؿ ما كاف مأككلو في جكفو كالرماف كالجكز  ..ككسر بيض
  أىػ. ُ(كالمكز لعذره في تعاطيو الستكشاؼ العيب كما في المصراة كال أرش عميو بسببو لذلؾ

 الترجيح:

الباحػػػث كاهلل أعمػػػـ رجحػػػاف قػػػكؿ الجميػػػكر القاضػػػي بجعػػػؿ ضػػػماف العيػػػب المتبػػػيف بعػػػد  يػػػرل
كذلػػػؾ لكجاىػػػة قػػػكليـ كقربػػػو إلػػػى تحقيػػػؽ العػػػدؿ, فالمشػػػترم ال خبػػػرة لػػػو بعػػػد ، االختبػػػار عمػػػى البػػػائع

 بالمبيع, بخبلؼ البائع الذم ينبغي أنيا سمعتو كيعمـ خباياىا.

متعمقػا بسػبلمة المبيػع  األكؿ كىػك ضػماف مػا كػافكعميو كمما تػـ ذكػره يتبػيف مشػركعية األمػر 
 , سكاء اشترطو أـ ال. إلزاما , كأنو مف ضماف البائع أك المكر دمف العيكب المصنعية كالفنية

 .صالحية المبيع وقيامو بالعمل ضمانوىو  أما الثاني:

سػبب  عمى ضماف العيب الحادث في المبيع عنػد المشػترم كالمسػتند إلػى فإنو يمكف أف يخٌرج
 .ِسابؽ

كىػػػذا النػػػكع مػػػف العيػػػكب حػػػدث فيػػػو نفػػػس الخػػػبلؼ السػػػابؽ, ىػػػؿ ىػػػك مػػػف ضػػػماف البػػػائع أـ 
 المشترم.

 ل األول: المالكية وقول لمحنابمة:القو

ذىبػػكا إلػػى أف العيػػب الحػػادث بسػػبب سػػابؽ لمقػػبض مػػف ضػػماف المشػػترم مػػا لػػـ يػػدلس البػػائع, 
 . ّلـ يستند إلى سبب قبؿ القبض ذلؾ أف العيب كجد عند المشترم بعد القبض, فصار كأنو

 :الفريق الثاني: الحنفية والشافعية وقول لمحنابمة

كذىبكا إلى أف العيب الحادث بعد القبض كالمسػتند إلػى سػبب سػابؽ لمقػبض, ىػك مػف ضػماف 
 .  ْالبائع, فبتقدـ السبب أصبح كالعيب المتقدـ

 

                                                 

 (.ّْْ/ِمغني المحتاج: الشربيني,) -ُ
 فقػػػو اإلسػػػبلمي: بػػػدر بػػػف عبػػػد اهلل الجػػػدكع, مكقػػػع رسػػػالة اإلسػػػبلـ,خػػػدمات مػػػا بعػػػد البيػػػع كأحكاميػػػا فػػػي ال -ِ

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186. 
(, ُِٖ/ّقي: الدسػػػػكقي,)(, حاشػػػػية الدسػػػػك ُِْ/ٓشػػػػرح الخرشػػػػي عمػػػػى مختصػػػػر سػػػػيدم خميػػػػؿ: الخرشػػػػي, ) -ّ

 (.ُّْ/ْاإلنصاؼ: المرداكم, )

 (.ُّْ/ْ(, اإلنصاؼ: المرداكم, )ُُِ/ِ(, حاشيتا قميكبي كعميرة: )ِْ/ْتبييف الحقائؽ: الزيمعي, ) -ْ

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186
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 الترجيح:

الحػػادث بعػػد القػػبض كالمسػػتند إلػػى سػػبب يػػرل الباحػػث أف الػػرأم الثػػاني كالقاضػػي بػػأف العيػػب 
, ككجػكد سػبب العيػب ترتػب عميػو ُوالبائع, فالسبب يترتب عميو مسػبىبي سابؽ لمقبض, ىك مف ضماف 

 .ِكجكد العيب

, أمػػر مشػػركع, كىػػك مػػف مػػا كػػاف متعمقػػا بصػػبلحية المبيػػع كقيامػػو بالعمػػؿكعميػػو فػػإف ضػػماف 
 .ضماف البائع أك المكر د إلزاما سكاء اشترطو أـ ال

كبذلؾ يتبيف إف ضماف كؿ مف معايير الجكدة كصبلحية المبيػع, ىػك مػف الضػمانات الممزمػة 
لممكر د, سػكاء تػـ اشػتراطيا فػي العقػد أـ لػـ تشػترط, ال كمػا يػركج مػف أنػو خدمػة, يقػدميا البػائع عمػى 

 سبيؿ التبرع لمزبائف.

 انات التطوعية:النوع الثاني: الضم
نما تكػكف عمػى سػبيؿ التطػكع, ىذا النكع مف الضمانات ال ييم ـز بيا أحد طرفي العقد ابتداءن, كا 

كبالغالب في عقد التكريد تككف مف جية المكر د, كمثاليا ضماف العيب بعيد األجؿ, ىذا الضماف لو 
 أحكاؿ لكؿ منيا أحكاـ خاصة, كىذا بيانيا.

 جل:ضمان العيب بعيد األ

ف البػػػائع إلػػى ضػػػماف المشػػػترم بمجػػػرد أصػػؿ الضػػػماف فػػػي البيػػكع أف ينتقػػػؿ المبيػػػع مػػف ضػػػما
ىػػي التػػي يكػػكف ك  التقػػابض, كعقػػد التكريػػد ىػػك نػػكع مػػف أنػػكاع البيػػكع, كالتػػي تعػػد مػػف عقػػكد الضػػماف,

عمػػى الطػرؼ القػػابض لػو, فميمػػا يصػبو مػػف تمػؼ فمػػا دكنػو كلػػك بآفػة سػػماكية  المػاؿ محميػػا مضػمكننا
معة لفتػػػرات طكيمػػػة بعػػػد قػػػبض , كلكػػػف قػػػد يعػػػرض البػػػائع ضػػػماف السػػػّكحسػػػابو ويكػػػف عمػػػى مسػػػؤكليت

 المشترم ليا, أك قد يطمب المشترم منو ذلؾ, كىك ما يسمى ضماف العيب بعيد األجؿ.

نػو يختمػؼ أال يختمؼ ىذا النكع عف ضماف الصػبلحية السػابؽ الػذكر مػف حيػث الكظيفػة, إال 
س سػنكات مف حيث مدة الضماف التي يعطييا المكر د, فمػدة الضػماف بعيػد األجػؿ قػد تصػؿ إلػى خمػ

                                                 

 (.ُِّ/ُالفركؽ: القرافي, ) -ُ

 خػػػدمات مػػػا بعػػػد البيػػػع كأحكاميػػػا فػػػي الفقػػػو اإلسػػػبلمي: بػػػدر بػػػف عبػػػد اهلل الجػػػدكع, مكقػػػع رسػػػالة اإلسػػػبلـ, -ِ

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186. 
 .ٖٓ, العدد الثاني, صُٗفكرة ضماف العقد: أيمف أبك العياؿ, مجمة جامعة دمشؽ, المجمد  -ّ

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186
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ما يتـ فرض سعر مستقؿ مقابػؿ ضػماف ىػذه األعطػاؿ آلجػاؿ البعيػدة, كفػي بعػض  , كغالبناُأك يزيد
األحياف يتـ زيادة سعر السػمعة فػي نفػس العقػد مقابػؿ الضػماف بعيػد األجػؿ, فمػا حكػـ ىػذا النػكع مػف 

 ؟ الضماف كفقان لمصكرة التي ذكرنا

 :لأواًل: حكم ضمان العيب بعيد األجل بأجر مستق

أف يقػػػكـ المػػػكر د بتكريػػػد سػػػمع معينػػػة, كيعػػػرض عمػػػى الطػػػرؼ اآلخػػػر أف يضػػػمف لػػػو صـــورتو: 
السمعة لمدة سنتيف أك ثبلث, عمى أف يتـ زيادة مبمػغ معػيف عمػى سػعر السػمعة مقابػؿ ىػذا الضػماف, 

 كقد يككف ذلؾ بطمب مف المكرَّد لو.

العقػد بػبل أدنػى شػؾ فيػو مػف يرل الباحث أف ىذه المعاممة ما ىػي إال عقػد تػأميف, كمثػؿ ىػذا 
الجيالة كالمقامرة ما فيو, فالضػامف ال يعمػـ مػا قيمػة العطػؿ الػذم سػيحدث مسػتقببلن, فقػد يكػكف أكبػر 
بكثيػػػر مػػػف قيمػػػة المبمػػػغ الػػػذم تقاضػػػاه لقػػػاء ىػػػذا الضػػػماف, فبمػػػا يسػػػتحؿ المضػػػمكف لػػػو مػػػاؿ أخيػػػو, 

ـى   ايسػػتحؿ الضػػامف مػػاؿ أخيػػو, إذن  كبالمقابػػؿ قػػد ال تتعػػرض السػػمعة ألم عطػػؿ خػػبلؿ ىػػذه المػػدة, فػػب
 فاألمر بجممتو محض مقامرة.

ػا كعميػو فػإف مثػػؿ ىػذه المعاممػة , كال يصػػح العقػد إال بإلغػػاء محرمػػة فاسػدة, كمفسػػدة لمعقػد أيضن
 ىذا الشرط أك البند مف بنكده.

 عقػد أفكبيذا المعنى صدر قرار مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي: بشأف التأميف, إذ جػاء فيػو: )
 مفسد كبير غرر فيو عقد التجارم التأميف شركات بو تتعامؿ الذم الثابت القسط ذا التجارم ميفالتأ
 .ِ.(شرعا حراـ فيك كلذا. لمعقد

 يد األجل بأجر مقترن بثمن السمعة:ثانيًا: حكم ضمان العيب بع

أف يقػػكـ المػػكر د بتكريػػد سػػمعة مػػا بػػثمف معػػيف, عمػػى أف تكػػكف أعمػػاؿ الصػػيانة لمػػدة صــورتو: 
ثػػبلث سػػنكات مػػثبل, عمػػى الجيػػة المػػكردة, دكف أف تيخػػص أعمػػاؿ الصػػيانة بسػػعر مسػػتقؿ عػػف ثمػػف 

 السمعة, كذلؾ إما أف يككف بعرض مف المكر د, أك بطمب مف المكرَّد لو.

 يرل الباحث أف ىذه الحالة يمـز في حكميا التفصيؿ عمى النحك اآلتي:

                                                 

 اإلسػػػبلمي: بػػػدر بػػػف عبػػػد اهلل الجػػػدكع, مكقػػػع رسػػػالة اإلسػػػبلـ, خػػػدمات مػػػا بعػػػد البيػػػع كأحكاميػػػا فػػػي الفقػػػو -ُ

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186. 
 (.ْٓٓ/ِمجمة مجمع الفقو اإلسبلمي: العدد الثاني, ) -ِ

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186
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أم ال يقابمػو أم زيػادة فػي ثمػف السػمعة إذا كاف ىذا الضماف محض تطكع مف قبؿ المػكر د,  -ُ
األصػػمي مقابػػؿ التزامػػو, فيػػك ىبػػة أك تبػػرع, كال مػػانع شػػرعا مػػف ذلػػؾ, كلكػػف ىنػػاؾ ضػػكابط 

 يجب مراعاتيا, كسيأتي ذكرىا.
إذا كػاف المػػكر د رفػػع سػػعر السػػمعة, مقابػػؿ التزامػو ضػػمانيا, ككػػاف ذلػػؾ دكف عمػػـ المػػكرَّد لػػو,  -ِ

, لتحقؽ معنػى المقػامرة كالغػرر مػف طرفػو, إال أف ماالن حرامناد في ىذه الحاؿ أكؿ فإف المكر  
 فعمو ىذا ال يؤثر عمى صحة العقد, طالما كاف ذلؾ أمرا مستترا كدكف عمـ المكرَّد لو.

د يعتبػػر ف عمػػى رفػػع سػػعر السػػمعة, مقابػػؿ ضػػمانيا آلجػػاؿ بعيػػدة, فػػإف العقػػاإذا تكاطػػأ الطرفػػ -ّ
 كخصميا مف ثمف السمعة كردىا لممشترم., كال يصح إال بإلغاء ىذه الزيادة فاسدنا

 يا في مثل ىذا النوع من الضمان:ضوابط يجب مراعات

ٍف كانػػت عمػػى سػػبيؿ التطػػكع كاليبػػة, إال  مػػف  ئنافييػػا شػػي أفقػػد ييػػكرىد عمػػى ىػػذه المعاممػػة أنيػػا كا 
عيػد الجيالة كالغرر, فالضامف ال يعمـ ما حجـ ىبتو أك القػدر الػذم تبػرع بػو؛ ذلػؾ أف العيػب الػذم ت

بضػمانو لػػـ يظيػر بعػػد؛ لػذا يجػػب تقييػد ىػػذا النػػكع مػف الضػػماف بػبعض الضػػكابط التػي تجعػػؿ الغػػرر 
 يغتفر لكجكد مثمو, كىذه الضكابط ىي:  ايسيرن 
أف تكػػكف مػػدة الضػػماف متناسػػبة مػػع جػػكدة السػػمعة, كتكػػكف فػػي حػػدكد الحاجػػة, فػػبل يجعػػؿ  -أ 

 الضماف مثبلن لسمعة مستيمكة لمدة طكيمة.
 ضماف عمى أف سكء استخداـ المشترم لمسمعة يمغي ضماف البائع ليا.أف ينص في ال  -ب 
جػػراء اختبػػارات دقيقػػة ليػػا حتػػى يػػتمكف   -ج  أف ال يقػػكـ البػػائع بضػػماف سػػمعة إال بعػػد فحصػػيا كا 

 .ُمف معرفة احتماؿ طركء العيب عمييا

كلعؿ جممة المصالح التػي تتحقػؽ لطرفػي العقػد مػف ىػذا الضػماف, ىػي التػي أدت إلػى غفػراف 
 "عقػػكد الصػػيانة"ا القػػدر اليسػػير مػػف الغػػرر, كىػػذه المصػػالح عػػدىا الػػدكتكر منػػذر قحػػؼ فػػي بحثػػو ىػػذ

 فكانت عمى النحك اآلتي:
كالمصػػمحة العامػػة أيضػػا( فػػي اسػػتقرار العقػػكد كالتقميػػؿ مػػف حػػاالت مصػػمحة طرفػػي العقػػد ) -1

  .الرجكع فييا بالرد بالعيب
آللػػػة قػػػد تػػػؤدم إلػػػى تحميمػػػو مصػػػمحة البػػػائع فػػػي التخفيػػػؼ مػػػف آثػػػار أم عيػػػب خفػػػي فػػػي ا -2

مسؤكلية تعاقدية تجػاه المشػترم أك تقصػيرية تجػاه المشػترم كغيػره ممػف يتصػؿ باآللػة التػي 
 صنعيا كباعيا.

                                                 

 .http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186لبيع: الجدكع, خدمات ما بعد ا -ُ

http://fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=17186
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مصمحة البائع باالحتفاظ بأسرار آلتو دكف أف تصؿ إلى منافسيو, كبالتػالي فيػك يرغػب فػي  -3
 بأسرار صيانتيا.أف يكشؼ لممشترم أقؿ قدر ممكف مف ىذه األسرار, كيحتفظ لنفسو 

مصمحة البائع في تحسيف سمعتو كتعظيـ مبيعاتو كأرباحو بإظيار أف سمعتو )خدمتو( ذات  -4
نجازىا.  جكدة عالية, كأنو مستعد دائما لدعـ كفاءتيا كا 

مصمحة المشترم في التقميؿ مف آثار تعطؿ اآللة عف تقديـ المنافع المرجكة منيا إلى أدنى  -5
 ى اإلصبلح السريع كمما دعت الحاجة.حد ممكف, مما يجعمو يحرص عم

مصػػمحة المشػػترم فػػي إتقػػاف كسػػائؿ التعامػػؿ مػػع اآللػػة فػػي حػػالتي التشػػغيؿ كالتعطيػػؿ, مػػع  -6
 .ُعممو بأف الصانع ىك أقدر الناس عمى ىذا اإلتقاف

 
 
 
 

                                                 

 (.ُُٔ/ِ, )ُُعقكد الصيانة: د. منذر قحؼ, مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي, العدد -ُ
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 المطمب الثالث
 نظرية الظروي الطارئة

ة الظػركؼ الطارئػة, يعد التشريع اإلسػبلمي, أكؿ تشػريع عمػى كجػو األرض يضػع أسػس نظريػ
ػا كال غرابة في ذلؾ, مػع المقاصػد العامػة التػي جػاءت الشػريعة بيػا  بػؿ إف ىػذا االتجػاه يسػير متناغمن

كىدفت لتحقيقيا, فمقصد العدؿ, كالتراحـ, كالتآخي, كالتناصر, جميعيػا متحقػؽ فػي نظريػة الظػركؼ 
قػػػو الغػػػرب أف مػػػف أحػػػدث الطارئػػػة, يقػػػكؿ الػػػدكتكر عبػػػد الػػػرزاؽ السػػػنيكرم: )يػػػدرؾ كػػػؿ مطمػػػع فػػػي ف

... .نظرياتػػو فػػي القػػرف العشػػريف )نظريػػة التعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ الحػػؽ( ك )نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة(
 .ُكلكؿ نظرية مف ىذه النظريات أساس في الشريعة اإلسبلمية ال يحتاج إال إلى الصياغة كالبناء(

ؿ كظػػركؼ يسػػتحيؿ كفػػي مجػػاؿ العقػػكد المسػػتمرة عامػػة, كعقػػد التكريػػد خاصػػة, قػػد تطػػرأ أحػػكا
معيا تطبيؽ العقد, منيا ما ىك عائد ألحد طرفي العقد, كمنيا ما ىك عائد لسبب خػارجي ال عبلقػة 

 لممتعاقديف بو.

 لطرفي العقد يمكف التمثيؿ لو, باالنييار المالي كاإلفبلس ألحدىما. فما كاف عائدنا

  ار الدكلي.. الخ.لسبب خارجي, يمثؿ لو بالككارث, كالحركب, كالحصعائدنا كما كاف 

 ر الفقيية لنظرية الظروي الطارئة:المصاد
أمػػاـ مػػا ذكرنػػا مػػف ظػػركؼ قػػد تطػػرأ عمػػى العقػػد فيتعػػذر معيػػا إنجػػازه كتنفيػػذه, ظيػػرت الحاجػػة 
لحؿ شرعي لمخركج مف التزاـ العقد, بعد أف اسػتحاؿ تنفيػذه, فكانػت الشػريعة اإلسػبلمية السػباقة كمػا 

لصػياغة نظريػة لمبػدأ الظػركؼ الطارئػة, كسػنكرد ىنػا  تكصػؿ بيػايي أسمفنا بكضع أسس كقكاعد عامػة 
 باختصار أىـ المبادئ كالقكاعد التي ارتكزت عمييا نظرية الظركؼ الطارئة.

