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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء
واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

هذا الكتيب مستل من كتاب «أحكام األجل يف الفقه اإلسالمي»
وهو رسالة دكتوراه نلتها من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
مع مرتبة الرشف.

ونظرا ألن الكتاب يقع يف ستامئة صفحة ،فقد اقرتح عيل أحد
ً
األصدقاء األعزاء بأن جتزئة الكتاب يف رسائل صغرية أدعى لقبول
القارئ...
ومن هنا برزت فكرة جتزئة هذا الكتاب إىل عدة رسائل.

هذه الرسالة التي تتناول األجل االتفاقي يف تسليم العني،
واشرتاط تأجيل الدين ومرشوعيته ،وأيض ًا الديون التي ال تقبل
التأجيل ،والديون القابلة للتأجيل ،وأقسام ذلك األجل باعتبار لزومه
يف الترصف وعدمه ،واحدة منها.
أسال اهلل أن ينفع هبا اجلميع

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

د .حممد بن راشد اهلزاني
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الفصل األول
األجل االتفاقي

المبحث األول
اشتراط تأجيل تسليم العين في
التصرفات الناقلة للملكية
(((

مثال هذه الحالة :ما لو اشرتط البائع سكنى الدا ِر شهراً..
ففي هذه الحالة :اختلف الفقهاء عىل رأيني:
الرأي األول :عدم جواز اشرتاط تأجيل تسليم العني ملن
انتقلت إليه ملكيتها ،وهو رأي الشافعي وأصحاب الرأي.
ُ
بطالن البيع ،وبه قال أبو حنيفة وابن
واملشهور عن الشافعية
حزم من الظاهرية(((.
الرأي الثاني :جواز اشرتاط تأجيل تسليم العني ملن
(((
انتقلت إليه ملكيتها مدة معلومة ،وهو رأي أحمد ،واألوزاعي
()1
()2
()3

هي الترصفات التي يرتتب عليها انتقال امللك من شخص إىل شخص آخر
اختيارا ً ال وجوباً ،مثل البيع ،والهبة واإلباحة والصدقة.
بدائع الصناع جـ 5ص ،169وحاشية الدسوقي جـ 3ص ،65واملجموع جـ9
ص ،378واملغني والرشح الكبري جـ 4ص ،109واملحىل جـ 9ص.411
هو عبدالرحمن بن عمر ،واسمه محمد الشامي أبو عمرو األوزاعي الفقيه،
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وإسحاق

(((

وأبي ثور

(((

وابن املنذر((( ،وأجاز مالك اشرتاط

ً
مرابطا .روى عن إسحاق بن عبدالله،
نزل ببريوت يف آخر عمره فمات بها
وعطاء بن أبي رباح ونافع موىل ابن عمر ،وقيل :إن األوزاع قرية بدمشق ،وإليه
فتوى الفقه ألهل الشام لفضله فيهم وكثرة روايته ،وقال ابن مهدي :األئمة يف
الحديث أربعة وذكر منهم األوزاعي ،تويف سنة 255هـ  ،وقيل سنة 251هـ
وبلغ سبعني سنة .تهذيب التهذيب ج 6ص .238
(	)1

هو أبو يعقوب بن إسحاق بن أبي الحسن إبراهيم املعروف بابن َراهْ َويْه،
جمع بني الحديث والفقه والورع ،وكان أحد أئمة اإلسالم ،وكان قد ناظر
الشافعي يف مسألة جواز بيع دور مكة ،قال أحمد بن حنبل :إسحاق عندنا
إمام أئمة املسلمني ،وسمع من سفيان بن عيينة ومن يف طبقته ،ولد سنة
161هـ وقيل 163هـ وقيل 166هـ وسكن آخر عمره يف نيسابور ،وتويف
سنة 237هـ وقيل 238هـ وقيل 230هـ  ،ومعنى [راه] [طريق] بالفارسية،
ومعنى [ويه] [وجد] بالفارسية ،أي أنه ولد يف طريق مكة .وفيات األعيان

()2

(	)3

ج 1ص .199
هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي ،روى عن
ابن عيينة وأبي معاوية ووكيع والشافعي ...وقال النسائي :ثقة مأمون ،وقال
أحمد لرجل سأله عن مسألة :سل الفقهاء سل أبا ثور .مات سنة 240هـ وقال
الحاكم كان فقيه أهل بغداد ومفتيهم يف عرصه ،مات وله سبعون سنة .تهذيب
التهذيب ج 1ص .118
هو إبراهيم بن املنذر بن عبدالله األسدي الحزامي املدني ،روى عن مالك وابن
عيينة ،وقال النسائي ليس به بأس ،وقال صالح بن محمد :صدوق ،وقال أبو
حاتم :صدوق ،وقال الخطيب :أما املناكري فقلما توجد يف حديثه إال أن يكون عن
املجهولني ،مات سنة 236هـ باملدينة ،وقيل مات سنة 235هـ  .تهذيب التهذيب
ج 1ص .166
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املدة القريبة(((.
األدلة:
أدلة الرأي األول:

 -1أن النبي ﷺ نهى عن بيع ورشط(((.
وجه االستدالل:

أن النهي يف الحديث عن جمع البيع مع الرشط يقتيض التحريم.