إال بتحمػػػؿ ضػػػرر غيػػػر  ,العجػػػز عػػػف المضػػػي عمػػػى مكجػػػب العقػػػدكيقصػػػد بػػػو: مبـــدأ العـــذر:  -ُ
ت كبخاصػػة اإلجػػارة , كىػػك مبػػدأ تكسػػع فيػػو األحنػػاؼ فػػي بػػاب المعػػامبلِمسػػتحؽ بػػو أم بعقػػد

 كالمزارعة.
ػٍكحي الجائحػة فػي المغػة: مػف مبدأ الجـوائح:  -2 تيـ السَّػنة  ,االستئصػاؿ مػف االٍجًتيػاحكىػك الجى جػاحى

كحن   .ّ, استأصمت أىمكاليـاجى
                                                 

 (.َّٗ/ِالزرقا, ) المدخؿ الفقيي العاـ: مصطفى -ُ

 (.ّٗٗ/ّمجمع األنير: شيخي زاده, ) -ِ

 (.ُّْ/ِلساف العرب: ابف منظكر, ) -ّ
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الجائحػة كػؿ آفػة سػماكية ال صػنع كفي االصطبلح الفقيػي ننقػؿ تعريػؼ ابػف مفمػح إذ يقػكؿ: )
كالعطش فكؿ ما تيمكو مف الثمر عمى أصكلو قبؿ أكاف جده لآلدمي فييا كالريح كالحر كالبرد 

. كبيذا المعنى جاءت معظـ تعريفات الفقياء, بخبلؼ المالكية الػذيف ُ(فيك مف ضماف البائع
أضافكا ما أتمفو الجيش خبلؿ مسيره, غير أف المعاصريف تكسعكا في مسألة الجكائح فعرفكىػا 

الحدكث كقػت إبرامػو, كيتعػذر دفعػو أك  , غير متكقعحدث عاـ طارئ أثناء تنفيذ العقدبأنيا: )
 .ِ(التزامو بشركطو السابقة مما يسبب خسارة فادحة لممديف إذا استمر في تنفيذ تجنب آثاره,

كتعد مف أعظـ نظريات الفقو اإلسبلمي, كالقكاعد المككنػة ليػا تعػد مػف أىػـ نظرية الضرورة:  -3
)الضػرر يػزاؿ(, )المشػقة (، ضرر كال ضرار مككنات نظرية الظركؼ الطارئة, مثؿ قاعدة )ال
)الضػػػرر األشػػػد يػػػزاؿ بالضػػػرر األخػػػؼ(, ، تجمػػػب التيسػػػير(, )الضػػػركرات تبػػػيح المحظػػػكرات(

 )الضركرة تقدر بمقدارىا(, )درء المفاسد, أكلى مف جمب المصالح(... كغيرىا مف القكاعد.

 لظروي الطارئة في العقود المالية:شروط تطبيق نظرية ا
شػػركطو كأركانػػو, فإنػػو ممػػـز لطرفيػػو, كال رجػػكع فيػػو,  لعقػػد إذا تػػـ إبرامػػو مسػػتكفيناأف ا األصػػؿ

كلكف في ظركؼ خاصة قد يسػتحيؿ معيػا أك قػد يكػكف مػف المتعػذر تنفيػذ االلتػزاـ, كىػي مػا تعػكرؼ 
عمى تسػميتو الظػركؼ الطارئػة كسػبؽ أف مثمنػا ليػا, كلكػف فػي العقػكد الماليػة يشػترط بعػض الشػركط 

لظػػػرؼ طػػػارئ؛ لينبنػػػي عمػػػى اعتبػػػاره كػػػذلؾ, تغييػػػر بعػػػض التزاماتػػػو كشػػػركطو أك حتػػػى العتبػػػار أف ا
 فسخو, كىذه الشركط ىي:

 .نفيذىا في مدة زمنية, كليس فكرياأف يككف العقد مف عقكد المدة, كىي التي يقع ت -1
 أف يطرأ بعد العقد, كقبؿ أك أثناء تنفيذه, عذر يعجز معو العاقديف أك أحدىما تنفيذ االلتزاـ, -2

 .افإذا لـ يعجز لـ يكف األمر طارئن 
 .مرىقنا في العقد, فيجعؿ مف تنفيذه أمرنا أف يصيب أحد المتعاقديف ضرر مف جراء المضي -3
أف يككف الضرر غير مستحؽ لمتعكيض بمكجب العقد, فإف كاف العقد ينص عمى تعكيضو  -4

 را طارئا.فبل يعد أم
 .ّاال يعد أمرا طارئن  متكقعناا كغير متكقع, فإف كاف أف يككف الحادث استثنائين  -5

                                                 

 (.َُٕ/ْالمبدع شرح المقنع: ابف مفمح, ) -ُ

(, كىك ما رجحو َِٖ/ٔأثر الجائحة عمى العقد: مصطفى عياد, مجمة الجامعة اإلسبلمية, العدد الثاني, ) -ِ
 . ِِانات كالجزاءات في عقد المقاكلة, صالدكتكر أحمد شكيدح رحمو اهلل في بحثو الضم

, مصادر االلتزاـ: ُٓٓنظرية الظركؼ الطارئة: محمد رشيد قباني, مجمة مجمع الرابطة, العدد الثاني,ص -ّ
 . َٖ, عقد التكريد: نمر دراغمة, رسالة ماجستير جامعة النجاح صِِٖأنكر سمطاف, ص
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 أثناء الظروي الطارئة: حكم الضمان في عقد التوريد
إف الحػػديث عػػف الضػػمانات فػػي الظػػركؼ الطارئػػة حػػديث متشػػعب, فطبيعػػة الظػػرؼ الطػػارئ 
كأحكاؿ كؿ مف المتعاقديف, كؿ ىذه األمكر تعتبر عكامؿ أساسية في بناء حكـ الضماف في الظػرؼ 

عطػاء أحكػاـ عامػة؛ ذلػؾ أف الطارئ, كبناء عمى ىػذ ه العكامػؿ نجػد أنػو مػف الصػعب تعمػيـ األمػر كا 
 لكؿ ظرؼ طارئ طبيعتو, كتأثيره الخاص عمى العقد ما يميزه عف غيره.

كانطبلقا مف ىذه المعطيات, يرل الباحث أف يترؾ تقدير كؿ ظرؼ, كمدل تأثيره عمى اإللزاـ 
 ؿ يتناسب مع ما رافقيا مف ظركؼ طارئة,العقدم, لمقضاء, ليبت في أمر كؿ حالة بشكؿ مستق

 أحكاؿ كىي:   ةكاف الحاؿ, نستطيع القكؿ أف الحكـ لف يخرج عف أربع كلكف إجماالن, كأينا
عمػى حكػـ التعاقػد, كمػا بقػي  اأف يحكـ القاضي بفسخ العقد, كاعتبار مػا تػـ تنفيػذه باقينػ -ُ

 فيذ.مف االلتزاـ يسقط بحكـ القاضي بفسخ العقد, كذلؾ لتعذر التن
 .يقدر لو الزكاؿ إذا كاف الحادث كقتيا ,كقؼ تنفيذ العقد حتى يزكؿ الحادث الطارئ -ِ
, كأف تتعيد شركة بتكريد كميات مػف الػدقيؽ ألحػد زيادة االلتزاـ المقابؿ لبللتزاـ المرىؽ -ّ

كػػيس فػػي األسػػكاؽ إلػػى عشػػريف األفػػراف, بسػػعر خمسػػة دنػػانير لمكػػيس, فيرتفػػع سػػعر ال
ذه الحػػػاؿ رفػػػع سػػػعر الكػػػيس الػػػذم فػػػي العقػػػد مػػػثبل إلػػػى عشػػػرة , فممقاضػػػي فػػػي ىػػػدينػػػارا

نمػا يخيػره بػيف القبػكؿ, كبػيف فسػخ  دنانير, كلكػف دكف إجبػار الطػرؼ اآلخػر بالسػعر, كا 
 .ُالعقد

إنقاص االلتزاـ المرىؽ, ككفقا لممثاؿ السابؽ لػك أف كميػات الػدقيؽ شػحت مػف األسػكاؽ  -ْ
مقاضػي مىػذه الكميػات الكبيػرة, فبسبب حرب أك حصار, كلػـ تػتمكف الشػركة مػف تكريػد 

 إنقاص ىذه الكمية بما يتناسب كحجـ السمعة المقدكر عمى تسميميا كفقا لمكضع العاـ.

يػػػرد فػػػي حػػػالتي )إنقػػػاص االلتػػػزاـ المرىػػػؽ, كزيػػػادة االلتػػػزاـ المقابػػػؿ( كيجػػػدر التنبيػػػو ىنػػػا أنػػػو 
المستقبؿ؛ ألنو غير معركؼ؛ القاضي االلتزاـ إلى الحد المعقكؿ بالنسبة لمحاضر فقط, كال شأف لو ب

فقد يزكؿ أثر الحادث الطارئ, فيرجع العقػد إلػى مػا كػاف عميػو قبػؿ التعػديؿ, كتعػكد لػو قكتػو الممزمػة 
 .ِكاممة كما كاف في األصؿ

                                                 

, الشبكة القانكنية السعكدية, كارث الطيبأ. : اإلسبلمينظرية الظركؼ الطارئة في التشريعات العربية كالفقو  -ُ
law.com/vb/showthread.php?t=8856-http://www.ksa. 

 المرجع السابؽ. -ِ

http://www.ksa-law.com/vb/showthread.php?t=8856
http://www.ksa-law.com/vb/showthread.php?t=8856
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 المبحث الثالث
 دراسة نماذج لعقود التوريد

فييػا جميػع  إف دراسة العقػكد تعػد التطبيػؽ العممػي ألم دراسػة ماليػة, كىػذه الدراسػة استعرضػنا
ما قد يرد في عقػكد التكريػد مػف جػزاءات أك ضػمانات, كاآلف ننتقػؿ بالدراسػة مػف الجانػب التأصػيمي, 
إلى الجانب التطبيقي, كىػك دراسػة عينػة مػف عقػكد التكريػد المحميػة كالعربيػة, كسػتتركز الدراسػة عمػى 

ىا, كانتيػاءن بتصػكيبيا مػا بنقػد ءنا مف تحديػدىا, مػركراجانب الجزاءات كالضمانات في ىذه العقكد, بد
 أمكف.

 
 



 

 153  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انفصم انثانث: أحكاو انجضاءاخ ٔانضًاَاخ فً عقٕد انرٕسٌذ

 

 النموذج األول

 المممكة العربية السعودية
  وزارة التعميم العالي

 جامعة  الممك سعود
 إدارة المشتريات والمستودعات

 عقد توريد
 

 اسـ العممية : إنشاء برنامج حاسكبي لبناء قاعدة بيانات لمؤشرات األداء
  .ىػ ُِْٗ/    ٕ. المكافؽ    / ......إنو في يـك

 تـ االتفاؽ بيف كؿ مف : 
أكالن : جامعػػػة الممػػػؾ سػػػعكد كيمثميػػػا سػػػعادة األسػػػتاذ الػػػدكتكر عبػػػد العزيػػػز بػػػف سػػػالـ الػػػركيس كالمشػػػار إلييػػػا فيمػػػا بعػػػد   

  .ب..) الطرؼ األكؿ(
. كالمشػػػار إلييػػػا فيمػػػا بعػػػد ب........................ثانيػػػان : شركة/مؤسسػػػة مؤسسػػػو بػػػدؿ لمتجػػػارة  كيمثميػػػا السػػػيد/

  .) الطرؼ الثاني( 
 المقر الرئيسي الرياض

 ُُّٕٓالرياض  ٕٖٕٖٔالعنكاف : ص ب  
 ََُ\ََََُُْٕٖٔالسجؿ التجارم : 

  .كال يحتج قبمو بأم تغيير فييا ال يتـ إببلغو بو ,يجب إخطار الطرؼ األكؿ بكؿ تغيير يحدث في ىذه البيانات
غب إنشاء برنامج حاسكبي لبناء قاعدة بيانات لمؤشرات األداء كحيػث أبػدل الطػرؼ الثػاني حيث أف الطرؼ األكؿ ير 

تمامػو كفقػا استعداده كالعػرض المقػدـ منػو , كالػذم قبمػو الطػرؼ األكؿ فقػد  ,لمشػركط كالمكاصػفات لمقياـ بيػذا العمػؿ كا 
 اتفؽ الطرفاف عمى ما يمي : 

 اء قاعػػدة بيانػػات لمؤشػػػرات األداء كفػػؽ أفضػػػؿ الطػػرؽ كحسػػػب يمتػػـز الطػػرؼ الثػػػاني بإنشػػاء برنػػػامج حاسػػكبي لبنػػػ
  .الشركط العامة كالمكاصفات الفنية

  كيشتمؿ العقد كمستنداتو عمى اآلتي :  ,ال يتجزأ منو العقد تقرأ كتفسر باعتبارىا جزءامستندات ىذا 
 كثيقة العقد.  
 الشركط كالمكاصفات الفنية الخاصة بالعممية.  
 حؽالشركط العامة كالمبل.  
  ىػ بتعميد الطرؼ الثاني برسػك األعمػاؿ ُِْٗ/ٔ/ِٕكتاريخ   َََُِٕٗٓٗٗخطاب الطرؼ األكؿ رقـ

  .مكضكع العقد عمى الطرؼ الثاني
  كالخطػػػػػػػػػػػػاب اإللحػػػػػػػػػػػػاقي المػػػػػػػػػػػػؤرخ  ُِْٗ/ْ/ِٗالعػػػػػػػػػػػػرض المقػػػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػػػف الطػػػػػػػػػػػػرؼ الثػػػػػػػػػػػػاني بتػػػػػػػػػػػػاريخ

  ..........................في
ذا كجػػد تعػػارض بػػيف أم نػػص مػػف نصكصػػيا فػػإف مػػف حػػؽ الطػػرؼ األكؿ كيجػػب العمػػؿ بجميػػع مسػػتندات العقػػد , كا  

ليذا التفسير عمى أف يراعى أف ما تضمنو  الطرؼ الثاني بتنفيذ العقد كفقا كيمتـز ,كحده تفسير النصكص المتعارضة
  .المستند السابؽ  في الترتيب لو األفضمية في التطبيؽ عمى ما كرد بالمستند البلحؽ
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 السعوديةالمممكة العربية 
  وزارة التعميم العالي

 الممك سعودجامعة 
 إدارة المشتريات والمستودعات

 
 ذ ىػذا العقػد خػبلؿ ىػذه المػدة كفقػاىػ كيمتـز الطرؼ الثاني بتنفيُِْٗ/  ٔ/  ِٕشيكر( تبدأ مف  ْمدة ىذا العقد ) 

 .لمستنداتو
ئو كعشره آالؼ لاير ال غير.( كىي شاممة كمغطية لمتكػاليؼ كالنفقػات ) فقط اربعما .( لايرَََ,َُْقيمة ىذا العقد )

تػػدفع بمكجػػب  ,التػػي يتحمميػػا الطػػرؼ الثػػاني  فػػي سػػبيؿ تنفيػػذ ميػػاـ ىػػذا العقػػد بمػػا فييػػا الضػػرائب كالرسػػـك الجمركيػػة
  .ذلؾمستندات رسمية معتمدة مف الجية المختصة لدل الطرؼ األكؿ حسب االعتماد المتاح في البند المخصص ل

 .كال تؤدل قيمة العقد إلى الطرؼ الثاني إال بعػد تقػديـ شػيادة مػف مصػمحة الزكػاة كالػدخؿ بسػداده المسػتحؽ عميػو ليػا
ككذلؾ تقديـ شيادة صادرة مف مكتب التأمينات المختص يثبت فييا أف منشأتو مسجمة في المؤسػسة كأنػو قػاـ بجميػع 

 .( مف نظاـ التأمينات االجتماعيةٔ/ُٗالنظاـ حسب نص المادة )التزاماتو تجاىيا أك أنو ال يخضع ألحكاـ ىذا 
كيتـ إثبات ذلؾ بكاسطة لجنة يشكميا  .لمطرؼ األكؿ حؽ رفض أم آالت أك أجيزة إذا كانت مخالفة لمستندات العقد

 كيكػػػكف قػػػرار ىػػػذه المجنػػػة نيائيػػػا كممزمػػػا ,كيػػػدعى الطػػػرؼ الثػػػاني لحضػػػكرىا بنفسػػػو أك بمنػػػدكب عنػػػو ,الطػػػرؼ األكؿ
  .لمطرؼ الثاني مع التزامو باالستمرار في تنفيذ سائر أحكاـ العقد

عمػػى أف يػػتـ االتفػػاؽ مػػع  ,سػػيكؿ َٔفكلػػت  َُُأك  ,سػػيكؿ َٔفكلػػت  َِِ-يجػػب أف تكػػكف األجيػػزة الكيربائيػػة  
  .الطرؼ األكؿ مسبقان ككتابة عمى نكع الفكلت المطمكب قبؿ التكريد

.......... مػػف تػػاريخ تسػػمـ الطػػرؼ األكؿ ليػػا سػػميمة .ألجيػػزة كضػػمانيا لمػػدةيمتػػـز الطػػرؼ الثػػاني بصػػيانة اآلالت كا
  .كصالحة لبلستعماؿ كالتشغيؿ عمى أكمؿ كجو

لشركطو بكؿ دقػة فػإذا تػأخر عػف البػدء فػي العمػؿ أك تباطػأ فػي تنفيػذه  تنفيذ ىذا العقد كفقايجب عمى الطرؼ الثاني 
خػبلؿ خمسػة عشػر يكمػان مػف تػاريخ إببلغػو كتابػة بتصػحيح  أك أخؿ بأم شرط مف شركط العقػد كلػـ يصػمح أكضػاعو

الكضع فأنو يجكز لمجامعة سحب العمؿ مف الطرؼ الثاني كمف ثػـ فسػخ العقػد أك التنفيػذ عمػى حسػابو مػع بقػاء حػؽ 
( مػػػف نظػػػاـ ّٓالجامعػػػة فػػػي الرجػػػكع عميػػػو بػػػالتعكيض المسػػػتحؽ عمػػػا لحقيػػػا مػػػف ضػػػرر بسػػػبب ذلػػػؾ كفقػػػان لممػػػادة )

 .تريات الحككميةالمنافسات كالمش
 ( مف ىذا العقد يككف لمطرؼ األكؿ حؽ فسخ ىذا العقد في إحدل الحاالت التالية : ٖدكف اإلخبلؿ بحكـ البند )

 عاممو مع الطرؼ األكؿ ت إذا أستعمؿ الطرؼ الثاني الغش أك التبلعب في - أ
  .إذا أفمس الطرؼ الثاني أك أعسر - ب
لكاسػػطة رشػػكة ألحػػد منسػػكبي الطػػرؼ األكؿ ممػػف ليػػـ عبلقػػة إذا ثبػػت أف الطػػرؼ الثػػاني قػػدـ  بالػػذات أك با - ت

 .أك شرع في ذلؾ ,باألعماؿ مكضكع ىذا العقد
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أخؿ بأم شػرط مػف شػركط العقػد كلػـ يصػمح أكضػاعو  إذا تأخر عف البدء في العمؿ أك تباطأ في تنفيذه أك - ث

 . خمسة عشر يكمان مف تاريخ إببلغو خبلؿ
كيتـ الفسخ بخطاب مسجؿ يكجيو الطرؼ األكؿ لمطرؼ الثػػاني دكف حاجػة التخػاذ أم إجػراء آخػر, كيكػكف مػف حػؽ 

كذلػؾ فضػبلن عػف  ,العقػدالطرؼ األكؿ الرجكع عمى الطرؼ الثاني بالتعكيضات عف األضرار الناشئة مف جراء فسػخ 
  .العقكبات األخرل المقررة نظامان 

%( )كاحػػد بالمائػػة( ُإذا تػأخر الطػػرؼ الثػػاني فػػي تنفيػػذ التزامػػػاتو بمكجػػب ىػػػذا العقػػد يخضػػع لغرامػػة تػػأخير مقػػدارىا )
المائػة( %( )سػتة بٔمف قيمة البنكد التي تأخر فييا كذلؾ عف كؿ أسبكع تأخير عمى أال يزيػد مجمػكع الغرامػة عمػى )

 .مف كامؿ قيمة العقد
كمػع  ,ال يجكز لمطرؼ الثػاني التنػازؿ عػف ىػذا العقػد أك عػف جػزء منػو بػدكف مكافقػة كتابيػة مسػبقة مػف الطػرؼ األكؿ

بمػػا فػػي ذلػػؾ الصػػيانة  .ذلػػؾ يظػػؿ الطػػرؼ الثػػاني مسػػؤكالن بطريػػؽ التضػػامف مػػع المتنػػازؿ إليػػو عػػف تنفيػػذ ىػػذا العقػػد
لثاني التنػازؿ عػف المبػالغ المسػتحقة لػو بمكجػب ىػذا العقػد إال بمكافقػة كتابيػة مسػبقة كما ال يجكز لمطرؼ ا ,كالضماف

كال يخػػؿ ىػػذا التنػػازؿ بأحقيػػة الطػػرؼ األكؿ فػػي حسػػـ أم مسػػتحقات لػػو أك ألم جيػػة حككميػػة أك  ,مػػف الطػػرؼ األكؿ
كيمتـز الطرؼ الثاني  ,مؤسسة عامة أك حقكؽ عمالة الطرؼ الثاني التي لـ يؤدىا إلييـ مف مستحقات الطرؼ الثاني
 بإثبات مضمكف ىذا االلتزاـ في الطمب الذم يتنازؿ بمقتضاه عف أم مف  مستحقاتو لمغير. 

ككػػذلؾ كتابػػة اسػػمو بيػػا كعمػػى جميػػع  ,يمتػػـز الطػػرؼ الثػػاني باسػػتعماؿ المغػػة العربيػػة فػػي مراسػػبلتو مػػع الطػػرؼ األكؿ
  .ىػُُْٕ/ُ/ِكتاريخ  ُٕٓ/ُِمكي كزير الداخمية رقـ معداتو كسياراتو كمبانيو كفقان لبرقية صاحب السمك الم

ىػػػ باعتمػػاد التػػاريخ اليجػػرم فػػي جميػػع َُْٗ/ُُ/ِٓ/ـ كتػػاريخ ُُِٗيمتػػـز الطػػرؼ الثػػاني بالتكجيػػو السػػامي رقػػـ 
  .المكاتبات كالمكاعيد البلزمة لتنفيذ ىذا العقد

...( ...... بمبمػغ )............ كتػاريخ...........بػرقـ.قدـ الطػرؼ الثػاني لمطػرؼ األكؿ خطػاب ضػماف صػادران مػف
 ....... .لاير كسارم المفعكؿ حتى

 ,كيجكز لو عند االقتضاء طمب تمديد سريانو دكف معارضة مف الطػرؼ الثػاني ,كيحتفظ الطرؼ األكؿ بيذا الضماف
  .كال يرد الضماف إال بعد تماـ كفاء الطرؼ الثاني بكامؿ التزاماتو طبقان لمعقد

 رؼ الثاني كمف يتعاقد معو مف الباطف بما يمي : يمتـز  الط
استخداـ الخطكط الجكية العربية السػعكدية أك بكاسػطتيا فػي تنقبلتػو كمكظفيػو كعمالػو كمػا يػدخؿ فػي تنفيػذ العقػد ممػا 

 ِّٖٔ/ُٕكفػػي حالػػة مخالفػػة ذلػػؾ يخضػػع لغرامػػة جزائيػػة كفقػػان لمػػا ىػػك محػػدد بتعمػػيـ كزارة الماليػػة رقػػـ  .ينقػػؿ جػػكان 
 ىػ َُْٓ/ٖ/ُُيخ كتار 

اسػػتخداـ السػػفف كالبػػكاخر السػػعكدية فػػي نقػػؿ المػػكاد كالمعػػدات البلزمػػة لتنفيػػذ العقػػد كممػػا كػػاف ذلػػؾ ممكنػػان كذلػػؾ كفقػػان 
  ُُْٖلمتعميـ السامي رقـ 
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 المممكة العربية السعودية
  وزارة التعميم العالي

 جامعة  الممك سعود
 عاتإدارة المشتريات والمستود

 
ىػػػ كمػػػا َُْٓ/ٔ/ِٖكتػػاريخ  ُٖٖىػػػ ككفقػػان لمقائمػػػة التػػي أصػػدرتيا كزارة النقػػؿ بتعميميػػػا رقػػـ َُْٓ/ّ/ِٓكتػػاريخ 

    .تصدره مف قكائـ
ىػػ القاضػي بتطبيػؽ القكاعػد المكحػدة َُْٕ/ٔ/ِٓفػي  ُّٗيمتـز الطرؼ الثاني بمضػمكف قػرار مجمػس الػكزراء رقػـ 

  .لمنتجات ذات المنشأ الكطني بدكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربيةإلعطاء األكلكية لممنتجات الكطنية كا
كعمػػى مثيبلتيػػا  ,%َُكتعػػػػطي المنتجػػات الكطنيػػة أفضميػػػة فػػي األسػػػػػعار عػػػػمى مثيبلتيػػا األجنبيػػة بنسػػبة ال تقػػؿ عػػف 

يترتػب عميػو غرامػة ال  % كيعتبر اإلخبلؿ بذلؾ إخػبلالن بالعقػدٓمف المنتجات ذات المنشأ الكطني بنسبة ال تزيد عمى
  .% مف قيمة المشتريات إضافة إلى تطبيؽ األحكاـ النظامية األخرلَِتقؿ عف 

يقػػػر الطػػػرؼ الثػػػاني بعممػػػو بػػػأف أنظمػػػة كأحكػػػاـ االسػػػتيراد كالجمػػػارؾ فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية ىػػػي التػػػي يجػػػرم 
يػػا بمػػا فػػي ذلػػؾ األحكػػاـ المتعمقػػة بحظػػر تطبيقيػػا عمػػى تكريػػد كشػػحف أم منتجػػات أك أجػػزاء منيػػا إلػػى المممكػػة أك من

 االستيراد 
ىػػ بشػأف َُُْ/َُ/ُٖكتػاريخ َُِيمتـز الطرؼ الثاني بتطبيؽ القكاعػد المشار إلييا في قػػرار مجمس الػكزراء رقػػػػـ 

  .استئجار المرافؽ السكنية لو كلمكظفيو أثناء تنفيذ العقد
لفصػػؿ فػػي المنازعػػات التػػي قػػد تنشػػأ بػػيف الطػػرفيف حػػكؿ تنفيػػذ مػػع مراعػػاة أحكػػاـ ىػػذا العقػػد يخػػتص ديػػكاف المظػػالـ با

  .كتعتبر أحكامو نيائية كممزمة لمطرفيف .العقد
يخضػػػع ىػػػذا العقػػػد كمسػػػتنداتو لنظػػػاـ تػػػأميف المنافسػػػات كالمشػػػتريات الحككميػػػة كالئحتػػػو التنفيذيػػػة كلؤلنظمػػػة كالمػػػكائح 

كد تعػارض بػيف نصػكص العقػد أك مسػتنداتو كبػيف أحكػاـ كفػي حالػة كجػ ,كالقرارات كالتعاميـ المعمكؿ بيا فػي المممكػة
 .األنظمة كممحقاتيا فإف ىذه األخيرة ىي التي تطبؽ

 .حرر ىذا العقد مف أربع نسخ تسمـ الطرؼ الثاني نسخة منيا كيتكلى الطرؼ األكؿ تكزيع النسخ الباقية
 
 

 كاهلل المكفؽ
 
 

 الطرؼ األكؿ جػػامػػعػػة الممؾ سػعػكد                           الطرؼ الثاني                                      
 د. عبد العزيز بف سالـ الركيس                                                            ككيؿ الجامعة      

 
                      .......................                              ................................ 
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 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  اخ ٔانضًاَاخ فً عقٕد انرٕسٌذانفصم انثانث: أحكاو انجضاء

 

 دراسة النموذج األول
عقد التكريػد فػي ىػذا النمػكذج مػف العقػكد اإلداريػة, حيػث يمثػؿ الطػرؼ األكؿ, المػكرَّد لػو كىػك 

 جية حككمية, كالطرؼ الثاني, المكر د كىك إحدل شركات القطاع الخاص.

 الجزاءات الواردة في النموذج األول.
 :مف العقد عمى جممة مف الجزاءات, كىينص البند الثامف  أواًل:

كىػػك جػػزاء أكلػػي عػػف التػػأخر أك التبػػاطؤ فػػي بػػدء العمػػؿ أك إتمامػػو, كقػػد بينػػا أثنػػاء  اإلنــذار: -ُ
الدراسػة أف مثػؿ ىػػذا اإلنػذار يشػكؿ مصػػدر قمػؽ لكثيػػر مػف الشػركات, ألف فيػػو مؤشػر عمػػى 

حػت الشػركة فػي ىػذا النمػكذج تزعزع قدرة الشركة المالية أك اإلدارية التي تـ إنذارىا, كقػد من
لتصػػكيب أكضػػاعيا قبػػؿ إنػػزاؿ بػػاقي العقكبػػات عمييػػا, كمػػف الناحيػػة  ة عشػػر يكمػػامػػدة خمسػػ

الشػػػرعية ال محػػػذكر شػػػرعي فػػػي ىػػػذه اإلنػػػذارات, ال بػػػؿ يسػػػتحب البػػػدء بيػػػا لمػػػا تعطيػػػو مػػػف 
 فرصة لمطرؼ المخالؼ لتصحيح أكضاعو.

نػػذار عػػادة, فخػػبلؿ المػػدة التػػي تمػػت ىػػذا الجػػزاء يعػػد التػػالي لئل ســحب العمــل وفســخ العقــد: -ِ
اإلنػػذار إذا فشػػؿ المػػكر د فػػي تصػػكيب أكضػػاعو, فيػػذا يعنػػي فشػػمو فػػي تنفيػػذ العقػػد, كبالتػػالي 

 فإف سحب العمؿ منو كفسخ العقد, يعد جزاء مشركع؛ لعدـ القدرة عمى تسميـ المبيع.

 -ا كانػت حككميػةكخاصػة إذ -قػد ال تمجػأ الجيػة المػكرَّد ليػا التنفيذ عمـن حسـاب المـورد:  -ّ
نما تعدؿ عف ذلؾ إلى جزاء لعمو أشد عمػى المػكر د كىػك نقػؿ ت نفيػذ العمػؿ إلى فسخ العقد, كا 

مػػا تكػػكف الشػػركة التاليػػة لممػػكر د فػػي المناقصػػة التػػي تسػػبؽ العقػػد,  إلػػى جيػػة أخػػرل, كغالبػػا
أجكر ىذه كبالتالي فإف سعرىا سيككف أعمى, كفي ىذه الحاؿ تعكد الجية المكرَّد ليا بجميع 

الجية الجديدة المنفذة عمى المكر د األكؿ, دكف أف تتحمػؿ الزيػادة فػي السػعر, ثػـ تقػكـ بػدفع 
القيمػػة التػػي تػػـ االتفػػاؽ عمييػػا فػػي العقػػد األكؿ لممػػكر د الػػذم تػػـ تنفيػػذ العمػػؿ عمػػى حسػػابو, 

 .خطابات الضماف التي قدميا مسبقا ا مف قيمةبكالتنفيذ عمى حسابو يككف غال
كمػػا ىػػك مبلحػػظ فػػي ىػػذا النمػػكذج فػػإف المػػكرَّد لػػو, احػػتفظ لنفسػػو بحػػؽ الجزائــي:  التعــويض -4

كيبلحػػظ أيضػػا أنػػو لػػـ يػػتـ ، المطالبػػة بػػالتعكيض عػػف أم ضػػرر نػػاتج عػػف اإلخػػبلؿ بالعقػػد
, ذلؾ أف الضرر غير متحقؽ بعػد كال يعمػـ مقػداره بعػد, كىػك قاتحديد قيمة ىذا الضرر مسب

 الجزائي ) أم منع التقدير المسبؽ لمضرر في العقد(. قره الباحث عند دراسة الشرطأما 
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 البند التاسع, استعمؿ الفسخ كجزاء لجممة المخالفات كىي:ثانيًا: 
 الغش بكؿ أشكالو في التعامؿ مع الطرؼ األكؿ. -ُ
 اإلفبلس كاإلعسار. -2

 الرشكة, أك الكساطة ألم مف مكظفي الطرؼ األكؿ ممف ليـ عبلقة بمكضكع العقد. -3

 بدء العمؿ أك إتمامو. التباطؤ في -4

فػي كػؿ مػف الحػاالت السػابقة الػذكر, إال أنػو قػد يػرد فػي بػاؿ أحػدىـ  االفسخ يعد جزاء مشركعن 
أف مػػا كرد مػػف فسػػػخ العقػػد بسػػػبب اإلعسػػار فيػػػو مخمفػػة لقاعػػدة اإلنظػػػار عنػػد اإلعسػػػار, كىػػذا غيػػػر 

لمبػدأ اإلنظػار, كلكنػو  مخالفنػاسر عمى التنفيذ, لكاف ىػذا صحيح, فمك أف المكرَّد لو أجبر المكر د المع
ػاىنا أعفاه مف مسؤكلياتو ا , مػع ككنػو جػزاء فيمػا يخػص حرمانػو لعقدية, فكاف ذلؾ تخفيؼ عنو أيضن

 مف آثار العقد.

 ة المالية ) التعزير بالماؿ(:البند العاشر, استعمؿ جزاء العقكبثالثًا: 

أخر المػكر د فػي تنفيػذىا,عمى % مػف قيمػة البنػكد التػي تػُنص العقد عمى غرامة مالية قيمتيا 
 % مف قيمة العقد الكمية.ٔأف ال يزيد مجمكعيا 

نمػػا ىػػك مػػف  ال يعػػد ىػػذا الشػػرط مػػف قبيػػؿ الشػػرط الجزائػػي أك التعكيضػػي, الػػذم أثبتنػػا منعػػو, كا 
كىػذه العقكبػة يعػػد اسػتخداميا مػف صػبلحيات الحػاكـ أك كلػي األمػػر, ، قبيػؿ العقكبػة الماليػة التعزيريػة

ا بيت ماؿ المسمميف )خزينة الدكلة( كمصػرفيا فػي مصػالح المسػمميف, كبمػا أف المػكرَّد كيككف مكردى
ا, لو في ىذا العقد جية حككميػة, كػاف ىػذا البنػد بمثابػة عقكبػة ماليػة تعزيريػة, كلػيس شػرطا تعكيضػين 

فيػو لما اشترط المكرد لنفسو حػؽ المطالبػة بػالتعكيض فػي البنػد الثػامف كالػذم بينػا تعكيضينا كلك كاف 
مػف نظػاـ المشػتريات الحككميػة السػعكدم  ْٖأنو لػـ يػنص عمػى قيمػة التعػكيض, كقػد نصػت المػادة 

عمػػى مػػا يمػػي: )إذا تػػأخر المتعاقػػد فػػي تنفيػػذ العقػػد عػػف المكعػػد المحػػدد تفػػرض عميػػو غرامػػة تػػأخير ال 
قيمة  %( عشرة في المائة مفَُكال تتجاكز ) ,%( ستة في المائة مف قيمة عقكد التكريدٔتتجاكز )

 .ُالعقكد األخرل.(

 ضمانات الواردة في النموذج األول:ال
نػػص ىػػذا العقػػد عمػػى نػػكعيف مػػف الضػػماف, أحػػدىما يخػػتص بضػػماف أمػػكاؿ أخػػرل لممػػكرَّد لػػو 

 عمى المكر د ال عبلقة ليا بمكضكع العقد, كالثاني ضماف يختص بمكضكع العقد.

                                                 
 .ْٖالمادة  نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية السعكدم: فصؿ الغرامات كتمديد العقكد, - ُ
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د لػو االحتفػاظ بقيمػة العقػد, لحػيف تقػديـ البند الرابػع, كنػص عمػى أف لمطػرؼ األكؿ المػكرَّ أواًل: 
لػػو فػػي ىػػذا العقػػد جيػػة حككميػػة مػػا يثبػػت خمػػك ذمػػة المػػكر د تجػػاه أم جيػػة حككميػػة, كبمػػا أف المػػكرَّد 

, فكأنيا استعممت قيمة العقد كضماف ألمػكاؿ ليػا عمػى المػكر د ال تتعمػؽ بمكضػكع العقػد, كنجػد أيضا
مى أحقية الطرؼ األكؿ في حسـ أم مسػتحقات لػو أك الحادم عشر مف العقد نص ع أيضا أف البند

ألم جيػػػة حككميػػػة أك مؤسسػػػة عامػػػة أك حقػػػػكؽ عمالػػػة الطػػػرؼ الثػػػاني التػػػػي لػػػـ يؤدىػػػا إلػػػييـ مػػػػف 
مستحقات الطرؼ الثاني, كذلؾ عف طريؽ عمؿ مقاصػة ليػذه الحقػكؽ مػف قيمػة العقػد, كىػذا الشػرط 

مػػػف إيصػػػاؿ الحقػػػكؽ إلػػػى أصػػػاحباىا, كمػػػا تبػػػيف لػػػيس ممػػػا لػػػو عبلقػػػة بمكضػػػكع العقػػػد, كلكػػػف فيػػػو 
كتخميص أجكر العماؿ العالقة, كدفع الزكاة, كتأدية حقكؽ بيت الماؿ )خزينة الدكلة( كىذا كمو شيء 
محمكد, كبما أف المكر د قد كافؽ عمى ىذه الشركط, فميس في ذلؾ أم مخالفة شػرعية, خاصػة كأنيػا 

 كميا شركط جائزة. 
 ب الضماف:خطا ،البند الرابع عشرثانيًا: 

يتبيف مف ىذا العقد أف خطاب الضماف المقدـ ىنا ىك خطاب ضػماف نيػائي, كلػذلؾ لمػا كرد 
فػػػي العقػػػد مػػػف احتفػػػاظ المػػػكرَّد لػػػو بيػػػذا الخطػػػاب لغايػػػة إنيػػػاء المػػػكر د التزامػػػو, كىػػػذه كظيفػػػة خطػػػاب 

 الضماف النيائي.