ويجاب عن هذا ...بأنه أنكره أحمد ،وقال :ال نعرفه مرويا ً

يف مسند(((.
 -2ما ُروي عن عائشة  bيف قصة بريرة أن رسول الله
ﷺ قال« :ما كان من رشط ليس يف كتاب الله فهو باطل وإن
()1
()2

()3

بداية املجتهد جـ 2ص ،178واملجموع جـ 9ص ،378واملغني جـ 4ص،109
وكشاف القناع جـ 3ص.190
أخرجه الطرباني يف معجمه األوسط ،قاله صاحب نصب الراية جـ 4ص،18
ُ
ضعف أبي حنيفة يف الحديث) نصب
وقال ابن القطان( :وعلة هذا الحديث
الراية جـ 4ص ،18وذكره صاحب املغني جـ 4ص ،109وقال شيخ اإلسالم
ابن تيمية يف الفتاوى جـ 3ص 326ال أصل له وال يوجد يف يشء من دواوين
الفقه ،وقد أنكره أحمد وغريه من العلماء ،انظر سلسلة األحاديث الضعيفة جـ1
ص ،499واستغربه النووي وقال ابن أبي الفوارس :إنه غريب .انظر تلخيص
الحبري جـ 3ص.12
كشاف القناع جـ 3ص.190
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كان َ
مئة رشط»(((.
وجه االستدالل:

واشرتاط وال ِئها ألهلها،
أن الرسول ﷺ نهى عن بيع بريرة
ِ
وهذا ..يدل عىل عدم جواز البيع مع الرشط.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن النهي يف الحديث ليس ألجل
أنه بيع ورشط ،وإنما ألجل أن الوالء ملن أعتق.
 -3أن هذا الرشط ينايف مقتىض البيع ،فأشبه ما لو رشط
أال يسلمه ،وذلك ألنه رشط تأجيل تسليم املبيع إىل أن يستويف
منفعته(((.
ويجاب عن هذا ..بأنه يجوز الخيار بني املتبايعني ،ويجوز
التأجيل يف الثمن ،ومع هذا ..لم يكن الخيار وتأجيل الثمن
منافيا ً ملقتىض البيع(((.
َ
املبي�ع ومنافع�ه ،وهذا رشط
مل�ك
 -4أن البي�ع يقتضي
ِ
ينافيه(((.
()1
()2
()3
()4

أخرجه البيهقي يف سننه جـ 5ص 336وهو متفق عليه ،انظر تلخيص الحبري
جـ 3ص ،13وذكره صاحب املجموع جـ 9ص.377
املغني جـ 4ص.109
املغني جـ 4ص.110
املغني جـ 4ص.109
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الفصل األول  :األجل االتفاقي

ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأنه إذا جاز استثناء جزء معلوم
من املبيع فمن باب أوىل استثناء منفعة املبيع مدة معلومة.
 -5أن هذا الرشط زيادة منفعة بدون مقابل ،ولهذا ..فإن
هذه الزيادة ربا ،والبيع الذي فيه ربا بيع فاسد(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن الرشط من ضمن العقد،
َ
والرشط معا ً وليس الرشط بعد
ولهذا ..فإن الثمن يشمل املبي َع
العقد ،ومن هنا يتضح أنه ليس هناك زيادة بدون مقابل.
 -6أن األجل رشع ترفيهاً ،فيليق بالديون دون األعيان(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن هذا ..غري صحيح؛ ألن األجل
يرد يف العني امل ُ ْسل َ ِم بها ،وهو مرشوع وهذا يشبه استثناء
املشرتي لثمرة النخلة املؤبرة.
أدلة الرأي الثاني:

 -1ما ُروي عن جابر((( ؤ أنه باع النبي ﷺ جمالً

()1
()2
()3

بدائع الصنائع جـ 5ص.169
فتح القدير جـ 6ص.448
هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزام الخزرجي السلمي ،أبو عبدالله ،روى
عن النبي ﷺ وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعيل وعدد من الصحابة ،غزا مع
رسول الله ﷺ تسع عرشة غزوة ،ولم يشهد أح ًدا وال بدرًا ،ومات سنة 73هـ ،
وقيل 77هـ  ،وعمره  94سنة ،وهو آخر من مات من الصحابة باملدينة ،وقيل
مات سنة 78هـ  ،وقال البخاري :صىل عليه الحجاج .تهذيب التهذيب ج 2ص .43
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واشرتط ظهره إىل املدينة((( .فهذا الحديث دليل رصيح عىل
جواز البيع والرشط.
ويجاب عن هذا ..بأن الرسول ﷺ لم يكن قصده الرشاء،
إنما أراد البرِ َّ واإلحسان عىل وج ٍه ال يستحي من أخذه ،كما أن
الرشط لم يكن يف نفس العقد(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا..
أ -بأن رشاء الرسول ﷺ من جابر رصيح يف الحديث وال مجال
لتأويله.
ب -أن الرشط لو كان غريَ جائز مع البيع ملا سكت عليه الرسول
ﷺ ،وسكو ُته يعترب إقرارا ً لهذا الرشط؛ ألنه ﷺ يدرك أن
أقواله وأفعاله وتقريره مصدر من مصادر الترشيع.
أما بالنسبة للرشط فإنه لم يرد يف الحديث ما يفيد بأنه لم
يكن يف نفس العقد ،فكيف حكمتم بهذا؟
ً
مستثناة بالرشع عىل املشرتي،
 -2أن املنفعة قد تقع
كاشرتاط املشرتي للثمرة املؤبرة فيما إذا اشرتى نخلة عليها