, ؿ إخػػبلؿ المػػكر دكيبلحػػظ أنػػو لػػـ يػػتـ ذكػػر حػػؽ المػػكرَّد لػػو, مصػػادرة خطػػاب الضػػماف فػػي حػػا
ال حاجػة لػذكره فػي العقػد, فمجػرد تقػديـ خطػاب الضػماف مػف قبػؿ  اكلعؿ ىذا الشرط يعد عرفػا تجارينػ

المكر د يعد تفكيضا منو لبلستيفاء منو عنػد اإلخػبلؿ, لكػف ذلػؾ ال يمنػع كجػكب ذكػر مسػألة مصػادرة 
المكرَّد لو قيمة الضػرر  خطاب الضماف في العقد, حسما لمادة الخبلؼ في المستقبؿ, فيؿ سيسحب

فقط أـ جميع قيمػة خطػاب الضػماف؟ ىػذه أسػئمة قػد تػكرث التنػازع عنػد كقكعيػا, لػذا كػاف يجػب ذكػر 
 مسألة مصادرة خطاب الضماف كتفصيميا. 
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 لنموذج الثانيا
 عقد توريد اسمنت

 

َـّ  ,...................... المكافؽ.أنو كفي يكـ  : بيف كؿ مف االتفاؽت
 .(.................) كيحمػػػؿ بطاقػػػة شخصػػػية رقػػػـ ,.........الجنسػػػية ,.................السػػػيد/ -ُ

 ف................تمفك .فاكس : ,........ص.ب : ,.........حي ,......,.كعنكانو
 .كييشار إليو فيما بعد كألغراض ىذا العقد بػ "الطرؼ األكؿ ػ الميشترم

 

  (...........) سػػػجؿ تجػػػارم رقػػػـ ,..........الجنسػػػية ,.السػػػادة/ شػػػركة.................. - ِ

 ............تمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ,...........فػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكس : ,........ص.ب : .......,.,..........,.كعنكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 كييشػػػػػػػػػػار إلييػػػػػػػػػػا فيمػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػد كألغػػػػػػػػػػراض ىػػػػػػػػػػذا العقػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػ "الطػػػػػػػػػػرؼ الثػػػػػػػػػػاني ػ المػػػػػػػػػػكَّرد

 .عمػػػػػػى مػػػػػػا يمػػػػػػي مػػػػػػف شػػػػػػركط كبنػػػػػػكد اتفقػػػػػػا ,كبعػػػػػػد أف أقػػػػػػر الطرفػػػػػػاف بأىميتيمػػػػػػا المعتبػػػػػػرة لمتعاقػػػػػػد

 
 تمييد

فػي مشػاريعو  السػتعماليامػف األسػمنت  لمػا كػاف الطػرؼ األكؿ يرغػب فػي تكريػد كميػات كبيػرة
 فػيالطرؼ الثاني ىي شركة رائػدة كلػدييا خبػرة طكيمػة  , كلما كاف---العقارية بمختمؼ المناطؽ ب

تكريػػػػد الكميػػػػات المطمكبػػػػة تكريػػػػد األسػػػػمنت, كقػػػػد كافقػػػػت الشػػػػركة عمػػػػى  أعمػػػػاؿ التكريػػػػد كبخاصػػػػة
  .كالشركط كالكميات المبينة بصمب ىذا العقد بالمكاصفات

َـّ   :بيف الطرفيف عمى ما يمي مف شركط بنكد االتفاؽلذا فقد ت
 .ال يتجزأ مف ىذا العقد كمكمبلن لو في كافة شركطو كبنكده اييعتبر ىذا التمييد جزءن  : البند األول

( كػيس مػف األسػمنت " فقػط ثمانمائػة ألػؼ َََ.ََٖثاني بتكريد عدد )الطرؼ ال إلتـز: الثانيالبند 
الرابػع أدنػاه لمطػرؼ  مف األسمنت " بالمكاصفات كالكميات )الدفعات( المبينة بالبنػديف الثالػث ك كيس
المذككرة بمكاقع المشػاريع أك مخػازف الطػرؼ  كما إلتـز الطرؼ الثاني بتكريد كميات األسمنت ,األكؿ
 .الطرؼ األكؿ , بحسب تكجييات............األكؿ

عمػى أف يكػكف األسػمنت  ,إلتـز الطرؼ الثاني بتكريد الكمية المبيَّنة بالبنػد الثػاني أعػبله: البند الثالث
 : بالمكاصفات التالية

  النكع : أسمنت بكرتبلند. 
  : بمد المنشأ................. 
  ( : كيمكَٓزنة الكيس ),  ( كيس أسمنتَٓالكاحد مف )بحيث يتألؼ الطف. 
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  ( : طبقات ػٓعدد طبقات الكيس ) (five ply ). 
   أف يكػػػػػػكف األسػػػػػػمنت المػػػػػػكَّرد ميطػػػػػػابؽ لممكاصػػػػػػفات كالمعػػػػػػايير التػػػػػػي تشػػػػػػترطيا إدارة المقػػػػػػاييس

 ............كالمكاصفات في دكلة

المقػػػػػاييس  األكؿ شػػػػػيادة صػػػػػادرة مػػػػػف إدارة بػػػػػأف ييقػػػػػدَّـ لمطػػػػػرؼ ,كقػػػػػد إلتػػػػػـز الطػػػػػرؼ الثػػػػػاني
 .األسمنت المبيع لممكاصفات تيفيد بمطابقة............ .كالمكاصفات

 ,يكميػػة عمػػى دفعػػات ,الطػػرؼ الثػػاني بتكريػػد الكميػػة المبيَّنػػة بالبنػػد الثػػاني أعػػبله إلتػػـز: البنــد الرابــع
تكػكف سػيارات ػ تػريبلت ػ بحيػث ( ٓ) بحيث يكَّرد يكميان كبحد أدني حمكلة عدد ,يـك الجمعة باستثناء

( طػػف ُِٓأم أفَّ الكميػة المػٌكردة يكميػان عػدد ) ,األقػؿ ( طػف عمػىِٓحمكلػة السػيارة الكاحػدة عػدد )
 .عمى األقؿ

 .الطرفاف عمى إمكانية زيادة نسبة التكريد اليكمية مستقببلن  اتفؽكقد 

مػػدة  كفبحيػػث تكػػ ,الطػػرؼ الثػػاني بتكريػػد الكميػػة المبيَّنػػة بالبنػػد الثػػاني أعػػبله إلتػػـز: البنــد الخــامس
تػاريخ التسػميـ لمكاقػع أك  الصبلحية الميبيَّنة بكؿ كيس أسمنت سارية لمدة ال تقؿ عف سػتة أشػير مػف

  .مخازف الطرؼ األكؿ
إتفػػؽ الطرفػػاف عمػػى أفَّ نفقػػات تفريػػغ السػػيارات كرص األسػػمنت بمكاقػػع أك مخػػازف : البنــد الســادس

 ..........الطرؼ األكؿ ستككف عمى كاىؿ الطرؼ الػ

 سػكاء ,الطػرؼ الثػاني بػأف يكػكف األسػمنت المػكَّرد سػميمان ك خاليػان مػف العيػكب إلتػـز: السـابعالبنـد 

ػػر بفعػػؿ الرطكبػػة أك المػػاء أك سػػكء الترحيػػؿ أك  أكانػػت عيػػكب تعبئػػة أك تمػػزَّؽ فػػي األكيػػاس أك تحجَّ
 .خبلفو

كؿ فػػي الكميػػات التالفػػة, بشػػرط أف ييخطػػره بيػػا الطػػرؼ األ باسػػتبداؿكقػػد تعيػػد الطػػرؼ الثػػاني 
 .كقت مبلئـ

خػبلؿ مػدة  ,البنػد الثػاني أعػبله فػيالمبػيف  التزامػوبالبػدء فػي تنفيػذ  الثػانيالطػرؼ  إلتػـز: البند الثـامن
الدفعػة  اسػتبلـتكقيػع ىػذا العقػد أك  تبدأ مػف تػاريخ ,( أياـ فقط " سبعة أياـ فقط "ٕأسبكع كاحد فقط )
  .لما ىك ميتفؽ عميو في البند الرابع أعبلهالتنفيذ كفقان  عمى أف يستمر في ,األكلى أييما الحؽ

 ال .………" فقط  ………الطرفاف عمى أفَّ سعر طف األسمنت الكاحد مبمغ  إتفؽ: البند التاسع
شػامبلن الترحيػؿ  , عمػى أف يكػكف ىػذا السػعر..………بكاقع سعر الكيس الكاحد مبمغ كقدره  ,"غير

 .الطرؼ األكؿ رهبحسب ما ييقر  ,لمكاقع مشاريع الطرؼ األكؿ أك مخازنو

 .كقد إتفؽ الطرفاف عمى أف يككف ىذا السعر ممزمان ليما طيمة فترة تنفيذ ىذا العقد
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بتحريػر  أم يمتػـز الطػرؼ األكؿ ,الطرفػاف عمػى أفَّ طريقػة السػداد تكػكف ميقػدمان  إتفػؽ: البنـد العاشـر
 ,"غيػػػر  ال……… " فقػػط ..………( سػػػيارات مبمػػػغ كقػػػدره ٓشػػيؾ مصػػػرفي بقيمػػػة حمكلػػػة الػػػػ )

عمػػى أف تتػػكالى عمميػػة  ,قيبيػػؿ التكريػػد يسػػتمميا ممثػػؿ الطػػرؼ الثػػاني يكميػػان مػػف مكتػػب الطػػرؼ األكؿ
 .خبلؿ مدة تنفيذالعقد كاالستبلـالتحرير 

 ...........بتقػػديـ خطػػاب ضػػماف مصػػرفي بقيمػػة فقػػد إلتػػـز الطػػرؼ األكؿ ,كتنفيػػذان ليػػذا البنػػد
 ( طػف يكميػان, كيفػكض الطػرؼُِٓبكاقػع ) ,ثػة أيػاـييمثَّػؿ قيمػة تكريػدات ثبل كالػذم ,لمطػرؼ الثػاني

إذا مػا تػأخر  ,األكؿ بمكجب ىذا البند الطرؼ الثاني في السحب مف قيمػة خطػاب الضػماف المػذككر
 .األسباب تحرير أك تسميـ الشيؾ الميستحؽ كفقان ليذا البند ألم سبب مف

 قيمػة خطػاب الضػماف المػذككر يػتانتالمتفػؽ عميػو بػيف الطػرفيف أنَّػو, إذا  مػف: البند الحـادي عشـر

إصداره خبلؿ مػدة إسػبكع كاحػد  كلـ يقـ الطرؼ األكؿ بتجديده أك إعادة ,مدتو انتيتبالبند أعبله أك 
لػـ يقػـ الطػرؼ األكؿ بتسػميـ ممثػؿ الطػرؼ الثػاني  أك ,فقط مف تاريخ إخطار الطرؼ الثاني لو بػذلؾ

منػو, جػاز لمطػرؼ الثػاني التكقػؼ عػف  كافي بخطاب الضػماف لمسػحب كلـ يكف ىناؾ رصيد ,الشيؾ
  .لقيمة الدفعة المزمع تكريدىا أك تجديد خطاب الضماف استيفائوالتكريد فكران, لحيف 
 يضمف الطرؼ الثاني العيػكب الخفيػة حسػبما ىػي معرفػة فػي قػانكف المعػامبلت : البند الثاني عشر

( يكمان ُِخبلؿ مدة ) كذلؾ ,سمنتالطرؼ األكؿ لؤل استبلـ, ك التي قد تظير بعد .........المدنية
 .الدفعة استبلـمف تاريخ التكقيع عمى سند 

التكريػد  أنَّػو إذا تػأخر الطػرؼ الثػاني فػي البػدء فػي ,المتفؽ عميو بيف الطػرفيف مف: البند الثالث عشر
عػبله أك ىك متفؽ عميو بالبند الرابػع أ عف المدة المحددة بالبند الثامف أعبله أك تأخر في التكريد عمَّا

عػف كػؿ يػكـ تػأخير " .........يمتػـز بػأف يػؤدم لمطػرؼ األكؿ مبمػغ فإفَّ الطرؼ الثػاني ,أم جزء منو
الحقػػة ميسػػتحقة  عػػف كػػؿ يػػكـ تػػأخير", عمػػى أف يخصػػـ ىػػذا المبمػػغ مػػف أم دفعػػات ..........فقػػط

  .لمطرؼ الثاني

 ,يػد يرجػع لمطػرؼ األكؿسػبب التػأخير فػي التكر  إذا كػاف ,كمػف المتفػؽ عميػو بػيف الطػرفيف أنَّػو
 .تطبيقيا خبلؿ ىذه المدة فإفَّ غرامة التأخير ال يتـ

 البنػد الخػامس عشػر فػيإذا ثبت لمطرؼ األكؿ أثناء سػرياف مػدة التكريػد المبينػة  : البند الرابع عشر

د ال أفَّ المػدة المتبقيػة مػف العقػ أك ,التكريػد فػييتػأخر أك ييماطػؿ أك يتكاسػؿ  الثػانيأفَّ الطرؼ  ,أدناه
َـّ إنذار ,تكفي لتنفيذ األعماؿ ببنػكد العقػد ك  االلتػزاـبضػركرة  ,الطرؼ الثاني كتابة أكثر مف مػرة أك ت

أك ميخالفػػػة  أك أفَّ الطػػػرؼ الثػػػاني كرَّد أكثػػػر مػػػف مػػػرة كميػػػات معيبػػػة مػػػف األسػػػمنت ,التػػػأخر عػػػدـ
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ف يسػػتبدؿ الكميػػات التكريػػد كأ فػػيلممكاصػػفات, جػػاز لمطػػرؼ األكؿ إنػػذار الطػػرؼ الثػػاني بػػأف ييعجػػؿ 
فسخ العقد بمكجب كتاب خطي  فيالطرؼ األكؿ بحقو  احتفاظمع  ,المعيبة أك المخالفة لممكاصفات

أم إجػراء  التخػاذكدكف الحاجػة  إليػوحمكؿ األجؿ المشػار  النتظارالحاجة  مكجو لمطرؼ الثاني دكف
ك  ,بضػاعتيا تي لـ تػكَّردقيمة الشيكات ال استردادالطرؼ األكؿ بحقو في  احتفاظآخر, كمع  قضائي
بالتعكيض عف أية أضػرار تمحػؽ بػو  الطرؼ األكؿ بحقو أيضان في ميطالبة الطرؼ الثاني احتفاظمع 

 .نتيجة ىذا اإلخبلؿ
 إلتػـز الطػرؼ الثػاني بتنفيػذ أعمػاؿ التكريػد المتفػؽ عمييػا بحسػب ىػذا العقػد : البنـد الخـامس عشـر

 .( طف يكميان عمى األقؿُِٓقع )كذلؾ بكا ,( يكمان ََْ.ٔخبلؿ مدة كقدرىا )

 إذا نشب أم نزاع بػيف الطػرفيف حػكؿ ىػذا ,مف المتفؽ عميو بيف الطرفيف أنو : البند السادس عشر

 دكف غيرىػػػػػػػا .............ينعقػػػػػػػد لممحػػػػػػػاكـ االختصػػػػػػػاصفػػػػػػػإف  ,العقػػػػػػػد أك تنفيػػػػػػػذه أك تفسػػػػػػػيره

 ..........قانكفالجزئية(, كأف القانكف الكاجب التطبيؽ ىك ال .............محاكـ)

 .حرر ىذا العقد مف نسختيف بيد كؿ طرؼ نسخة لمعمؿ بما تضمنو : البند السابع عشر
 

 ............................/ المشترم: تكقيع الطرؼ األكؿ
 

ػػكَّرد /الثانيتكقيع الطرؼ   .........................:المي
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 دراسة النموذج الثاني

العقد بالحرية المطمقة  اكذج الثاني مف عقكد التكريد الحرة, كىي التي يتساكل فيو طرفيعد النم
فػػي إنشػػاء العقػػد كاشػػتراط الشػػركط الخاصػػة بكػػؿ طػػرؼ, خاضػػعيف فػػي ذلػػؾ إلػػى القػػكانيف كاألعػػراؼ 

 العامة المعمكؿ بيا في الدكلة التي أينشئ فييا العقد.

العقػػد, أفػػرادا عػػادييف, أك طرفػا ي يكػػكف فييػػا ككػذلؾ يعػػد مػػف عقػكد التكريػػد الخاصػػة, كىػػي التػ
 شركات خاصة, فبل كجكد لمدكلة في ىذا النكع.

 الجزاءات الواردة في النموذج الثاني.
 البند الثالث عشر. أواًل:

نص ىذا البند عمى شرط جزائي, أك تعكيضي, يتكفؿ بمكجبو المكر د بدفع مبمغ ما مقابؿ كػؿ 
 يخصـ ىذا المبمغ مف الدفعات التالية.يـك تأخير في التنفيذ عمى أف 

سبؽ أف بيف الباحث رأيو في مسألة الشرط الجزائي حث أيد منعيا لما فييا مػف جيالػة, كأكػؿ 
 ألمكاؿ الناس بالباطؿ, كذلؾ جراء تقدير ثمف الضرر قبؿ كقكعو.

كػد, كال شؾ أف عقدا مثؿ النمكذج الثاني, يشكؿ تأخير التكريػد لػو مشػكمة حقيقيػة, كضػرر مؤ 
 فعند تأخر كصكؿ األسمنت, سيكمفو ذلؾ أجرة العماؿ كالمعدات كأمكر كثيرة.

ف تصػػكيب ىػػذا الشػػرط يكػػكف باشػػتراط التعػػكيض فقػػط دكف تقػػديره, عمػػى أف ألػذا يػػرل الباحػػث 
 يترؾ تقديره ليكـ حدكثو, عمى أف يخصـ المبمغ الميقدر مف مستحقات المكرد التالية.

جزائػػي المػػذككر أعػػبله فػػي ىػػذا العقػػد, ىػػك شػػرط فاسػػد غيػػر كيػػرل الباحػػث أف حكػػـ الشػػرط ال
 مفسد لمعقد, كيعد لغكا ال يمـز تنفيذه.

 ثانيًا: البند الرابع عشر.
 جزاءات, كىي: ةنص ىذا البند عمى ثبلث

 اإلنذار. -ُ
 الفسخ. -ِ

 التعكيض الجزائي. -ّ

اشتراط لف يختمؼ كصؼ ىذه الجزاءات عف العقد السابؽ, غير أنو ىناؾ بعض النقد لمسألة 
التعكيض, فما داـ أف المشػترم اشػترط لنفسػو حػؽ التعػكيض فػي ىػذا البنػد عػف أم ضػرر يمحػؽ بػو 

 مف جراء إخبلؿ المكرد في العقد, فما الفائدة مف اشتراط الشرط الجزائي في البند السابؽ.
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نػػػػو اشػػػػترط فسػػػػخ العقػػػػد دكف الرجػػػػكع لمقضػػػػاء, كىػػػػك شػػػػرط صػػػػحيح إذا أقػػػػره أكيبلحػػػػظ أيضػػػػا 
 ذلؾ لما تستغرقو إجراءات القضاء مف فترات زمنية طكيمة قد تصؿ إلى عدة سنكات.  الطرفاف, ك 

 ثانيًا: الضمانات الواردة في النموذج الثاني.
 شمؿ العقد عمى جممة مف الضمانات نبينيا عمى النحك التالي:

 البند الثالث، ضمان معايير الجودة. أواًل:
د بضماف معايير الجكدة كمطابقة المكاصفات القياسػية كما ىك مبيف فقد تعيد المكر د بيذا البن

لمدكلػػة التػػػي يحػػػددىا المشػػػترم, كالتػػػـز بتقػػػديـ شػػػيادة مػػػف إدارة المقػػػاييس كالمكاصػػػفات التػػػي يحػػػددىا 
 المشترم تفيد مطابقة المنتج لشركطيا.

كىػػذا يعػػد مػػف الشػػركط المشػػركعة بػػؿ يعػػد مػػف الشػػركط المسػػتحبة فػػي العقػػكد خاصػػة فػػي مثػػؿ 
مكاد التي تتعمػؽ بيػا سػبلمة العبػاد, كىػك يعػد مػف األكصػاؼ التػي ييمػـز المػكر د بيػا خاصػة فػي ىذه ال

 مسألة المبيع الغائب عف مجمس العقد.

 البند السابع: ضمان الصالحية. ثانيًا:
تعيد المكر د في ىذا البند بصبلحية األسمنت لبلستعماؿ, كمقابػؿ ىػذا التعيػد, التػـز باسػتبداؿ 

 ت عدـ صبلحيتيا, بأخرل صالحة.أم كمية يثب
كيعػػد ىػػذا االلتػػزاـ مػػف قبيػػؿ ضػػماف صػػبلحية المنػػتج, كقػػد بينػػا تكييفػػو الفقيػػي, فيػػك إمػػا مػػف 
العيػػكب التػػي حػػدثت جػػراء سػػبب سػػابؽ لمقػػبض, أك مػػف العيػػكب الخفيػػة التػػي ال تظيػػر إال بالتجربػػة, 

 لعقد.كفي كبل الحالتيف ضمانيا عمى المكر د, كىك ما التـز بو بمكجب ا

 ثالثًا: البند العاشر: خطاب الضمان.
مػػف المبلحػػظ فػػي ىػػذا العقػػد أف المػػكرَّد لػػو )المشػػترم( ىػػك مػػف يقػػدـ خطػػاب الضػػماف, كسػػبب 

ف مػف حيػث المكانػة الماليػة, ىػذا مػف اذلؾ؛ أف ىذا العقد مف العقكد الحػرة كالتػي يتسػاكل فييػا الطرفػ
لتػػي ال تكػػكف الدكلػػة طػػرؼ فييػػا, فخطػػاب جيػػة كمػػف جيػػة أخػػرل ىػػك مػػف عقػػكد التكريػػد الخاصػػة, كا

الضػػماف فػػي العقػػكد اإلداريػػة التػػي تنشػػئيا الدكلػػة مػػع الشػػركات, يقدمػػو المػػكر د كذلػػؾ بسػػبب المكانػػة 
المالية العالية لمدكلة, كالتي تضمف ليا تنفيذ التزاميا, فيبقى أف يقدـ صاحب المكانػة الماليػة األدنػى 

 ضمانا اللتزامو.
 كيفػػكض الطػػرؼكع مصػػادرة خطػػاب الضػػماف كركد ىػػذه الجممػػة: )كيبلحػػظ أيضػػا فػػي مكضػػ

 (.األكؿ بمكجب ىذا البند الطرؼ الثاني في السحب مف قيمة خطاب الضماف المذككر
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ممػا يعنػي أف المصػادرة تكػكف لجػزء مػف خطػاب الضػماف يكافػؽ قيمػة البضػائع, كلػيس لكامػؿ 
 قيمة خطاب الضماف, كىك ما رجحو الباحث خبلؿ الدراسة.