()1
()2

أخرجه البخاري يف صحيحه جـ 3ص ،166وذكره صاحب كشاف القناع جـ3
ص.190
املجموع جـ 9ص.377
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ثمر مؤبر((( فإن للمشرتي أن يشرتط ثمرتها املؤبرة باتفاق
فقهاء املذاهب األربعة ،لقوله ﷺ« :من ابتاع نخالً بعد أن تؤبر
فثمر ُتها للذي باعها إال أن يشرتط املبتاع»(((.
بيع ورشط ،وإنما
 -٣أنه لم يصح عن النبي ﷺ ٌ
نهي عن ٍ
نهى عن رشطني يف بيع .فدل بمفهومه عىل جواز البيع برشط(((.
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل جواز اشرتاط تأجيل تسليم العني ملن
انتقلت إليه ملكيتها يف الترصفات الناقلة للملكية برشط أن
ً
معلومة ،وهو رأي مالك وأحمد واألوزاعي
تكون مد ُة التأجيل
وإسحاق وأبي ثور وابن املنذر ،وذلك لقوة أدلة هذا الرأي،
وإلمكان الرد عىل أدلة الرأي األول ،وألن هذا الرشط فيه منفعة
معلومة للبائع ،وليس فيه رضر عىل املشرتي وقد ريض بذلك،
َ
يرض فإنه لن يعقد البيع ،ويف هذه الحالة أشبه ما
ولو لم
تكون بالسلم حيث إن العني مؤجلة ،والله أعلم.

()1
()2
()3

املغني جـ 4ص.109
أخرجه مسلم يف صحيحه جـ 3ص.173
املغني جـ 4ص.110
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المبحث الثاني
اشتراط تأجيل الدين
المطلب األول

في مشروعية تأجيل الدين
الدين:
تعريف َّ

ال َّدين لغة :واح ُد الديون« ،معروف» ُّ
حارض
ري
وكل يش ٍء غ ُ
ٍ
َدين ،والجمع أ َ ْديُن ،و ُديُون ،وقيلِ :د ْن ُته ،أقرضته ،وأ َ َد ْنته:
استقرضت منه ،و َدان هو :أخذ الدين ،ورجل دائن ومدين
ومديون ،ومُدان :عليه الدين ،وقيل :الذي عليه دين كثري ،
و ِمديان :إذا كان عاداته أن يأخذ الدين ويستقرض ،واملَدين
الذي يبيع الدين(((.
ال َّدين اصطالحاً :هو مال حُ كمي يثبت يف الذمة ببيع أو
استهالك أو غريهما(((.
()1
()2

لسان العرب جـ ١٣ص.١٦٧
األشباه والنظائر البن نجيم ص.٣٥٤
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مرشوعية تأجيل الدين:
لقد ثبت جواز تأجيل الديون بالكتاب والسنة واإلجماع:
أما الكتاب :
فقوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ﴾ اآلية(((.

وجه االستدالل:

ٌ
دليل عىل جواز تأجيل الدين
أن األمر بكتابة ال َّدين املؤج ِل
وإال لَما أمر الله بكتابته ،وقد ُروي عن ابن عباس(((  vأنه
قال :نزلت هذه اآلية يف السَّ ل َ ِم خاصة.
وقد ذكر ُ
القرطبي((( يف تفسريه :أن هذه اآلية تشمل جمي َع
()1
(	)2

سورة البقرة ،آية .٢٨٢

هو عبدالله بن عباس بن عبداملطلب الهاشمي ،ابن عم الرسول ﷺ كان يقال له:

الحَ رب والبحر لكثرة علمه .روى عن النبي ﷺ وعن أبيه وأمه أ ِّم الفضل ،وخالتِه

ميمونة وأبي بكر وعمر وعثمان وعيل ،دعا له النبي ﷺ بالحكمة مرتني ،وقال
ُ
رسول
ابن مسعود :نعم ترجمان القرآن ابن عباس ،روي عنه أنه قالُ :قبض

الله ﷺ وأنا ابن ثالث عرشة سنة ،وقيل عرشين ،وقيل خمس عرشة ،روي عن
ابن عمر قالُ :
ابن عباس أعل ُم أم ِة محم ٍد بما أنزل عىل محمد ،مات سنة ٦٨هـ
وصىل عليه محمد بن الحنفية ،وكان موته بالطائف ،وقيل تويف سنة  ٦٩وقيل
()3

سنة ٧٠هـ  ،تهذيب التهذيب ج ٥ص.٢٧٨
هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي
األندليس القرطبي ،وكان من عباد الله الصالحني ،والعلماء العارفني الورعني
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أنواع املداينات باإلجماع(((.
ِ
أما السنة فمنها:

معلوم
 -١قوله ﷺ« :من أسلف يف يشء َفلْيُسلِف يف كي ٍل
ٍ
ووزن
معلوم إىل أج ٍل معلوم»(((.
ٍ
ٍ
وجه االستدالل:

أن األمر بالسلف إىل أجل دليل عىل مرشوعية تأجيل دين
السلم؛ ألن َّ
أقل مراتب األم ِر الجوا ُز واإلباحة.
 -٢ما ُروي عن عائشة  bأن رسول الله ﷺ اشرتى من
يهوديٍّ طعاما ً ورهنَه درعَه(((.

()1
()2
()3

الزاهدين يف الدينا ،من أبرز مؤلفاته أنه جمع يف تفسري القرآن كتابا ً يف اثني
عرش مجلدا ً سماه كتاب الجامع ألحكام القرآن ،من شيوخه أبو العباس أحمد
بن عمر القرطبي ،وحدث عن الحافظ أبي عيل الحسن بن محمد بن محمد
البكري ،وعن أبي الحسن بن محمد بن عيل بن حفص ،وكان مستقرا بمنية ابن
خصيب ،وتويف ودفن بها سنة ٦٧١هـ تفسري القرطبي جـ ١ص ز عن الديباج
املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب.
تفسري القرطبي جـ ٣ص.٣٧٧
أخرجه البخاري يف صحيحه جـ 3ص ،75وذكره صاحب املغني والرشح الكبري
جـ ٤ص.٣١٢
أخرجه البخاري يف صحيحه جـ ٣ص ،١٠١وذكره صاحب املغني والرشح
الكبري جـ ٤ص.٣٦٦
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وجه االستدالل:

أن الراهن إنما يكون يف مقاب ِل دي ٍن ثابت يف ذمة الراهن إىل
ُ
وفعل الرسول ﷺ دليل عىل مرشوعيته.
أجل،
ُ
والدين م ّ
ُ
َقيض
«العارية مُؤ َّدا ٌة
 -3قوله ﷺ يف حجة الوداع:
وامل ُ
ِنحة مردوة والزعيم غارم»(((.
وجه االستدالل:

أن العارية ٌ
دين يف ذمة املستعري إىل أجل ،وقد أخرب الرسول
ﷺ بوجوب أدائهاّ ،
فدل ذلك عىل مرشوعية الدين.
أما اإلجماع:
فقد أجمع الفقهاء عىل مرشوعية تأجيل الديون ،والناس
يتعاملون بهذه الديون منذ رشعت حتى اآلن .فالتعامل بالسَّ لم
واإلجارة والرهن واملزارعة واملساقاة واملضاربة موجود إىل اآلن.
وغريها من العقود.

()1

أخرجه البيهقي يف سننه جـ ٦ص ،٨٨وأخرجه أبو داود والرتمذي يف سننهما
وقال الرتمذي حديث حسن .نصب الراية جـ ٤ص ،٥٧وذكره صاحب املغني
والرشح الكبري جـ ٥ص.٣٥٤
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المطلب الثاني
في الديون التي ال تقبل التأجيل:
الس َلم(((:
أوالً :
رأس مال َّ
ُ

اختلف الفقهاء يف كون رأس مال السلم حاالًّ يف مجلس العقد
مبني عىل خالفهم فيما لو تفرق املتعاقدان
أو مؤجالً ،وهذا..
ٌّ
قبل قبض رأس مال السلم «ثم ِن امل ُ ْسل َ َم فيه» وذلك عىل رأيني:
الرأي األول :يصح السلم وإن تأخر ُ
السلم
رأس ما ِل
قبض ِ
ِ
يومني أو ثالثة أو أكثر ،ما لم يكن رشطاً ،وهو رأي مالك(((.
الرأي الثاني :يبطل السلم إذا تأخر ُ
السلم
رأس ما ِل
قبض ِ
ِ
عن مجلس العق ِد وهذا ..رأي أبي حنيفة ،والشافعي ،وأحمد،
وابن حزم من الظاهرية(((.

()1
()2
()3

موصوف يف الذمة بثم ٍن مقبوض بمجلس العقد .رشح
السلم :هو عقد عىل
ٍ
منتهى اإلرادات جـ ٢ص.٢١٤
اإلفصاح جـ ١ص ،٣٦٤والكايف جـ ٢ص ،٢٩١وبداية املجتهد جـ ٢ص،٢٧٧
واملغني جـ ٤ص.٣٢٨
اإلفصاح جـ ١ص ،٣٦٤وبدائع الصنائع جـ ٥ص ،٢١٥واللباب جـ ٢ص،٤٤
وبداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٢٧ومغني املحتاج جـ ٢ص ،١٠٢واملغني جـ٤
ص ،٣٢٨واملحىل جـ ٩ص.١٠٩
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األدلة:
دليل الرأي األول:

 أن رأس مال السلم معاوضة ال يخرجُ بتأخري قبض ِه منأن يكون سلماً ،فأشب َه ما لو تأخر إىل آخر املجلس(((.
ويجاب عن هذا ..بأن املجلس يفارق ما بعده ،فاالنتهاء
من مجلس العقد يقرر مصريَ ما ب ُِح َث يف مجلس العقد .فإن
ٌ
دليل
الرصف
اكتملت رشوطه وأركانه انعقد وإال فال .وعق ُد
ِ
عىل هذا ..فلو افرتق املتصارفان قبل التقابض بطل الرصف(((.
أدلة الرأي الثاني:

َ
السلم عن مجلس العقد يدخل يف
رأس ما ِل
 -١أن
تأجيل ِ
ِ
بيع ال ّدي ِن بال ّدين وهو
منهي عنه(((.
ٌّ
ً
تسليم
 -٢أن يف السلم غررا ،فال يضم إليه غر ُر تأخريِ
ِ
رأس املال(((.
ِ

()1
()2
()3
()4

املغني جـ ٤ص.٣٢٨
املغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٣٣٤
مغني املحتاج جـ ٢ص.١٠٢
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
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الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل أن السل َم ي ُ
َبطل إذا تأخر رأس مال
السلم عن مجلس العقد ،وهو رأي أبي حنيفة ،والشافعي،
وأحمد ،وابن حزم ،وذلك لقوة أدلتهم وإمكان الرد عىل دليل
السلم من اسم السلم إىل بيع
رأس ما ِل
الرأي األول ،وألن تأخريَ ِ
ِ
دين بدين ،وهو منهي عنه كما سبق .والله أعلم.
ثانياً  :بدل الصرف :

ُ
مجلس العق ِد
التقابض يف
يشرتط لصحة الرصف أن يتم
ِ
بغريِ خالف ،قال ابن املنذر((( :أجمع كل من نحفظ عنه من
أهل العل َم عىل أن املتصا ِر َفني إذا افرتقا قبل أن يتقابضا أن
الرصف فاسد(((.