 بعًا: البند الحادي عشر، وقي التوريد.را
نص ىذا البند عمى ضماف مف نكع آخر, كىك كقؼ التكريد إلى مكقع العمؿ كبالتػالي تعطيػؿ 

 المشركع, كجعؿ لذلؾ ثبلث حاالت:
 عدـ دفع ثمف المكاد المكردة. -ُ
 انتياء قيمة خطاب الضماف. -ِ

 انتياء مدة خطاب الضماف. -ّ

الثمف يككف بشكؿ يكمي, فبل يكجد مانع شرعي مػف ىػذا  كبما أف العقد نص عمى أف استيفاء
 التصرؼ, ألنو حؽ لممكر د يستخدمو عند إخبلؿ المشترم.

 : البند الثاني عشر، ضمان العيوب الخفية.خامسا
( فيػػك مػػف قبيػػؿ ضػػماف الصػػبلحية, فبمػػا أف المػػػادة د يعػػد تابعػػا لمػػا بينػػاه فػػي )ثانينػػاىػػذا البنػػ

أسػابيع,  ةيمـز اختبارىا, كمثؿ ىذه المكاد يمـز الختبارىا مدة تقدر بثبلثػالمكردة ىي  االسمنت, فإنو 
كىػػي الفتػػرة البلزمػػة لتحكليػػا لخرسػػانة صػػمبة خاليػػة مػػف الرطكبػػة, كمػػف الناحيػػة الشػػرعية ال محػػذكر 

 .رعي في ىذا الشرط كما بينا سابقاش
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 النموذج الثالث
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 دراسة النموذج الثالث

قػػكد الخاصػػة, كالتػػي ال تكػػكف معػػة اإلسػػبلمية فػػي غػػزة, كىػػك مػػف العلعقػػد مػػف عقػػكد الجاىػػذا ا
نما مؤسسات كشركات خاصة.  الحككمة أحد طرفييا, كا 

 الجزاءات الواردة في النموذج الثالث.

 أواًل: البند السادس.
لتخمفػو  نص ىذا البند عمى أحقية المػكرَّد لػو الرجػكع عمػى المػكر د بػالتعكيض المناسػب, كجػزاء

عف أم مف االلتزامات التي قطعيا عمى نفسو, كىك مف قبيؿ التعكيض الجزائي, الػذم لػـ يحػدد فيػو 
 قيمة الضرر مسبقان, كىك جائز شرعا كال مانع مف إيراده.

 ثانيًا: البند السابع.
$( مائػػػة دكالر ََُىػػػذا البنػػػد اشػػػترط فيػػػو المػػػكرَّد لػػػو, عمػػػى المػػػكر د, شػػػرطا جزائيػػػان, مقػػػداره )

 أمريكي, عف كؿ يـك تأخير.
كفػػي الحقيقػػة, فإنػػو بعػػد مػػا نػػص البنػػد السػػادس عمػػى أحقيػػة المػػكرَّد لػػو بػػالتعكيض الػػبلـز عنػػد 
إخبلؿ المكر د, ال يرل الباحث أم مكجب لذكر بند الشرط الجزائي فػي البنػد السػابع, أمػا حكمػو فيػك 

 .د لغكنالكفاء بو, بؿ يعد ذكره في العقشرط فاسد غير مفسد لمعقد, كال يمـز شرعا ا، اكما بينا سابقن 

 الضمانات الواردة في النموذج الثالث.
كما ىك مبلحظ فإف العقد لػـ يشػتمؿ تقػديـ أم نػكع مػف الضػمانات مػف قبػؿ أم طػرؼ, كلكػف 
يبلحظ أف المكرَّد لو استخدـ ثمف السمعة المستحؽ عميو, استعممو كضػماف, فأجػؿ دفػع الػثمف لحػيف 

 ., كما ىك مبيف في البند الرابعو مف الطرؼ الثاني المكر داستيفاء كامؿ حقكق
 كيبلحظ أيضا أف المكر د لـ يأخذ أم ضمانات مف المكرَّد لو, كذلؾ لسببيف.

 المكرَّد لو ذك مكاف مالية عالية, يمكف الكثكؽ بيا. -1
تعمػيبل ىػذه األطػراؼ, يشػكؿ  , كىذا إذا اقترف مع تكػرار المعاممػة بػيفمبمغ العقد قميؿ نسبيا -2

 , لعدـ طمب المكر د ضمانات مف الطرؼ اآلخر.كاضحا
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 النتائج والتوصيات

 كفي ختاـ ىذه الدراسة خمص الباحث إلى جممة مف النتائج, كانت عمى النحك اآلتي:

عقػػػد عمػػػى عػػػيف مباحػػػة, مكجػػػكدة ال فػػػي مجمػػػس العقػػػد, مؤجمػػػة التسػػػميـ,  عقػػػد التكريػػػد ىػػػك: -1
 .معمكـ منضبطة بصفات معينة, بثمف مؤجؿ

ال مػػػانع مػػػف اسػػػتحداث عقػػػكد جديػػػدة, شػػػريطة أف ال تخػػػالؼ قكاعػػػد كأصػػػكؿ التشػػػريع, كأف ال  -2
 يككف في كتب السمؼ ما يمكف إنزاؿ المعاممة المستحدثة عميو.

ف اجتمع معو في بعض األكصاؼ مثؿ كصؼ المبيع كغيابو  -3 ال يعد عقد التكريد عقد سمـ, كا 
 عف مجمس العقد.

أكلػػػى؛  مػػػى الصػػػفة, كاعتبػػػاره عقػػػدا مسػػػتحدثاتكريػػػد ىػػػك المبيػػػع الغائػػػب عالعقػػػد األقػػػرب لعقػػػد ال -4
 لمفارقتو بيع الصفة مف بعض الجكانب.

عقػػد التكريػػد منػػو مػػا ىػػك خػػاص بالجيػػات الحككميػػة كػػالعقكد المكحػػدة كاإلداريػػة, كمنػػو مػػا ىػػك  -5
 خاص بالقطاع الخاص, كعقكد التكريد الخاصة كالحرة.

ما التأميف المباشر.يتـ إبراـ عقد التكريد بأحد ثبل -6 ما الممارسة كا   ثة طرؽ, إما المناقصة كا 

 الجزاء ىك: األثر المترتب عمى مخالفة الشريعة أك مكافقتيا. -7

مثمما يطمػؽ الجػزاء فػي المغػة كيػراد بػو الثػكاب كالعقػاب فإنػو يطمػؽ شػرعا كيػراد بػو الثػكاب تػارة  -8
 .كالعقاب تارة أخرل

ما إد -9 ما مدني, كا  ما سياسي.الجزاء إما جنائي, كا   ارم, كا 

مػػػا الػػػبطبلف, كالمعػػػامبلت الماليػػػة تتبػػػع ء المػػػدني, إمػػػا جػػػزاء مباشػػػرالجػػػزا -11 مػػػا تعػػػكيض, كا  , كا 
 الجانب المدني مف التشريع.

الجػػزاء المباشػػر يكػػكف بإجبػػار المعتػػدم رد عػػيف الحػػؽ الػػذم لزمػػو لصػػاحب الحػػؽ ال مثمػػو كال  -11
س, كبيػػع ممػػؾ, كضػػرب, كال قيمتػػو, كيسػػتخدـ فػػي ذلػػؾ كػػؿ الكسػػائؿ المتاحػػة مػػف كعػػظ, كحػػب

 ييعدؿ إلى الجزاء األشد الستنقاذ الحؽ إال إذا تعذر استنقاذه بالجزاء األخؼ.

مثممػػػا يكػػػكف التعػػػكيض الجزائػػػي بسػػػبب اإلتػػػبلؼ, كػػػذلؾ يكػػػكف عػػػف التسػػػبب, كمثاليػػػا نفقػػػات  -12
 الشكاية كالتحاكـ كالمحاماة يتحمميا المعتدم المتعمد, جزاءن لما تسبب بو فعمو مف ضرر.
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, كىػػك عنػػد الجميػػكر جػػزاء تخمػػؼ شػػركط صػػحة العقػػد المػػؤدم إلػػى انعػػداـ آثػػارهالػػبطبلف ىػػك:  -13
 فاسد كباطؿ. :مرتبة كاحدة, كعند الحنفية مرتبتاف

 ال يعد فسخ العقد بطبلنان, بؿ يفارؽ البطبلف مف عدة كجكه. -14

حقو مػػف الشػػرط الجزائػػي ىػػك: اتفػػاؽ بػػيف المتعاقػػدىٍيف عمػػى تقػػدير احتمػػالي لمتعػػكيض الػػذم يسػػت -15
شػػرط لػػو, عػػف الضػػرر الػػذم قػػد يمحقػػو, إذا لػػـ ينفػػذ الطػػرؼ اآلخػػر مػػا التػػـز بػػو, أك تػػأخر فػػي 

 تنفيذه.

اختمؼ العمماء في حكـ الشرط الجزائي بػيف مجيػز كمػانع كقائػؿ بجػكازه فػي أحػكاؿ كمنعػو فػي  -16
 .ل الباحث منع الشرط الجزائي شرعاأخرل, كترجح لد

 . كىك مشركع بنص الكتاب كالسنة.عف ضرر شغؿ الذمة بحؽ أك تعكيضالضماف ىك:  -17

 لمضماف ثبلثة أركاف ىي: التعدم, كالضرر, كاإلفضاء, كلكؿ ركف أنكاع متعددة. -18

, كالػػراجح األذل الػػذم يصػػيب اإلنسػػاف فػػي شػػعكره أك شػػرفو أك كرامتػػوالضػػرر المعنػػكم ىػػك:  -19
 .عدـ جكاز تعكيضو ماليا

معنػػكم الػػذم يترتػػب عميػػو ضػػرر كيقصػػد بػػو الضػػرر الالضػػرر المعنػػكم غيػػر المحػػض ىػػك:  -21
 .مادم, كالراجح جكاز تعكيضو ماليا

العقػػد, كاليػػد, كاإلتػػبلؼ,  :أسػػباب الضػػماف كثيػػرة, كلكنيػػا تتػػداخؿ, كيمكػػف حصػػرىا فػػي أربعػػة -21
 كالحيمكلة.

نما يتحقؽ ضماف ا -22 لعقد فقط ال يتحقؽ ضماف اليد, كاإلتبلؼ, كالحيمكلة, في العقكد المالية, كا 
 .ديداكفي عقكد الضماف تح

خطػاب الضػماف ىػك: تعيػد المصػرؼ لممسػتفيد بضػػماف عميمػو بنػاء عمػى طمػب ذلػؾ العميػػؿ,  -23
كذلػػػؾ بػػػدفع القيمػػػة التػػػي نػػػص عمييػػػا التعيػػػد فػػػي كقػػػت محػػػدد إذا أخػػػؿ العميػػػؿ بالتزامػػػو تجػػػاه 

 .المستفيد

 ما أف يككف مغطى كميا مف قبؿ العميؿ, أك جزئيان, أك غير مغطى.إخطاب الضماف  -24

ذا كػاف اختمؼ العمماء  -25 في تكييؼ خطاب الضماف, كالراجح أنو أذا كاف مغطى كاف ككالػة, كا 
ذا كػػاف مغطػػى جزئيػػا غيػػر مغطػػى الجػػزء المغطػػى كفالػػة فػػي  , كػػاف ككالػػة فػػيكػػاف كفالػػة, كا 

 مغطى.الغير الباقي 
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خػذ األجػرة اختمؼ العمماء في أخذ األجرة عمى إصدار خطاب الضػماف, كالػراجح عػدـ جػكاز أ -26
نما يحؽ غطى, أـ غير مغطى, أـ مغطى جزئيا, سكاء كاف ممطمقا عمى خطاب الضماف , كا 

لممصػػرؼ أخػػذ التكػػاليؼ الحقيقيػػة إلصػػدار ىػػذا الخطػػاب, دكف زيػػادة, كىػػي ثابتػػة فػػي جميػػع 
 الخطابات ميما زادت قيمة أك مدة الخطاب.

ال كػػاف أكػػبل ألمػػكاؿ  -27 ال يجػػكز مصػػادرة خطػػاب الضػػماف قبػػؿ تقػػدير قيمػػة الضػػرر الحقيقيػػة, كا 
 الناس بالباطؿ.

الجػػػزاء المباشػػػر المسػػػتخدـ فػػػي عقػػػكد التكريػػػد, إمػػػا اإلنػػػذار, أك الحػػػبس, أك بيػػػع األمػػػبلؾ, أك  -28
 الفسخ كالتنفيذ عمى حساب المكر د, أك تعجيؿ األقساط.

لػػزاـ الطػرؼ اآلخػػر بػػو  -29 ال يجػكز الػػنص فػي عقػػد التكريػػد عمػى قيمػػة الضػػرر المتكقػع حدكثػػو, كا 
 لتعكيض كترؾ تقديره لحيف كقكع الضرر.في العقد, كالصكاب اشتراط ا

ال مػػانع مػػف أف يػػنص العقػػد عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة مسػػماة لتقػػدير الضػػرر حػػيف كقكعػػو, عمػػى أف  -31
 يككف أجر ىذه المجنة عمى الطرؼ المخالؼ.

مصادرة خطاب الضماف االبتدائي يعدمف قبيؿ التعكيض عف تكاليؼ المناقصػة التػي أفسػدىا  -31
 رة عمى مصادرة العربكف في غاية الخطأ.المكر د, كقياس ىذه المصاد

ال يجػػكز مصػػادرة خطػػاب الضػػماف االبتػػدائي إال بعػػد تقػػدير قيمػػة الضػػرر الحقيقيػػة كاسػػتيفائيا  -32
 فقط, دكف باقي قيمة الخطاب.

إذا تمػػػت مصػػػادرة خطػػػاب الضػػػماف االبتػػػدائي يجػػػب إجػػػراء مناقصػػػة جديػػػدة, ال العػػػدكؿ إلػػػى  -33
ذا تػػػـ االنتقػػػاؿ إلػػػ ى المنػػػاقص التػػػالي دكف مناقصػػػة جديػػػدة, يمػػػـز رد قيمػػػة المنػػػاقص التػػػالي, كا 
 خطاب الضماف االبتدائي المصادرة.

 العربكف شكؿ مف أشكاؿ التعكيض, كيجكز تقديمو في عقد التكريد مف قبؿ المكرَّد لو. -34

اختمػػؼ العممػػاء فػػي مسػػألة مصػػادرة العربػػكف, كالػػراجح جػػكاز مصػػادرتو بقػػدر الضػػرر الحقيقػػي  -35
 مع كجكب رد الباقي إلى المشترم الناكؿ. الذم كقع عمى قابضو,

لمكصػػؼ, ال يجػػكز لػػو مصػػادرة العربػػكف, كيحػػؽ لممػػكرَّد لػػو  ابقنػػاإذا لػػـ يػػأتي المػػكر د بػػالمبيع مط -36
 فسخ العقد لثبكت خيار الرؤية لو.

 إف بيع ما لـ يكصؼ, أك ثبكت استحقاقو لمغير, كميا مبطؿ لمعقد عمى ما رجحو الباحث. -37
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لعقػػد الصػػحيح, يبطػػؿ العقػػد مػػع بقػػاء مػػا تػػـ تنفيػػذه قبػػؿ طػػركء المبطػػؿ طػػركء الػػبطبلف عمػػى ا -38
 عمى حكـ التعاقد.

تأخذ ضمانات ما قبؿ كأثناء تنفيػذ العقػد أشػكاؿ متعػددة, منيػا: الضػماف الشخصػي, كالنقػدم,  -39
 كخطاب الضماف, كالكمبيالة, كالسند اإلذني أك ألمر, أك الرىف.

قبيؿ بيع الػديف بالػديف, كيسػتثنى مػف ذلػؾ, أف يكػكف  ال يجكز رىف الكرقة التجارية, ألنيا مف -41
الطػػرؼ المكمػػؼ بسػػداد قيمػػة الكرقػػة التجاريػػة جيػػة مكثكقػػة كذا مكانػػة ماليػػة قكيػػة كػػأف تكػػكف 

 مصرؼ مثبل.

يجكز رىف األسيـ كحصص الشػركات, ذلػؾ أنيػا مػف قبيػؿ رىػف المشػاع كالػذم رجػح الباحػث  -41
 بأنشطة محرمة. جكازه, شريطة أف ال تككف أسيـ شركات تتعامؿ

ما ضمانات تطكعية. -42  ضمانات بعد التنفيذ, إما ضمانات ممزمة, كا 

منيما كضماف صػبلحية المبيػع, ككبلىمػا يضػالضمانات الممزمة مثؿ ضماف معايير الجكدة,  -43
 المك رد لزكما.

الضمانات التطكعية, مثؿ ضػماف العيػكب بعيػد األجػؿ, كىػك عمػى نػكعيف إمػا بسػعر مسػتقؿ,  -44
ما بسعر مق  ترف بسعر المبيع.كا 

يحـر ضػماف العيػب بعيػد األجػؿ بسػعر مسػتقؿ؛ ذلػؾ أنػو شػبيو بالتػأميف التجػارم, كىػك محػـر  -45
 لما فيو مف المقامرة كالجيالة كأكؿ األمكاؿ بالباطؿ.

ضماف العيب بعيد األجؿ بػأجر مقتػرف بػثمف السػمعة, جػاز لممصػمحة كلكػف بضػكابط كشػركط  -46
ال فبل. ,يجب مراعاتيا  كا 

 سبلمي أكؿ الشرائع التي أسست لنظرية الظركؼ الطارئة.الفقو اإل -47

ترتكػػز نظريػػة الظػػركؼ الطارئػػة عمػػى كػػؿ مػػف: مبػػدأ العػػذر, كمبػػدأ الجػػكائح, كنظريػػة الضػػركرة  -48
 بما فييا مف قكاعد.

ب مراعاتيػا لكػي يعػد يجػ شػركطه  طارئة في مجاؿ المعامبلت الماليةلتطبيؽ نظرية الظركؼ ال -49
 الظرؼ طارئا.

أشػػكاؿ, األكؿ: فسػػػخ العقػػد, الثػػاني: كقػػؼ تنفيػػػذ  ةظػػركؼ الطارئػػػة يأخػػذ أربعػػالضػػماف فػػي ال -51
, عمػى أف إنقاص االلتزاـ المرىؽ, كالرابع: ؽزيادة االلتزاـ المقابؿ لبللتزاـ المرىً العقد, الثالث: 

 يخير الطرؼ اآلخر في الشكؿ الثالث كالرابع بيف القبكؿ أك الفسخ دكف إلزامو.
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 التوصيات
بػأف يػػتـ تػػداكؿ مثػؿ ىػػذه الدراسػػات, بػيف الجيػػات العاممػػة فػي مجػػاؿ العقػػكد  يكصػي الباحػػث -1

 لتخميص عقكد ىذه الجيات مما يعمؽ بيا مف المحرمات.

 أف يتـ اعتماد عقد التكريد كمصدر مف مصادر التمكيؿ في المصارؼ اإلسبلمية. -2

رات ليػػـ تكعيػػة مػػكظفي المصػػارؼ اإلسػػبلمية بالجانػػب الشػػرعي لمعػػامبلتيـ, كذلػػؾ بعقػػد دك  -3
 في ىذا المجاؿ.