(	)1
()2

انظر ترجمته ص.١٢
اإلفصاح جـ ١ص ،٣٢٦واللباب جـ ٢ص ،٤٧وبدائع الصنائع جـ ٥ص،٢١٥
وتبيني الحقائق جـ ٤ص ،٨٧وبداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٢١والفواكه الدواني
جـ ٢ص  ،112وحاشية الدسوقي جـ 3ص ،29ونهاية املحتاج جـ 3ص،410
ومغني املحتاج جـ ٢ص ،٢٢واملغني جـ ٤ص ،٥٩وكشاف القناع جـ٣
ص.٢٦٦
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األدلة:

ُ -١
استد ِّل ..من السنة بما ييل:

أ  -ما ُروي عن عمر بن الخطاب ؤ أن النبي ﷺ قال:
«الذهب
بالورق ربا ً إال هاء وهاء»(((.
ِ
َ
عبادة ب ِن الصامت((( ؤ أن النبي ﷺ قال:
ب -ما ُروي عن

«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب والشعري
بالشعري والتمر بالتمر وامللح بامللح مثالً بمثل ،فإذا
اختلف األصناف فبيعوا كيف شئتم يدا ً بيد»(((.

جـ  -ما ُروي عن عمر بن الخطاب ؤ أنه قال :ال تبيعوا
الذهب بالذهب إال مثالً بمثل ،وال تبيعوا الو ِر َق بالو ِر َق
إال مثالً بمثل ،وال تبيعوا الو ِر َق بالذهب أحدهما غائب
()1
()2

()3

أخرجه البيهقي يف سننه جـ 5ص ،283وأخرجه األئمة الستة يف كتبهم .نصب
الراية جـ 4ص.57
هو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي األنصاري ،أحد النقباء ليلة العقبة،
شهد بدرا ً فما بعدها ،وروى عن النبي ﷺ وهو أحد من جمع القرآن الكريم
يف زمن النبي ﷺ ،وأرسله عمر إىل فلسطني ليعلم أهلها القرآن ،فأقام بها إىل
أن ماتُ ،تويف بالرملة سنة ٣٤هـ وهو ابن  ٧٢سنة وقيل تويف ببيت املقدس.
تهذيب التهذيب جـ ٥ص.١١١
أخرجه البيهقي يف سننه جـ ٥ص ،٢٨٤ورواه الجماعة إال البخاري وأخرجه
الطرباني يف معجمه وقال فيه :فال بأس به واحد بعرشة ،وأخرجه الدارقطني يف
سننه .نصب الراية جـ ٤ص.٤
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واآلخر ناجز ،وإن استنظرك حتى يلجَ بيتَه فال ُت ْ
نظره
إال يدا ً بيد(((.
وجه االستدالل:

الرصف ال بد أن
أن هذين الحديثني واألثر تدل عىل ِعوَيض
ِ
يكونا حارضين يف مجلس العقد ،وأن تأخري أح ِد العوضني عن
املجلس يوقع املتصارفني يف الربا ولهذا ..فإن بدل الرصف من
األعواض التي ال تقبل التأجيل.
بيع الكالئ
 -٢أن قبض أحد العوضني يخرج العقد عن ِ
بالكالئ ،وال بد من قبض اآلخر تحقيقا ً للمساواة ،خشية الوقوع
يف ربا النسيئة ،وألن أحدهما ليس بأوىل من اآلخر فوجب قبضهما
سواء(((.
ثالثاً  :الثمن بعد اإلقالة:

اإلقالة  :هي عودة املبيع إىل البائع ،والثمن إىل املشرتي ،وهي
مرشوعة((( لقوله ﷺ« :من أقال مسلما ً أقال الله عثرته»(((.
()1
()2
()3
()4

أخرجه مالك يف املوطأ ص  ،532وذكره صاحب الراية وسكت عنه جـ ٤ص.٥٦
فتح القدير جـ ٧ص.١٣٥
كشاف القناع جـ ٣ص.٢٤٨
أخرجه أبو داود يف سننه جـ ٣ص ،٢٧٤وأخرجه ابن ماجة ،وابن حبان يف
صحيحه والحاكم يف املستدرك ،وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ولم يخرجاه =
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وقد اختلف الفقهاء هل هي فسخ أو بيع؟ عىل ثالثة آراء:
الرأي األول  :أنها فسخ يف حق البائع واملشرتي ،سواء كان
قبل القبض أو بعده ،وهي بيع يف حق غريهما ،يف الشفعة والرد
بالعيب ،وهذا رأي أبي حنيفة(((.
الرأي الثاني :أنها بي ٌع بكل حال ،وهو املشهور عن مالك،
ورواية عن أحمد ،ورأي ابن حزم من الظاهرية ،واستثنى
املالكية اإلقالة يف البيع والشفعة بأنها ليست بيعاً ،حيث إنها
تجوز يف الطعام قبل قبضه(((.
الرأي الثالث :أنها فسخ ،وهو رأي الشافعي يف أحد قوليه
ورواية عن أحمد يف أصح الروايتني(((.

()1
()2
()3

= نصب الراية جـ ٤ص ٣٠وهو حديث صحيح انظر الجامع الصغري جـ٢
ص.١٧٢
اإلفصاح جـ ١ص ،٣٥٦وبدائع الصنائع جـ ٥ص ،٣٠٦وفتح القدير جـ٦
ص ،٤٨٧واملغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٢٢٥
اإلفصاح جـ ١ص ،٣٥٦وجواهر اإلكليل جـ ٢ص ،٥٤واملغني والرشح الكبري
جـ ٤ص ،٢٢٥واإلنصاف جـ ٤ص ،٤٧٥واملحىل جـ ٩ص.٥
اإلفصاح جـ ١ص ،٣٥٦واملجموع جـ ١٣ص ،١٦٠واألشباه والنظائر
للسيوطي ص ٢٨٧وص ،١٧٢واملغني والرشح الكبري جـ ٤ص ،٢٢٥واإلنصاف
جـ ٤ص.٤٧٥
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األدلة:
دليل الرأي األول:

 بالنسبة لتقرير الفسخ ،أي كون اإلقالة فسخا ً يف ِّحق
البائع واملشرتي ،أن اإلقالة هي الرفع لغة ورشعاً ،ورفع
ِ
اليشء فسخه.
كون اإلقال ِة بيعا ً يف ِّ
ُ
حق غري
وبالنسبة لتقرير البيع ،أي

البائع واملشرتي ،فكل واحد يأخذ رأس ماله ببدل ،وهذا معنى
البيع ،إال أنه ال يمكن إظهار معنى البيع يف الفسخ يف ِّ
حق البائع
واملشرتي للتنايف ،فظهر يف حق الثالث (الشفيع) ،فجعل فسخا ً
البائع واملشرتي بيعا ً يف ِّ
يف ِّ
حق الثالث ،وهذا ليس بممتنع،
حق
ِ
شخص واح ٍد
أال ُترى أنه ال يمتنع أن يجعل الفعل الواحد من
ٍ
ً
ً
ومعصية من وج ٍه آخر ،كمن يجاهد يف سبيل
طاعة من وج ٍه،
الله مع حاجة والديه له لكربهما أو مرضهما ،فمن شخصني
أوىل(((؟!
ويجاب عن هذا..

أ) بأن ما كان فسخا ً يف حق املتعاقدين كان فسخا ً يف حق
غريهما كالرد بالعيب والفسخ بالخيار(((.
()1
()2

بدائع الصنائع جـ ٦ص.٣٠٦
املغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٢٢٥
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ب) أن حقيقة الفسخ ال تختلف من شخص آلخر ،وأن األصل
اعتبار الحقائق(((.
أدلة الرأي الثاني:

 -١أن املبيع عاد إىل البائع عىل الجه ِة التي خرج عليها ،فلما
كان األول بيعا ً كان الثاني كذلك((( أي أن اإلقالة تقاس عىل
البيع بجامع أن املبيع انتقل من البائع إىل املشرتي ،ويف
اإلقالة انتقل من املشرتي إىل البائع أي بنفس الطريق الذي
تم يف البيع األول.
 -٢أن اإلقالة ٌ
بعوض عىل وج ِه الرتايض ،وهذا هو
نقل للملك
ٍ
ما تم يف البيع األول ،فكان الثاني مثلَه بيعا ً أيضاً ،أي أن
اإلقالة تشبه البيع بجامع الرتايض يف كل.
 -٣أن معنى البيع هو مبادلة املال باملال ،وهو أخذ بدل
وإعطاء بدل ،وقد وجد فكانت اإلقالة بيعا ً لوجود معنى
ُ
عط َي
البيع فيها ،والعربة للمعنى ال للصورة ،ولهذا ..أ ِ
حك َم
البيع يف كثريٍ من األحكام((( أي أن اإلقالة كالبيع
ِ
بجامع املبادلة يف كل.
()1
()2
()3

نفس املرجع السابق.
نفس املرجع السابق..
املغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٢٢٥
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ويمكن أن يجاب عن هذه األدلة الثالثة ..بأن عودة املبيع إىل البائع
ُ
تسمية اإلقال ِة بيعاً ،حتى ولو نظرنا إىل كون االنتقال عىل
ال يلزم منها
وجه الرتايض ،أو أن املبادلة بني املتعاقدين تمت يف اإلقالة أيضاً:
بدليل أن اإلجارة يتطرق إليها الفسخ باإلقالة ،ومع هذا ..ال يمكن أن
نسمي عودة العني املؤجرة إىل مالكها بأنها إجارة(((.
َ
أدلة الرأي الثالث:

 -١أن اإلقالة عبارة عن الرفع واإلزالة ،يقال :أقال الله عثر َتك
أي أزالها(((.
 -٢قال ابن املنذر :ويف إجماعهم أن رسول الله ﷺ نهى عن
بيع الطعام قبل قبضه ،مع إجماعهم عىل أن له أن يُقيل
ً(((
املُسَ لِّم جمي َع امل ُ ْسل َ ِم فيه ،دليل عىل أن اإلقالة ليست بيعا
ولو كانت اإلقالة بيعا ً ملا جازت قبل القبض باإلجماع(((.