 تفعيؿ دكر الرقابة الشرعية في المصارؼ اإلسبلمية, أكثر مما ىك عميو اآلف. -4

 ؿ ما استجد عمييا مف أحكاؿ:ظإعادة النظر كالدراسة في كؿ مف المكاضيع التالية في  -5

 الشرط الجزائي. - أ
 خطاب الضماف كمصادرتو. - ب

 األكراؽ التجارية كأحكاميا.  - ت

قػػب الشػػػرعي فػػي جميػػع المؤسسػػػات كالشػػركات الحككميػػة كالخاصػػػة, اسػػتحداث كظيفػػة المرا -6
كجعػػػؿ تكصػػػػياتيـ ممزمػػػػة, بغيػػػػة تخمػػػيص اقتصػػػػادنا اإلسػػػػبلمي ممػػػػا عمػػػؽ بػػػػو مػػػػف شػػػػكائب 

 التشريعات كالمبادئ االقتصادية األخرل, المتعاقبة عمى الببلد اإلسبلمية.

لمسػػو الباحػػث مػػف طػػرؽ بػػاب المعػػامبلت الماليػػة, لمػػا  أكصػػي إخػػكاني الدارسػػيف كالبػػاحثيف -7
 ت الماليػػة كالمصػػرفية منيػػا تحديػػدناإحجػػاـ عػػف ىػػذا البػػاب, ككػػذلؾ لحاجػػة مجػػاؿ المعػػامبل

 .لمبحث كالتصكيب

 تـ
 بحمد اهلل تعالى

 ثنيفاإلظييرة يـك 
 محـرشير السابع مف 

 لعاـ ألؼ كأربعمائة كاثنيف كثبلثيف
 ليجرة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ

 األكؿر كانكف المكافؽ الثالث عشر مف شي
 .لمميبلدعاـ ألفيف كعشرة 

 ككتبو العبد الفقير هلل
 .أبك جزر محمد بف يكسؼ
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 الفيارس العامة
 

 فيرس اآليات -1
 فيرس األحاديث -2

 فيرس المواضيع -3

 المراجع -4
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 أواًل: فيرس اآليات 

 رقم الصفحة رقم اآلية اسم السورة اآلية الكريمة م

 37 178 البقرة قصاص في القتمن() يا أييا الذين آمنوا كتب عميكم ال 1

 36 231 البقرة ) فإن طمقيا فال تحل لو من بعد حتن تنكح زوجًا غيره( 2

 125 279,278 البقرة )يا أييا الذين آمنوا اتقوا الل وذروا ما بقي من الربا( 3

ن كان ذو عسرة فنظرة إلن ميسرة()و  4  119,41 281 البقرة اض

 134 282 البقرة ا تداينتم بدين إلن أجل مسمن فاكتبوه()يا أييا الذين آمنوا إذ 5

ن كنتم عمن سفر ولم تجدوا كاتًبا فرىان مقبوضة( 6 ، 134 283 البقرة ) واض
138 

 32 124,123 النساء .(.)ليس بأمانيكم وال أماني أىل الكتاب 7

 15،  3 1 المائدة )يا أييا الذين آمنوا أوفوا بالعقود( 8

 38 33 المائدة ء الذين يحاربون الل ورسولو()إنما جزا 9

 34 34 المائدة )إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عمييم( 11

 37 38 المائدة )والسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما( 11

 3 89 المائدة ) ولكن يؤاخذكم بما عقدتم األيمان( 12

 33 27 يونس )والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثميا( 13

 68 72 يوسي )قالوا نفقد صواع الممك ولمن جاء بو حمل بعير ( 14

 16 94 الكيي ) فيل نجعل لك خرجا عمن أن تجعل بيننا وبينيم سدا( 15

 38،  34 2 النور )والزانية والزاني فاجمدوا كل واحد منيما مئة جمدة( 16

 38 4 نورال )والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شيداء( 17

 133 21 الطور )كل امرئ بما كسب رىين( 18

 33 61 الرحمن )ىل جزاء اإلحسان إال اإلحسان( 19

 16 6 الطالق )فإن أرضعن لكم فأتوىن أجورىن( 21
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 : فيرس األحاديث النبوية واآلثارثانياً 
 الحديث الشريف م

رقم 

 الصفحة

 ّٓ ) أتردين عميو حديقتو(  .1
 ِٕ ن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرىوا عميو()إن الل تجاوز ع  .2
 ُُٗ )َأنَّ َرُجاًل َأَتن ِبِو المَُّو َعزَّ َوَجلَّ َفَقاَل َماَذا َعِمْمَت ِفي الدُّْنَيا(  .3
َم َحاَلاًل َأْو َأَحلَّ َحرَاًما(  .4  ٓٓ )اْلُمْسِمُموَن َعَمن ُشُروِطِيْم ِإالَّ َشْرًطا َحرَّ
 ٖٗ )الخراج بالضمان(  .5
 ََُ )الزعيم غارم(  .6
 ْٔ )اْلَعْجَماُء َجْرُحَيا ُجَباٌر(.  .7
 ّْ )أعطو إياه إن خيار الناس أحسنيم قضاًء(  .8
 ُّٔ ,ُْ )أنُو َنَين َعْن َبْيِع الكاِلئ بالكاِلِئ(  .9

 ُّْ )أن النبي صمن الل عميو وسمم اشترى من ييودي طعامًا إلن أجل ورىنو درعو(  .11
 ّٖ )بل عارية مضمونة(  .11
َن المَُّو ِلَمْن َخَرَج في َسِبيِمِو(  .12  ٔٔ )َتَضمَّ
 ٔٔ )َتَكفََّل الُل ِلَمْن َجاَىَد ِفي َسِبيِمِو..(  .13
َناٌء ِبِإَناٍء(  .14  ٗٔ )َطَعاٌم ِبَطَعاٍم َواِض
 ٗٔ )عمن اليد ما أخذت حتن تؤديو(  .15
 ٗٔ )فقضن رسول الل صمن الل عميو وسمم أن عمن أىل الحوائط حفظيا بالنيار..(  .16
 ُِٓ,  ُْ )ال تبع ما ليس عندك(  .17
 ّٕ )ال تعجل حتن يبرأ جرحك(  .18

,  ٕٓ,  ٓٓ (.ال ضرر وال ضرار)  .19
َُٓ 

 َُٗ,  ُْ )لي الواجد يحل عرضو وعقوبتو(.  .21
 ُٕ )من أين عممتم أنيا رقية، أحسنتم، واضربوا لي معكم بسيم(  .21
 ُُٗ المَُّو في ِظمِِّو()َمْن َأْنَظَر ُمْعِسرًا َأْو َوَضَع َعْنُو َأَظمَُّو   .22
 ُُٗ )َمْن َأْنَظَر ُمْعِسرًا ِإلن َمْيَسَرِتِو َأْنَظَرُه الُل ِبَذْنِبِو ِإلن َتْوَبِتِو(.  .23
 ُّٕ,  ُْ )مطل الغني ظمم(  .24
 ّٓ َعْنُو( )َمْن َسرَُّه َأْن ُيْنِجَيُو المَُّو ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة َفْمُيَنفِّْس َعْن ُمْعِسٍر َأْو َيَضعْ   .25
 َُِ )نين رسول الل صمن الل عميو وسمم عن بيع العربان(.  .26
 ُِّ,  ُْ َبْيِع اْلَغَرِر( َوَعْن    اْلَحَصاةِ  َبْيعِ  َعْن  َصمَّن المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم    المَّوِ  )َنَين َرُسولُ   .27
 َُُ أثر )ثالثة ال تكون إال لل، القرض والجاه، والضمان(  .28
 َُِ,  ٓٓ )َواْشَتَرى َناِفُع ْبُن َعْبِد اْلَحاِرِث َدارًا ِلمسِّْجِن ِبَمكََّة ِمْن َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة..(أثر   .29
 ٕٕ أثر عمي بن أبي طالب )لو عممت أنكما تعمدتما لقطعتكما(  .31
 ّٔ َعبَّاٍس َيا اْبَن َعبَّاٍس(أثر ابن عباس)َيْنَطِمُق َأَحُدُكْم َفَيْرَكُب اْلَحُموَقَة ثُمَّ َيُقوُل َيا اْبَن   .31
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 ثالثًا: فيرس المواضيع
 

 أ  ...................................................................................... اإلىـــداء
 ج  ................................................................................ شكــر وتقديــر

 د  .................................................................................... المقدمـــــة
 ه .................................................................................................................................. مشكمة البحث

 ه ................................................................................................................................... طبيعة البحث

 ه ............................................................................................................................... أىمية الموضوع

 و  ..................................................................................................................... سبب اختيار الموضوع

 و  ...............................................................................................................................الجيود السابقة

 ز  ................................................................................................................................... حثخطة الب

 1 ........................................... الفصل األول: عقد التوريد "حقيقتو وحكمو وصوره"
 2 ......................................................................................................... : حقيقة عقد التوريدالمبحث األول

 3 ....................................................................................................... : عقد التكريد في المغةالمطمب األكؿ

 5 .............................................................................................. : عقد التكريد في االصطبلحالمطمب الثاني

 8 ......................................................................................................... وريدحكم عقد الت المبحث الثاني:

 9 .............................................................................................. : التكييؼ الفقيي لعقد التكريدالمطمب األكؿ

 33 ..................................................................................................... : أقكاؿ العمماء كأدلتيـالمطمب الثاني

 39 ................................................................................................... : مناقشة األدلة والترجيحالمطمب الثالث

 23 .................................................................................................. أنواع عقد التوريد المبحث الثالث:

 24 ..................................................................................................... د التكريد: تقسيمات عقالمطمب األكؿ

 26 ........................................................................................................ : صكر عقد التكريدالمطمب الثاني

 29 .................. الفصل الثاني: مبدأ الجزاء والضمان في العقود المالية في الفقو اإلسالمي
 33 ................................................................. : مبدأ الجزاء في العقود المالية في الفقه اإلسالميالمبحث األول

 32 ................................................................................................................. : حقيقة الجزاءالمطمب األكؿ

 44 ............................................................................................ : الجزاءات في العقكد الماليةالمطمب الثاني

 53 ............................................................................................................ : الشرط الجزائيالمطمب الثالث
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 65 ..................................................... ي العقود المالية في الفقو اإلسالمي: مبدأ الضمان فالمبحث الثاني

 66 ............................................................................................................. : حقيقة الضمافالمطمب األكؿ

 04 .................................................................................................... : أركان الضمان وأسبابهالمطمب الثاني

 83 ............................................................................................. : الضماف في العقكد الماليةالمطمب الثالث

 93 ........................................................................................................... : خطاب الضمافالمطمب الرابع

 115 .............................. : أحكام الجزاءات والضمانات في عقود التوريدالفصل الثالث
 340 ................................................................... : أحكام الجزاءات والضمانات في عقد التوريدالمبحث األول

 348.................................................................... زاءات كالضمانات في عقد التكريد: أحكاـ الجالمطمب األكؿ

 334.............................................................................................. : أحكاـ التعكيض الجزائيالمطمب الثاني

 322............................................................................................................ : أحكام البطالنالمطمب الثالث

 320 ............................................................................ : أحكام الضمانات في عقد التوريدالمبحث الثاني

 328...................................................................................... : ضمانات ما قبؿ, كأثناء التنفيذالمطمب األكؿ

 343............................................................................................... : ضمانات ما بعد التنفيذالمطمب الثاني

 349.............................................................................................. : نظرية الظركؼ الطارئةالمطمب الثالث

 352 .................................................................................... التوريد: دراسة نماذج لعقود المبحث الثالث

 169 ....................................................................... النتائج والتوصيات
 174 .......................................................................... الفيارس العامة
 305 ............................................................................................................................ فيرس اآليات

 306 .................................................................................................... فيرس األحاديث النبوية واآلثار

 300 ........................................................................................................................ فيرس المواضيع

 179 ........................................................................ والمراجع المصادر
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 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انًصادس ٔانًشاجع

 

 المصادر والمراجع

 أوال: القرآن الكريم وعمومو.
 القرآن الكريم. -1
محمػػػد بػػػف أحمػػػد األنصػػػارم القرطبػػػي, تقػػػديـ: ىػػػاني الحػػػاج,  الجـــامع ألحكـــام القـــرآن: -2

 المكتبة التكفيقية, مصر القاىرة.

ك بكػػػر, تحقيػػػؽ: محمػػػد الصػػػادؽ أحمػػػد بػػػف عمػػػي الػػػرازم الجصػػػاص أبػػػ أحكـــام القـــرآن: -3
 ىػ.َُْٓلبناف,  -قمحاكم, دار إحياء التراث العربي, بيركت

ـــرحمن: -4 عبػػػد الػػػرحمف بػػػف ناصػػػر السػػػعدم, تقػػػديـ: محمػػػد بػػػف صػػػالح  تيســـير الكـــريم ال
 ـ.ََِّىػ, ُِْْالعثيميف,عبد اهلل بف عقيؿ, دار الحديث, القاىرة, 

طبرم, تحقيؽ: أحمد كمحمكد شاكر, محمد بف جرير ال جامع البيان عن تأويل القرآن: -5
 مكتبة ابف تيمية, الطبعة الثانية, القاىرة.

 ثانيًا: كتب الحديث الشريي وتخريجو.
محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني, تحقيػػؽ: عمػػي التعميقــات الرضــية عمــن الروضــة النديــة:  -6

 ـ.ََِّىػ,ُِّْاألثرم, الطبعة األكلى, دار ابف القيـ, الرياض, السعكدية, 
أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف البييقػػػي, مطبعػػػة مجمػػػس دائػػػرة المعػػػارؼ  الكبـــرى لمبييقـــي: الســـنن -7

 ىػ.ُّْْالنظامية, اليند, حيدر آباد, 

ـــرى لمنســـائي: -8 أحمػػػد بػػػف شػػػعيب النسػػػائي, تحقيػػػؽ: حسػػػف شػػػمبي, الطبعػػػة  الســـنن الكب
 ـ.ََُِىػ , ُُِْاألكلى, مؤسسة الرسالة, بيركت, لبناف, 

 الحػػػػػاكـ النيسػػػػػابكرم, إشػػػػػراؼ: يكسػػػػػؼ أبػػػػػي عبػػػػػد اهلل المســـــتدرك عمـــــن الصـــــحيحين: -9
 المرعشمي, دار المعرفة, بيركت , لبناف.

أبػػك القاسػػـ سػػميماف بػػف أحمػػد الطبرانػػي, تحقيػػؽ: حمػػدم عبػػد  المعجــم الكبيــر لمطبرانــي: -11
 المجيد السمفي, الناشر: مكتبة ابف تيمية, القاىرة, مصر.

لػديف األلبػاني, الطبعػة محمػد ناصػر ا إرواء الغميل، فـي تخـريج أحاديـث منـار السـبيل: -11
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُّٗٗاألكلى, المكتب اإلسبلمي, بيركت, لبناف, 
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عبػػد الػػرحمف بػػف أحمػػد بػػف رجػػب الحنبمػػي, الطبعػػة األكلػػى, دار جــامع العمــوم والحكــم:  -12
 ىػ.َُْٖالمعرفة, بيركت, لبناف, 

الحػافظ محمػػد بػػف يزيػد القزكينػػي ابػػف ماجػة, تحقيػػؽ: بشػػار معػػركؼ,  ســنن ابــن ماجــة: -13
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖبعة األكلى, دار الجيؿ, بيركت, لبناف, الط

محمػػد بػػف عيسػػى الترمػػذم, تحقيػػؽ: بشػػار معػػركؼ, ســنن الترمــذي، )الجــامع الكبيــر(:  -14
 ـ.ُٔٗٗالطبعة األكلى, دار الغرب اإلسبلمي, بيركت, لبناف, 

عمػي بػف عمػر الػدارقطني, تحقيػؽ: شػعيب األرنػؤكط, الطبعػة األكلػى, سنن الدارقطني:  -15
 ـ.ََِْىػ, ُِْْالرسالة, بيركت, لبناف,  دار

عبد اهلل بف عبد الرحمف الدرامي, تحقيؽ: حسػيف سػميـ  سنن الدرامي ) مسند الدرامي(: -16
 ـ.َََِىػ, ُُِْالداراني, الطبعة األكلى, دار المغني, الرياض, السعكدية, 

حمػػد م :أحاديثػو أبػك داكد سػميماف بػػف االشػعت السجسػتاني, حكػـ عمػى سـنن أبـي داود: -17
الطبعػػػة  ,اعتنػػػى بػػػو: أبػػػك عبيػػػدة مشػػػيكر بػػػف حسػػػف آؿ سػػػمماف ,ناصػػػر الػػػديف األلبػػػاني

 .ػى ُُْٕ ,الرياض, المعارؼ مكتبة ,األكلى

ــــبالء: -18 محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد الػػػػذىبي, مؤسسػػػػة الرسػػػػالة, بيػػػػركت, لبنػػػػاف,  ســــير أعــــالم الن
 ـ.ََُِىػ, ُِِْ

ــان بترتيــب ابــن بمبــان: -19 بمبػػاف الفارسػػي, األميػػر عػػبلء الػػديف عمػػي بػػف  صــحيح ابــن حب
 تحقيؽ:شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة, بيركت, لبناف.

محمػػد بػػف إسػػماعيؿ البخػػارم, النسػػخة اليكنينيػػة, صــحيح البخــاري )الجــامع الصــحيح(:  -21
 اعتنى بو, محمد زىير الناصر, دار طكؽ النجاة.

مسػػمـ بػػف حجػػاج القشػػيرم النيسػػابكرم, دار الجيػػؿ صــحيح مســمم ) الجــامع الصــحيح(:  -21
 ر آفاؽ الجديدة, بيركت, لبناف.كدا

محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف األلبػػػػاني, برنػػػػامج منظكمػػػػة  صــــحيح وضــــعيي ســــنن أبــــي داود: -22
مف إنتاج مركػز نػكر اإلسػبلـ ألبحػاث القػرآف كالسػنة,  -المجاني  -التحقيقات الحديثية 
 اإلسكندرية, مصر.

 المكتب: الناشر األلباني الديف ناصر محمد: وزيادتو الصغير الجامع وضعيي صحيح -23
 , بيركت لبناف.اإلسبلمي
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 شػػػعيب :تحقيػػػؽ الشػػػيباني حنبػػػؿ بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد: حنبـــل بـــن أحمـــد اإلمـــام مســـند -24
 .ـََُِ ,ىػُُِْ , لبناف,بيركت ,الرسالة مؤسسة,األكلى الطبعة ,األرنؤكط

عبػد الػرزاؽ بػف ىمػاـ اليمػاني الصػنعاني, تحقيػؽ, حبيػب الػرحمف  مصني عبـد الـرزاق: -25
 ىػ. َُّْالثانية, المكتب اإلسبلمي, بيركت, لبناف,  األعظمي, الطبعة

مالؾ بػف أنػس األصػبحي المػدني, تحقيػؽ محمػد األعظمػي, الطبعػة موطأ اإلمام مالك:  -26
 ـ.ََِْىػ, ُِْٓاألكلى, مؤسسة زايد آؿ النيياف, أبك ظبي اإلمارات, 

 ثالثًا: كتب شروح الحديث.
يػى بػف شػرؼ النػككم, الطبعػة محيػي الػديف يحالمنياج شرح صحيح مسمم بن حجـاج:  -27

 ـ.ُِٗٗىػ, ُّْٕاألكلى, المطبعة المصرية باألزىر, القاىرة مصر, 
تحقيػؽ: أبػك  ,أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ شرح صحيح البخارى: -28

ىػػػػ, ُِّْمكتبػػػة الرشػػػد, السػػػعكدية, الريػػػاض,  الطبعػػػة الثانيػػػة ,تمػػػيـ ياسػػػر بػػػف إبػػػراىيـ
 ـ.ََِّ

بػدر الػديف محمػكد العينػي, ضػبط كتصػحيح: عبػد صحيح البخـاري:  عمدة القاري شرح -29
ىػػػػػ, ُُِْاهلل محمػػػػكد عمػػػػر, الطبعػػػػة األكلػػػػى, دار الكتػػػػب العمميػػػػة, بيػػػػركت, لبنػػػػاف, 

 ـ.ََُِ

أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر العسػػقبلني, تحقيؽ:عبػػد فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري:  -31
 العزيز بف باز, دار المعرفة بيركت, لبناف.