قبل قبضه ،ولهذا ..لم تكن بيعا ً
 -٣أنها تجوز يف امل ُ ْسلَم فيه َ
ِ
ً
كاإلسقاط((( فلو أسقط البائع من املشرتي جزءا من الثمن

()1
()2
()3
()4
()5

بدائع الصنائع جـ ٥ص.٣٠٦
املجموع جـ ١٣ص ،١٦٠وكشاف القناع جـ ٣ص.٢٤٨
املغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٢٢٥
رشح منتهى اإلرادات جـ ٢ص.١٩٢
املجموع جـ ١٣ص ،١٦٠واملغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٢٢٥
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لجاز وإن كان قبل استالمه للثمن ،فكذا امل ُ ْسل َ ُم فيه تجوز
اإلقالة فيه قبل قبضه.
 -٤أن اإلقالة تقدر بالثمن األول ،ولو كانت بيعا ً لم تقدر بالثمن
األول بل قدرت بثمنها َ
وقت إعادتها إىل مالكها(((.

 -٥أن لفظ اإلقالة ليس من األلفاظ التي ينعقد بها البيع،
ولهذا ..ال ينعقد البيع بلفظ اإلقالة ،وهذا يدل عىل أنها
فسخ ،كردالسلعة بالعيب فإنه ال يسمى بيعا ً(((.
 -٦أن البيع واإلقالة يختلفان يف االسم ،واالختالف يف املبنى قد
يؤدي إىل االختالف يف املعنى ،ولهذا ..فإنهما يختلفان يف
الحكم ،فإذا كانت اإلقالة يف األصل رفعا ً لعقد البيع األول،
فإنها ال تكون بيعا ً ألن البيع إثبات ،والرف َع يعترب نفياً،
تناف فكانت اإلقالة عىل هذا التقدير
وبني اإلثبات والنفي
ٍ
فسخا ً محضا ً(((.
ثمرة الخالف:

َ
يمكن أن نوضحَ
الخالف يف اإلقالة باألمثلة التالية:
ثمرة
ِ
 -إذا اشرتى عبدا ً كافرا ً من كافر فأسلم:

()1
()2
()3

املرجعان أنفسهما ،والصفحات نفسها.
املرجعان أنفسهما ،والصفحات نفسها.
بدائع الصنائع جـ ٥ص.٣٠٦
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مسلم لكافر؛
من قال :إن اإلقالة بيع لم ي ُِج ِز اإلقالة ألنها بي ُع
ٍ
ألنه ال يجوز بيع املسلم للكافر.
ومن قال :إن اإلقالة فسخ جازت اإلقالة عنده.
 إذا اشرتى سلعة ورغب يف اإلقالة:من قال :إن اإلقالة بيع أجاز فيها الخيار؛ ألن الخيار
مرشوع يف البيع.
ومن قال :إن اإلقالة فسخ لم يجز الخيار فيها.
 -إذا تلف املبيع تم تقايال:

من قال :إن اإلقالة بيع ال َي ُر ُّد َ
مثل املبيع أو قيمَته بل َي ُر ُّد
املبي َع نفسَ ه.
ومن قال :إن اإلقالة فسخ َي ُر ُّد مثل املبيع أو قيمَته.
ً
سيارة ثم تقايال واستعملها املشرتي:
 إذا اشرتىمن قال :إن اإلقالة بيع لم يُل ِز ْم ُه دف َع األجرة ،حيث إن
َ
السيارة مبي ٌع لم يُسَ لَّم للمشرتي الثاني (البائع األول).
ومن قال :إن اإلقالة فسخ ألزمه
بدفع األجرة. (((.
ِ

()1

انظر األشباه والنظائر للسيوطي ص.١٧٢
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الترجيح:

مما تقدم يل أن اإلقالة فسخ وليست بيعاً ،وهذا هو رأي
الشافعي يف أحد قوليه ،ورواية عن أحمد وذلك لقوة أدلتهم،
وإمكان الر ِّد عىل أدلة الرأي األول والثاني ،والله أعلم.
حكم تأجيل بدل اإلقالة:

مبني عىل الخالف
يبدو يل أن حكم تأجيل بدل اإلقالة
ٌّ
السابق يف اإلقالة وهل هي فسخ أو بيع؟
فمن قال :إنها بيع فقد طبَّق عليها ما ي َُطب َُّق عىل البيع من

أحكام التأجيل وهذا هو رأي املالكية(((.
ِ

وأما من قال :إنها فسخ فريى أن رشط التأجيل يبطل،
وتصح اإلقالة عنده وذلك مثل ما لو تقايل اثنان عىل أن يؤخر
املشرتي الثم َن إىل سنة ،فإن رشط التأجيل يبطل وتصح اإلقالة
عنده؛ ألن إطالق تسمية هذه األشياء ال يؤثر عىل اإلقالة ،إال
أن اإلقالة ال تبطلها الرشوط الفاسدة ،بخالف البيع((( وألن
اإلقالة رف ُع ما كان ال رفع ما لم يمكن ،ألن رف َع ما لم يكن ثابتا ً
ٌ
محال((( وهذا رأي أبي حنيفة وأحد الوجهني عند الشافعية
()1
()2
()3

جواهر اإلكليل جـ ٢ص.٥٤
بدائع الصنائع جـ ٥ص.٣٠٧
فتح القدير جـ ٦ص.٤٩٠
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واملفهوم من الحنابلة(((.
رابعاً  :بدل القرض