حمػد بػف محمػد الخطػابي البسػتي, صػححو: شرح سـنن اإلمـام أبـي داود: معالم السنن  -31
ىػػػػػ, ُُّٓمحمػػػػد راغػػػػب الصػػػػباح, الطبعػػػػة األكلػػػػى, المكتبػػػػة العمميػػػػة, حمػػػػب, سػػػػكريا, 

 ـ.ُِّٗ

ــار: -32 محمػػد بػػف عمػػي الشػػككاني, تعميػػؽ: عصػػاـ الػػديف  نيــل األوطــار شــرح منتقــن األخب
 ـ.َََِىػ,ُُِْ الصباطي, الطبعة األكلى, دار الحديث, القاىرة, مصر,

 رابعًا: كتب أصول الفقو.
ـــو:  -33 د. عيػػػاض بػػػف نػػػامي السػػػممي, دار ابػػػف أصـــول الفقـــو الـــذي ال يســـع الفقيـــو جيم

 الجكزم, الرياض, المممكة العربية السعكدية.
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أبػك عبػد اهلل ابػف قػيـ الجكزيػة, تحقيػؽ: مشػيكر بػف  إعالم المـوقعين عـن رب العـالمين: -34
 ىػ.ُِّْار ابف الجكزم, الرياض, السعكدية, حسف آؿ سمماف, الطبعة األكلى, د

زيػػػف العابػػػديف بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف نجػػػيـ, دار الكتػػػب العمميػػػة, بيػػػركت,  األشـــباه والنظـــائر: -35
 ـ.َُٖٗىػ, ََُْلبناف, 

عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي, دار الكتػػب العمميػػة, بيػػركت, األشــباه والنظــائر:  -36
 ـ.ُّٖٗىػ, َُّْلبناف, 

بػػػػػركؽ فػػػػػي أنػػػػػكاء الفػػػػػركؽ )مػػػػػع اليػػػػػكامش (, أحمػػػػػد بػػػػػف إدريػػػػػس أك أنػػػػػكار ال الفـــــروق: -37
الصػػػػنياجي القرافػػػػي تحقيػػػػػؽ: خميػػػػؿ المنصػػػػػكر, دار الكتػػػػب العمميػػػػػة, بيػػػػركت, لبنػػػػػاف, 

 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ
 عبػد محمػد:  تحقيػؽ ,حامػد أبػك الغزالػي محمػد بف محمد :األصول عمم في المستصفن -38

 ىػ.ُُّْ ,, لبنافبيركت ,مميةالع الكتب دار, األكلى الطبعة ,الشافي عبد السبلـ

محمػد بػف بيػادر بػف عبػد اهلل الزركشػي, تحقيػؽ : د. تيسػير فػائؽ  المنثور في القواعد: -39
 ىػ.َُْٓأحمد محمكد, الطبعة الثانية, كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية الككيتية, 

إبػػػراىيـ بػػػف مكسػػػى الشػػػاطبي, المحقػػػؽ: أبػػػك عبيػػػدة مشػػػيكر بػػػف حسػػػف آؿ  الموافقـــات: -41
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕاف, الطبعة األكلى دار ابف عفاف سمم

عبػد اهلل بػف أحمػد بػف قدامػة المقدسػي, تحقيػؽ : د. عبػد  روضة الناظر وجنة المنـاظر: -41
الطبعػػة الثانيػػة, جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد, الريػػاض,  ,العزيػػز عبػػد الػػرحمف السػػعيد

 ىػ.ُّٗٗالسعكدية, 

 محمػػد: تحقيػػؽ ,الحنبمػػي الحرانػػي مػػدافح بػػف أحمػػد: والمســتفتي والمفتــي الفتــوى صــفة -42
 ػ,ىػػ َُْْ , لبنػػاف,بيػػركت ,اإلسػػبلمي المكتػػب ,الرابعػػة الطبعػػة ,األلبػػاني الػػديف ناصػػر
 ـ.ُْٖٗ

محمػػد األمػػػيف الشػػنقيطي, أعػػػده لمنشػػر اإللكتركنػػػي: ممتقػػى أىػػػؿ مــذكرة أصـــول الفقـــو:  -43
 الحديث, ترقيـ الشاممة.

 خامسًا: كتب المذىب الحنفي.
ــق شــر  -44 ــدقائق: البحــر الرائ ــز ال  زيػػف الػػديف ابػػف نجػػيـ الحنفػػي, الطبعػػة الثانيػػة, دارح كن

 المعرفة  بيركت.



 

 183  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انًصادس ٔانًشاجع

 

أبػػك بكػػر عمػػي بػػف الزبيػػدم, مكتبػػة المصػػطفى  الجــوىرة النيــرة شــرح مختصــر قــدوري:  -45
 اإللكتركنية.

الشػيخ نظػاـ كجماعػة  :الفتاوى اليندية فـي مـذىب اإلمـام األعظـم أبـي حنيفـة النعمـان -46
 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْ ,الفكر مف عمماء اليند, دار

ـــاوى:  -47 عمػػػي بػػػف حسػػػيف السػػػعدم, تحقيػػػؽ: صػػػبلح الػػػديف النػػػاىي, دار النتـــي فـــي الفت
 ـ.ُْٖٗىػ, َُْْالفرقاف, مؤسسة الرسالة, بيركت, لبناف, 

 أبػي الحسػف عمػي بػف أبػي بكػر بػف عبػد الجميػؿ الرشػداني اليداية شرح بداية المبتـدي: -48
 مية.(, المكتبة اإلسبلػى ّٗٓالمرغياني )ت 

عػبلء الػديف بػف مسػعكد الكاسػاني, الطبعػة الثانيػة, دار الكتػب العممػي, بدائع الصنائع:  -49
 ـ.ُٖٗٗىػ, َُْٔبيركت, لبناف, 

فخػػر الػػديف عثمػػاف بػػف عمػػي الزيمعػػي الحنفػػي, دار  تبــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق: -51
 .ػى ُُّّالكتب اإلسبلمي, القاىرة, 

 ىػػػػػػ, َُْٓ,بيػػػػػركت ,العمميػػػػػة الكتػػػػػب ارد، السػػػػػمرقندم الػػػػػديف عػػػػػبلء:الفقيـــــاء تحفـــــة -51
 ـ.ُْٖٗ

, الحسيني فيمي المحامي: تعريب تحقيؽ, حيدر عمي :األحكام مجمة شرح الحكام درر -52
 .بيركت ,لبناف, العممية الكتب دار

محمػد أمػيف الشػيير بػابف عابػديف: تحقيػؽ: عػادؿ عبػد رد المحتار عمـن الـدر المختـار:  -53
 بيركت, لبناف. المكجكد كآخركف, دار الكتب العممية,

كمػػاؿ الػػديف محمػػد بػػف عبػػد الكاحػػد السيكاسػػي الشػػيير بػػابف ىمػػاـ, الطبعػػة  فــتح القــدير: -54
 ـ.ََِّىػ, ُِْْاألكلى, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 

 بػػاغ, آراـ كتػػب, تجػػارتً  كارخانػػو محمػػد, نػػكرجمعيػػة المجمػػة,  مجمــة األحكــام العدليــة: -55
 .كراتشي

عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف سػميما ف الكميبػكلي  األبحـر:مجمع األنير فـي شـرح ممتقـن  -56
ىػػ ,  ُُْٗالمدعك بشيخي زاده, تحقيؽ: خميؿ عمػراف المنصػكر, دار الكتػب العمميػة, 

 ـ. ُٖٗٗ
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أبػي محمػد بػف غػانـ  األعظـم أبـي حنيفـة النعمـان: اإلمـاممجمع الضمانات في مـذىب  -57
جمعػػة محمػػد, الطبعػػػة أ.د محمػػد أحمػػد سػػراح, أ.د عمػػي  :بػػف محمػػد البغػػدادم, تحقيػػؽ

 ىػ.َُِْاألكلى, دار السبلـ, القاىرة, مصر, 

 سادًسا: كتب المذىب المالكي.
أبك عمر يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف عبػد البػر  االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار: -58

النمػرم القرطبػػي, تحقيػػؽ: سػػالـ محمػػد عطػػا, محمػػد عمػػي معػػكض, دار الكتػػب العمميػػة, 
 ـ.َََِبيركت, لبناف,

أبك الحسف عمي بف عبد السػبلـ التسػكلي, ضػبطو كصػححو:  لبيجة في شرح التحفة:ا -59
 ُُْٖ, بيػركت ,لبنػاف ,األكلػى, دار الكتػب العمميػة محمد عبػد القػادر شػاىيف, الطبعػة

 .ـُٖٗٗ ,ىػ

 ,أبػك عبػد اهلل محمػد بػف يكسػؼ بػف أبػي القاسػـ العبػدرم التاج واإلكميل لمختصر خميل: -61
 .ػىُّٖٗاف, دار الفكر, بيركت, لبن

أبك محمد عبد الكىاب بػف عمػي بػف نصػر الثعمبػي البغػدادم  المالكي: الفقوالتمقين في  -61
ىػػػ(, المحقػػؽ: أبػػك أكيػػس محمػػد بػػك خبػػزة الحسػػني التطػػكاني, ِِْالمػػالكي )المتػػكفى : 

 .ـََِْىػ, ُِْٓالطبعة األكلى, دار الكتب العممية,

جػػي, دار الغػػرب, بيػػركت, لبنػػاف, : أحمػػد بػػف إدريػػس القرافػػي, تحقيػػؽ: محمػػد حالــذخيرة -62
 ـ.ُٗٔٗ

إحيػاء الكتػب  البركات أحمد بف محمػد العػدكم الشػيير بالػدردير, دار أبك الشرح الكبير: -63
 العربية, عيسى البابى الحمبي كشركاء.

ألبػػي القاسػػـ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف جػػزم الكمبػػي الغرنػػاطي, تحقيػػؽ:  القــوانين الفقييــة: -64
 ـ.ََِٔ بيركت, لبناف, , دار الكتب العممية,ىاألكلمحمد أميف الضناكم, الطبعة 

 عبػد بػف محمػد بػف اهلل عبػد بػف يكسػؼ عمػر أبػك: المـالكي المدينة أىل فقو في الكافي -65
, المكريتػػاني ماديػػؾ كلػػد أحيػػد محمػػد محمػػد: المحقػػؽ, القرطبػػي النمػػرم عاصػػـ بػػف البػػر

, سػػػػػػعكديةال العربيػػػػػػة المممكػػػػػػة الريػػػػػػاض, الحديثػػػػػػة, الريػػػػػػاض مكتبػػػػػػة الثانيػػػػػػة, الطبعػػػػػػة
 .ـَُٖٗ/ىػََُْ
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عمػػػػؽ عميػػػػو: جمػػػػاؿ  ،برىػػػػاف الػػػػديف إبػػػػراىيـ بػػػػف عبػػػػد اهلل بػػػػف فرحػػػػكفتبصــــرة الحكــــام:  -66
 ـ. ُٓٗٗىػ, ُُْٔمرعشمي, الطبعة األكلى, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 

 دار, عمػيش محمد :تحقيؽ, الدسكقي عرفو محمد :الكبير الشرح عمن الدسوقي حاشية -67
 ف., لبنابيركت, الفكر

ــن الشــرح الصــغير: -68 أحمػػد بػػف محمػػد الصػػاكم, تحقيػػؽ: مصػػطفى  حاشــية الصــاوي عم
 كماؿ كصفي, دار المعارؼ.

عمػػي الصػػعيدم العػػدكم المػػالكي, حاشــية العــدوي عمــن شــرح كفايــة الطالــب الربــاني:  -69
  ىػ.ُُِْتحقيؽ: يكسؼ البقاعي, دار الفكر, بيركت, لبناف, 

ف عبػد اهلل الخرشػي, مطبعػة محمػد محمػد بػشرح الخرشي عمن مختصر سـيدي خميـل:  -71
 ىػ.َُّٔأفندم مصطفى, مصر, القاىرة, 

ــارة شــرح -71  عبػػد :تحقيػػؽ, المػػالكي محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد اهلل عبػػد أبػػي :الفاســي مي
 .ـَََِ ,ىػَُِْ, لبناف,بيركت ,العممية الكتب دار, الرحمف عبد حسف المطيؼ

, بيػػركت, الفكػػر دار, الػػرحمف بػػدع بػػف اهلل عبػػد ,القيركانػػي زيػػد أبػػي ابػػف :الرســالة مــتن -72
 .الرقمية المدينة مكتبة مكقعلبناف, 

 الطرابمسػػي الػػرحمف عبػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػد :الخميــل مختصــر لشــرح الجميــل مواىــب -73
 دار, خاصػػػة طبعػػػة ,عميػػػرات زكريػػػا: المحقػػػؽ, الر عينػػػي بالحطػػػاب المعػػػركؼ المغربػػػي,

 .ـََِّ - ىػُِّْ, الكتب عالـ

 فعي.سابعًا: كتب الفقو الشا
 النشػر سػنة , لبنػاف,بيػركت ,المعرفػة دار, اهلل عبػد أبػك الشػافعي إدريػس بػف محمد :األم -74

 ىػ.ُّّٗ
 البحػػكث مكتػػب :تحقيػػؽ,الخطيػػب الشػػربيني محمػػد :شــجاع أبــي ألفــاظ حــل فــي اإلقنــاع -75

 ىػ.ُُْٓ , لبناف,بيركت ,الفكر دار الناشر, الفكر دار ,كالدراسات

 البصػػرم حبيػػب بػػف محمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي الحسػػف أبػػك: الشــافعي فقــو فــي الحــاوي -76
 , بيػػػركت, لبنػػػاف,العمميػػػة الكتػػػب دار ,األكلػػػى, الطبعػػػة, بالمػػػاكردم الشػػػيير البغػػػدادم,
 ـ.ُْٗٗ - ىػُُْْ
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 ,القزكينػػي الرافعػػي محمػػد بػف الكػػريـ عبػػد (:الــوجيز بشــرح العزيــز فــتح) ،الكبيــر الشــرح -77
 مشاممة., كىك مكافؽ لممطبكع, كفقا ليعسكب مكقع: الكتاب مصدر

أحمػػػد بػػػف حجػػػر الييتمػػػي المكػػػي, تحقيػػػؽ, عبػػػد اهلل تحفـــة المحتـــاج بشـــرح المنيـــاج:  -78
 ـ. َََِمحمكد, الطبعة األكلى, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, 

ـــود:  -79 محمػػػد بػػػف محمػػػد المنيػػػاجي األسػػػيكطي, الطبعػػػة الثانيػػػة كىػػػي طبعػػػة جـــواىر العق
 دار نشر. خاصة, عمى نفقة األديب محمكد سركر الصباف, بدكف

أحمػػد بػػف أحمػػد بػػف سػػبلمة القميػػكبي, كأحمػػد البرلسػػي الممقػػب حاشــيتا قميــوبي وعميــرة:  -81
 ـ.ُٔٓٗىػ, ُّٕٓبعميرة, الطبعة الثالثة, مطبعة مصطفى البابي الحمبي, 

, الفكػر دار ,الشربيني الخطيب محمد: المنياج ألفاظ معاني معرفة إلن المحتاج مغني -81
 , لبناف.بيركت النشر مكاف

 دار, الرممػي حمػزة بػف أحمػد العبػاس أبػي بػف محمػد :المنياج شرح إلن المحتاج يةنيا -82
 .ـُْٖٗ - ىػَُْْ , لبناف,بيركت ,لمطباعة الفكر

 ثامنًا: كتب المذىب الحنبمي.
, الحجػاكم النجػا أبػك مكسى بف أحمد بف مكسى :حنبل بن أحمد اإلمام فقو في اإلقناع -83

 .لبناف - بيركت المعرفة دار, السبكي مكسى محمد المطيؼ عبد: المحقؽ
 ,العربػػػي التػػػراث إحيػػػاء دارعمػػػي بػػػف سػػػميماف المػػػرداكم, الطبعػػػة األكلػػػى,  اإلنصـــاي: -84

 ىػ.ُُْٗ, لبناف, بيركت

 إدريػس بػف يػكنس بػف منصػكر: المقنع اختصار في المستنقع زاد شرح المربع الروض -85
 .لبناف, بيركت, كالنشر لمطباعة الفكر دار, المحاـ محمد سعيد: المحقؽ, البيكتي

تقي الديف أحمد بف تيمية, تحقيؽ: لجنة  السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية: -86
 ـ.ُّٖٗىػ, َُّْإحياء التراث, الطبعة األكلى, دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت, لبناف, 

عبد الػرحمف بػف محمػد بػف قدامػة المقدسػي, تحقيػؽ: محمػد الشرح الكبير بذيل المغني:  -87
 ـ.ََِْىػ, ُِْٓطاب كآخركف, دار الحديث, شرؼ الديف خ

 محمػدك  المػرداكم سػميماف بػف عمػي الػديف عػبلء :الفـروع تصـحيح معو و الفروع كتاب -88
 الطبعػػػة ,التركػػػي المحسػػػف عبػػػد بػػػف اهلل عبػػػد: المحقػػػؽ مفػػػرج, بػػػف محمػػػد بػػػف مفمػػػح بػػػف

 .ـ ََِّ , ىػ ُِْْ, الرسالة مؤسسة, األكلى
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 إسػحاؽ, أبػك مفمػح, ابػف محمػد بػف اهلل عبػد بػف مػدمح بػف إبػراىيـ :المقنـع شرح المبدع -89
 .ـََِّ/ ىػُِّْ, الرياض الكتب, عالـ دار

عبػػػد اهلل بػػػف أحمػػػد بػػػف قدامػػػة المقدسػػػي, تحقيػػػؽ: محمػػػد شػػػرؼ الػػػديف خطػػػاب المغنـــي:  -91
 ـ.ََِْىػ, ُِْٓكآخركف, دار الحديث, 

 بف كنسي بف منصكر, المنتيى لشرح النيى أكلي دقائؽ المسمى :اإلرادات منتين شرح -91
 ـ.ُٔٗٗ, لبناف, بيركت ,الكتب عالـ الناشر, البيكتي إدريس

 ىػبلؿ :تحقيػؽ,, البيكتي إدريس بف يكنس بف منصكر :اإلقناع متن عن القناع كشاي -92
 ىػ.َُِْ , لبناف,بيركت ,الفكر دار, ىبلؿ مصطفى مصيمحي

از, تقػػػي الػػػديف أحمػػػد بػػػف تيميػػػة, تحقيػػػؽ: عػػػامر الجػػػزار, أنػػػكر البػػػمجموعـــة الفتـــاوى:  -93
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٖالطبعة األكلى, دار الجيؿ, 

ــل بــن أحمــد اإلمــام مســائل -94 ســحاق حنب ــو بــن واض , المػػركزم منصػػكر بػػف إسػػحاؽ :راىوي
, السػػعكدية العربيػػة المممكػػة المنػػكرة, بالمدينػػة اإلسػػبلمية الجامعػػة العممػػي, البحػػث عمػػادة
 .ـََِِ, ىػُِْٓ األكلى,الطبعة 

 تاسعًا: الكتب الفقيية المعاصرة.
خالػد بػف عبػد اهلل المصػمح, الحوافز التجارية التسويقية وأحكاميا في الفقو اإلسالمي:  -95

 .ىػَُِْالطبعة الثانية, دار ابف الجكزم, الدماـ, السعكدية, 
الشيخ عمي الخفيػؼ, الطبعػة األكلػى, دار الفكػر العربػي, الضمان في الفقو اإلسالمي:  -96

 ـ.َََِ

ــو:  -97 مػػد الزرقػػا, الطبعػػة األكلػػى, الػػدار الشػػامية, مصػػطفى أحالفعــل الضــار والضــمان في
 ـ.ُٖٗٗبيركت, لبناف,

 كىبة الزحيمي, الطبعة الرابعة, دار الفكر, دمشؽ, سكرية.  الفقو اإلسالمي وأدلتو: -98

مصطفى أحمد الزرقا, الطبعة الثانية, دار القمـ, دمشؽ, سكرية, المدخل الفقيي العام:  -99
 ـ.ََِْىػ, ُِْٓ

ـــة الكوي -111 كزارة األكقػػػاؼ الككيتيػػػة, الطبعػػػة األكلػػػى كالثانيػػػة, دار تيـــة: الموســـوعة الفقيي
 ىػ. ُِْٕىػ, إلى َُْْالسبلسؿ الككيت, دار الصفكة مصر, مف 



 

 188  

 

 الجزاءات والضمانات في عقد التوريد في الفقه اإلسالمي  انًصادس ٔانًشاجع

 

ــام:  -111 ــو اإلســالمي الع ــي الفق ــام الضــمان ف الػػدكتكر محمػػد فػػكزم فػػيض اهلل, الطبعػػة أحك
 ـ.ََِٔاألكلى, الككيت, 

ف األشػقر كآخػػركف, الطبعػػة محمػد سػػميما بحـوث فقييــة فــي قضــايا اقتصــادية معاصــرة: -112
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖاألكلى, دار النفائس, عماف األردف, 

عػاطؼ محمػد أبػك ىربيػد, الطبعػة األكلػى, دار عقود المناقصات في الفقـو اإلسـالمي:  -113
 ىػ.ُِْٔالنفائس, عماف األردف, 

 د. عبػد الكىػاب إبػراىيـ أبػك سػميماف, الطبعػة األكلػى, دار ابػففقو المعامالت الحديثة:  -114
 ىػ.ُِْٔالجكزم, الدماـ, السعكدية, 

ــد آل محمــود:  -115 ــن زي ــد الل ب الطبعػػة الثانيػػة, دار الميمػػاف, مجموعــة رســائل الشــيخ عب
 ـ.ََِٖىػ, ُِْٗالدكحة, قطر, 

د. عمػػي أحمػػد السػػالكس,  موســوعة القضــايا الفقييــة المعاصــرة واالقتصــاد اإلســالمي: -116
 القرآف, بمبيس, مصر.الطبعة السابعة, دار الثقافة, الدكحة, قطر, دار 

ــــة:  -117 ــــات الفقيي د. فتحػػػػي الػػػػدريني, الطبعػػػػة الرابعػػػػة, منشػػػػكرات جامعػػػػة دمشػػػػؽ, النظري
 ـ.ُٔٗٗىػ, ُُْٔ

: د. كىبػػػػػة الزحيمػػػػػي, الطبعػػػػػة الرابعػػػػػة, دار الفكػػػػػر, دمشػػػػػؽ, سػػػػػكريا, نظريـــــة الضـــــمان -118
 ـ. ََِٔ

 عاشرًا: كتب المغة.
 الكتاب دار ,األبيارم راىيـإب:  تحقيؽ , ,عمي الجرجاني بف محمد بف عمي :التعريفات -119

  .َُْٓ ,األكلى الطبعة ,بيركت العربي

  : إسػماعيؿ بػف حمػاد الجػكىرم, تحقيػؽ احمػد عبػدالصحاح تاج المغة وصـحاح العربيـة -111
 ُّٕٔالقػػػاىرة  ُمكتبػػػة الفػػػارابي بيػػػركت, ط  –الغفػػػكر عطػػػار, ط.دار العمػػػـ لممبليػػػيف 

 ـ, بيركت, دار الحضارة العربية. ُٔٓٗ -ػى
ة (, تحقيػػؽ: مكتبػػ ػىػػ ُٕٖمحمػػد بػػف يعقػػكب الفيػػركز آبػػادم ) ت  وس المحــيط:القــام -111

 ـ. َُٖٗػى َُْٔالتراث في مؤسسة الرسالة, الطبعة األكلى,

 أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عمػػي المقػػرم المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر لمرافعــي: -112
 (, المكتبة العممية  بيركت.ػى َٕٕالفيكمي) ت نحك 
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بػػراىيـ مصػطفى, كآخػػركف, تحقيػػؽ مجمػع المغػػة العربيػػة, الناشػػر دار إالمعجــم الوســيط:  -113
 الدعكة.

بيػدم الػرٌزاؽ عبػد بػف محٌمد بف محٌمد :القاموس جواىر من العروس تاج -114 , الحسػيني الزَّ
 .اليداية دار الناشر, المحققيف مف مجمكعة تحقيؽ ,

 المحقػؽ: ق (, َّٕأبك منصكر محمػد بػف أحمػد األزىػرم اليػركم ) ت  تيذيب المغة: -115
 ـ. ُْٔٗ –ق  ُّْٖعبد السبلـ ىاركف كآخركف, الدار المصرية مصر الجديدة,

 القاسػـ أبػيالفضؿ محمد بف مكـر بف عمى بف احمد بف  جماؿ الديف أبك لسان العرب: -116
(, حققػػو نخبػػة مػػف  ػىػػ ُُٕبػػف منظػػكر بػػف ثابػػت األنصػػارم اإلفريقػػي المصػػرم ) ت 

ىاشػػـ محمػػد الشػػاذلي, ط,  –احمػػد حسػػب اهلل  محمػػد –اهلل عمػػى الكبيػػر  االسػػاتذه عبػػد
 دار المعارؼ.

 ,خػػاطر محمػػكد: تحقيػػؽ, القػػادر الػػرازم عبػػد بػػف بكػػر أبػػي بػػف محمػػد :الصــحاح مختــار -117
 .ُٓٗٗ - ُُْٓ,بيركت - ناشركف لبناف مكتبة

 شػياب (, حققو ّٓٗأبك الحسيف احمد بف فارس بف زكريا,) ت  معجم مقاييس المغة: -118
 ـ, ط, دار الفكر.ُٖٗٗىػ, ُُْٖبعة الثانية الديف أبك عمرك,  الط

 الحادي عشر: المجالت العممية.
مؤسسػة دائػرة معػارؼ الفقػو اإلسػبلمي, مكقػع المجمػة الفقييػة, بيػركت, المجمة الفقيية:  -119

 لبناف.

 البحػػػكث إلدارات العامػػػة الرئاسػػػة عػػػف تصػػػدر دكريػػػة مجمػػة :اإلســـالمية البحـــوث مجمـــة -121
 , المممكة العربية السعكدية.رشادكاإل كالدعكة كاإلفتاء العممية

: صػادرة عػف عمػادة البحػث العممػي, الجامعػة اإلسػبلمية, مجمة الجامعة اإلسالمية غزة -121
  غزة, فمسطيف.

 كزارة العدؿ السعكدية, مكقع الكزارة, الرياض المممكة العربية السعكدية. مجمة العدل: -122

امسػػػة, مكػػػة المكرمػػػة, رابطػػػة العػػػالـ اإلسػػػبلمي, الطبعػػػة الخ مجمـــة المجمـــع الفقيـــي: -123
 ـ.ََِّىػ, ُِْْالسعكدية, 

تصػدر عػػف شػػبكة المشػكاة اإلسػػبلمية, الخرطػػكـ, السػػكداف,  مجمــة المشــكاة اإلســالمية: -124
 .http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/0مكقع المجمة: 

http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/0
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عمػػادة البحػث العممػي فػي الجامعػػة, ة اإلمــام محمـد بـن ســعود اإلسـالمية: مجمـة جامعـ -125
 اإلصدار اإلليكتركني األكؿ, شركة حرؼ, الرياض السعكدية.

عمػػػػادة البحػػػػث العممػػػػي, جػػػػدة, المممكػػػػة العربيػػػػة مجمــــة جامعــــة الممــــك عبــــد العزيــــز:  -126
 .السعكدية

ــة جامعــة دمشــق:  -127 , العػػدد الثػػاني, ُٗمجمػػة العمػػـك االقتصػػادية كالقانكنيػػة, المجمػػدمجم
 دمشؽ سكريا.

جػدة المممكػة العربيػة  ،منظمػة المػؤتمر اإلسػبلميمجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدولي:  -128
 السعكدية.

 .الثاني عشر: الرسائل الجامعية
محمػػد بػػف عمػػي البيشػػي, رسػػالة ماجسػػتير, المعيػػد العػػالي  الجــرائم المعموماتيــة الماليــة: -129

 كد اإلسبلمية, الرياض السعكدية.لمقضاء, جامعة اإلماـ محمد بف سع

محمػػػد بػػػف عبػػػد العزيػػػز اليمنػػػي, رسػػػالة  الشـــرط الجزائـــي وأثـــره فـــي العقـــود المعاصـــرة: -131
 دكتكراه, جامعة الممؾ سعكد, قسـ الثقافة اإلسبلمية, كمية التربية.

إبػراىيـ بػف عبػد الػرحمف السػحيمي, رسػالة ماجسػتير, جامعػة  تحول العقـد المـالي وأثـره: -131
بف سػعكد, المعيػد العػالي لمقضػاء, قسػـ السياسػة الشػرعية, شػعبة األنظمػة  اإلماـ محمد

 ىػ.ُِْٓ

ـــع: -132 ـــد البي بػػػدر بػػػف عبػػػد اهلل الجػػػدكع, رسػػػالة ماجسػػػتير, المعيػػػد العػػػالي  خـــدمات مـــا بع
 لمقضاء, جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية, الرياض, المممكة العربية السعكدية.

, رسالة ماجستير, جامعػة  ية:خطاب الضمان في المصاري اإلسالم -133 سميماف أحمد القـر
 ـ.ََِّالنجاح الكطنية, نابمس, فمسطيف, 

عبد الكريـ سالـ العمكاف, رسالة ماجستير, معيػد البحػكث  ضمان عيوب المبيع الخفية: -134
 ـ.ََِِكالدراسات العربية, قسـ الدراسات القانكنية, القاىرة, مصر, 

ر صػالح دراغمػة, رسػالة ماجسػتير جامعػة النجػاح نمػعقد التوريد في الفقو اإلسالمي:  -135
 ـ.ََِْالكطنية, نابمس, فمسطيف, 

شػػػػػحادة السػػػػكيركي, رسػػػػػالة دكتػػػػكراه, جامعػػػػػة أـ درمػػػػاف, السػػػػػكداف,  وســــائل اإلثبـــــات: -136
 ـ.ُٓٗٗ
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 لثالث عشر: أبحاث ودراسات.ا
ــي الــديون:  -137 ــن المماطمــة ف ــة عم د. سػػمماف بػػف صػػالح التعــويض عــن األضــرار المترتب

 كتبة مكقع صيد الفكائد.الدخيؿ, م
الجػزاءات كالضػػمانات فػػي عقػػد المناقصػػة: دكتػكر أحمػػد شػػكيدح, أ. عػػاطؼ أبػػك ىربيػػد,  -138

بحػػػػث مقػػػػدـ لميػػػػـك الدراسػػػػي العممي,عقػػػػكد المناقصػػػػات فػػػػي الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية, كميػػػػة 
 الشريعة, الجامعة اإلسبلمية, غزة.

, المكتبػػػة السػػػعكدية ربيػػػةالع بالمممكػػػة العممػػػاء كبػػػار ىيئػػػة :العممـــاء كبـــار ىيئـــة أبحـــاث -139
 الشاممة كىك مكافؽ لممطبكع.

د. يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل الشػػبيمي, بحػػث منشػػكر عمػػى  حكــم أخــذ األجــرة عمــن الضــمان: -141
 مكقع الدكتكر الشبيمي.

كارث الطيػب, بحػث  :والفقـو اإلسـالمي نظرية الظروي الطارئة في التشريعات العربية -141
 المناقشات القانكنية.مبسط, الشبكة القانكنية السعكدية, زاكية 

law.com/vb/showthread.php?p=35297-http://www.ksa    . 

 ر: أنظمة وقوانين.الرابع عش
 القانكف التجارم السعكدم. -142

 القانكف المدني الفمسطيني. -143

 سعكدم.نظاـ المنافسات كالمشتريات الحككمية ال -144

 .ليكترونيةإالخامس عشر: مواقع 
 .www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/4209.docشبكة قانكف نت,  -145

 .lhdeeth.com/vb/index.phphttp://www.ahlaممتقى أىؿ الحديث,  -146

 ./http://www.iugst.com/vbممتقى طمبة الجامعة اإلسبلمية,  -147

 ./ http://ar.jurispedia.org/index.phpمكسكعة جكريسبيديا, القانكف, -148

 .http://www.islamonline.net/ar/Page/Homeف اليف, مكقع إسبلـ أك  -149

 .http://www.islamweb.net/mainpage/index.phpمكقع إسبلـ كيب,  -151

http://www.ksa-law.com/vb/showthread.php?p=35297
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/4209.doc
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/index.php
http://www.iugst.com/vb/
http://ar.jurispedia.org/index.php/
http://ar.jurispedia.org/index.php/
http://www.islamonline.net/ar/Page/Home
http://www.islamweb.net/mainpage/index.php
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 .http://www.4eqt.com/vb/index.phpمكقع اقتصاديات,  -151

 .islam.com/Default.aspx?PageID=590-http://alمكقع اإلسبلـ,  -152

 .//:www.dorar.nethttp/مكقع الدرر السىنيَّة,  -153

 ./http://www.islammessage.comمكقع رسالة اإلسبلـ,  -154

 ./http://www.islammessage.comمكقع صحيفة االقتصادية اإلليكتركنية,  -155

 ./http://saaid.netمكقع صيد الفكائد,  -156

 ./http://www.fan.com.sa/infمكقع فيد النكيصر لئلستشارات القانكنية,  -157

 السادس عشر: مقابالت.
مقابمػػة مػػع السػػيد أيمػػف الشػػاعر, مػػدير البنػػؾ اإلسػػبلمي الفمسػػطيني, فػػرع رفػػح, بتػػاريخ  -158

 ـ.ََُِ/ُُ/ِ
مقابمة مع األستاذ المحامي, يكسؼ أبك ىاشـ, مدرس القانكف, في قسـ حقكؽ اإلنساف,  -159

 ـ.ََُِ/ُُ/ْكمية دار الدعكة كالعمـك اإلنسانية, رفح, بتاريخ, 

http://www.4eqt.com/vb/index.php
http://al-islam.com/Default.aspx?PageID=590
http://www.dorar.net/
http://www.islammessage.com/
http://www.islammessage.com/
http://saaid.net/
http://www.fan.com.sa/inf/
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 الممخص
 الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل كبعد.

التكريػػػد مػػػف أىميػػػة فػػػي ىػػػذا  ال يخفػػػى عمػػػى المنشػػػغميف بقضػػػايا االقتصػػػاد كالتجػػػارة مػػػا لعقػػػد
كذلؾ لشيكع استعمالو فػي اآلكنػة األخيػرة بشػكؿ كبيػر, كلكػف دائمػا تبػرز مشػكمة الضػمانات  المجاؿ؛

قػػػد, شػػػأنو شػػػأف سػػػائر العقػػػكد المسػػػتقبمية, كىػػػذه الرسػػػالة كالجػػػزاءات, التػػػي تضػػػمف سػػػير عمميػػػة التعا
بيػاف مػا ىػك مشػركع مػف ىػذه الضػمانات كالجػزاءات مف منظكر شػرعي, ب جاءت لعبلج ىذه القضية

 مع بياف الحمكؿ الشرعية البديمة ما أمكف لما ىك غير مشركع . ,كما ىك غير مشركع ,المستخدمة

 عمى النحك اآلتي: كقد جاء ىذا البحث في ثبلثة فصكؿ كخاتمة

كتكصػػػمت فيػػػو إلػػػى أف عقػػػد  ,الفصػػػؿ األكؿ: تحػػػدثت فيػػػو عػػػف التأصػػػيؿ الفقيػػػي لعقػػػد التكريػػػد
كبينت أيضػا فػي ىػذا الفصػؿ صػكر  ,لخمكه مف المقامرة كالربا كالغرر ؛التكريد عقد مستحدث مشركع

 كتقسيمات عقد التكريد.

, كؿ عػاـشػة بيػت فػي العقػكد المالالفصؿ الثاني: تناكلت فيو الحديث عػف الجػزاءات كالضػمانا
مبينا أكال معنى الجزاء بشكؿ عاـ, ثػـ سػمطت الضػكء عمػى الجػزاءات فػي العقػكد الماليػة, ثػـ تناكلػت 
بالبحػػث صػػكرة حديثػػة لمجػػزاء كىػػك الشػػرط الجزائػػي كتكصػػمت إلػػى عػػدـ مشػػركعيتو بالصػػكرة الحاليػػة 

ضماف كمشركعيتو كصكره, ثـ الضماف مبتدءا بمعنى الالمتداكلة, ثـ ثنيت بالحديث عف الضمانات 
فػي العقػػكد الماليػة, ثػػـ تناكلػػت صػيغة حديثػػة مػف صػػيغ الضػػماف كىػي خطػػاب الضػماف مبينػػا صػػكره 

 كحكـ كؿ صكرة كضكابطيا.

الفصػػؿ الثالػػث: خصصػػت الحػػديث فيػػو عػػف الجػػزاءات كالضػػمانات فػػي عقػػد التكريػػد تحديػػدا, 
ىي الجزاء المباشر كالتعكيض كالبطبلف, ثـ انتقمت كبينت فيو أحكاـ الجكانب الثبلثة مف الجزاءات ك 

, أك حتػى بعػد قبػؿ أك أثنػاء التنفيػذ لمحديث عف الضمانات الكاردة عمى ىذا العقد سكاء ما كاف منيػا
التنفيذ, ثـ تحدثت عف الضماف في عقد التكريد في الظركؼ الطارئة, كأخيرا تناكلػت بعػض النمػاذج 

الضػمانات كالجػزاءات الػكاردة فييػا مػف منظػكر شػرعي, ثػـ ختمػت  لعقكد تكريد متنكعة كقمت بدراسة
 البحث بالنتائج كالتكصيات.

    أسألو تعالى القبكؿ في الدنيا كاآلخرة.
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Summary 
 

Thanks for God and peace upon our Prophet Mohamed. 

It is no secret to people who working in the trade and economic issues 

that the Supply Contract is very important, and a lot of people use it in 

recent. But usually we have a Safeguards and Sanctions problem, which 

ensures the Functioning of the contract.  

The research for the treatment of this issue from a legal aspect. And to 

clarify the analyst in the Safeguards and sanctions. 

The research was three chapters and conclusion as follows :- 

Chapter one: 

The chapter talked about juristic for the Supply Contract, and found 

out that the Supply Contract is old new "mix", and it is possible to use, 

because it doesn't has a gamble and usury. And in this chapter the forms 

and divisions of the supply contract. 

Chapter tow: 

 Set aside to talk about sanctions and safeguards in the financial 

contract in general, noting meaning the penalty in general. Then I showed a 

new form of penalty, a penalty clause, and the illegality of the penalty 

clause in the current form rolling. Then I talked about the Guarantees and 

said it's meaning and it's forms and how we can make guarantees in the 

financial contracts. After that I talked about one of the guarantees form, its 

letter of guarantee, talked about its form and the rule of every shape and 

controls. 

Chapter three: 

Allocated in the third chapter to talk about sanctions and guarantees in 

the supply contract specifically, and demonstrated   the provisions of the 

three aspects of the sanctions which direct, compensation and invalidity . 

I moved to speak about the guarantees of this contract , either before 

or after the execution or during execution, after that talked about the 

guarantees in the supply contract specially in the emergency circumstances. 

Finally, I showed some various models of supply contracts. I studied 

the safeguards and sanctions contained therein, from the  perspective of 

legitimate Islamic. Then in the end of the search  there are results and 

recommendations. Ask our God to accept from me in this world and the 

hereafter .         