(((

اختلف الفقهاء يف حلول أو تأجيل بدل القرض عىل رأيني:
الرأي األول :أن بدل القرض يكون حاالًّ ومؤجالً

إىل األجل املحدد أو املعتاد ،وإذا لم يرضب له أجل ولم
يعتد فيه أجل ،فيتأجل إىل أن ينتفع به عادة أمثاله،
وهو رأي مالك والليث((( ،ويرى ابن حزم((( أنه يكون حالاًّ
()1

بدائع الصنائع جـ ٥ص ،٣٠٦واملجموع جـ ١٣ص ،١٦١واملغني والرشح
الكبري جـ ٤ص.٢٢٩
القرض :يسميه أهل الحجاز السلف( ،ويف نجد أيضاً) وهو تمليك اليشء عىل أن
يرد بدله ،مغني املحتاج جـ ٣ص.١١٧
هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي املرصي ،موىل قريش ،ولد بقرقشندة
عىل نحو أربعة فراسخ من الفسطاط ،كان قد اشتغل بالفتوى يف زمانه ،وكان
ثقة كثري الحديث صحيحه ،وقال أحمد :ليس لهم  -يعني أهل مرص  -أصح
حديثًا من الليث وعمرو بن الحارثة يقاربه ،ولد سنة 94هـ ومات سنة 175هـ .
تهذيب التهذيب ج 8ص .459

(	)4

هو أبو محمد عيل بن أحمد بن سعيد بن حزم األموي ،ولد بقرطبة من بالد
ً
ً
مستنبطا
حافظا عاملًا بعلوم الحديث وفقهه،
األندلس سنة 384هـ  ،وكان

()2
()3

لألحكام من الكتاب والسنة ،بعد أن كان شافعي املذهب ،فانتقل إىل
مذهب أهل الظاهر ،وكان زاه ًدا يف الدنيا بعد الرياسة التي كانت له وألبيه
(من قبله) يف الوزارة وتدبري امللك ،متواضعًا ،وألَّف يف فقه الحديث =
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ومؤجالً(((.
الرأي الثاني:

َّ
الحق يف املطالبة
أن بدل القرض يكون حاالًّ ،وأن للمقرض
ببدله يف الحال ،ولو اشرتط تأجيله لم يتأجل وكان حاالًّ ،وهو رأي
أبي حنيفة ،والشافعي ،وأحمد ،واألوزاعي((( ،وابن املنذر((((،)4
(((

األدلة:
أدلة الرأي األول:

 -١م�ا ُروي ع�ن النب�ي ﷺ أن�ه ق�ال« :املؤمن�ون على
رشوطهم»(((.
= كتبًا كثرية ،منها املحىل ،واإلحكام يف أصول األحكام ،وكان يقول الشعر
عىل البديهة ،تويف سنة 456هـ بعد أن أقصته امللوك وشرُ ِّ َد وانتهى إىل

بادية لَبْلَه ،وقيل إنه تويف يف َمنْ َت ِب َ
يشم ،وهي قرية ابن حزم .وفيات
()1
()2
(	)3
()4

()5

األعيان ج 12ص .13
اإلفصاح جـ ١ص ،٣٥٧وبلغة السالك جـ ٢ص ١٠٦واملغني جـ ٤ص٣٤٩
واملحىل جـ ٨ص.٤٦٧
انظر ترجمته ص.١١
انظر ترجمته ص.١٢
اإلفصاح جـ ٢ص ،٣٥٧وحاشية ابن عابدين جـ ٤ص ،٥٣٢واألشباه والنظائر
البن نجيم ص ،٣٥٧واملجموع جـ ٣ص ،١٦٥واألشباه والنظائر للسيوطي
ص ،٣٢٩واملغني جـ 4ص ،349وكشاف القناع جـ 3ص.314
أخرجه الرتمذي يف سننه جـ 1ص ،253وهو حديث صحيح .نصب الراية =
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وجه االستدالل:

َ
ٌ
رشط َت َّم بني متعاقدين،
القرض
اشرتاط تأجي ِل بد ِل
أن
ِ
فينطق عليها الحديث ،حيث دل عىل وجوب االلتزام بالرشوط،
وهذا يدل عىل جواز تأجيل بدل القرض إذا اشترُ ِ َط يف العقد.
َ
تأجيل بد ِل القرض ال يقع عليه
ويجاب عن هذا ..بأن
تربع من املُق ِرض ،وحتى لو سُ ِم ّي رشطا ً
ٌ
اس ُم الرشط؛ ألنه
ُ
مخصوص بالعارية ،في ُ
ض
ُلحق
فالحديث
ٌ
اختالف املق ِر ِ
َ
الرجوع
واملقرتض باختالف املُعريِ واملستعري ،حيث إن للمعري
ِ
ُ
ٌ
يف اإلعارة متى شاء  ،فكذلك املق ِرض حيث إنهما قربة إىل الله

سبحانه(((.

 -٢أن املتعاقدين يملكان الترصف يف هذا العقد باإلقالة
واإلمضاءَ ،فمَلَكا الزيادة فيه كخيار املجلس((( ،فكما أنه
يحق للمتعاقدين وهما يف مجلس العقد أن يمضيا يف العقد
ُ
الحال يف بد ِل القرض ،فإنه للمُق ِرض
أو يفسخانه ،فكذلك
واملقرتض أن يجعال بدله حاالًّ أو مؤجالً.
ِ

()1
()2

= جـ 4ص ،112وأخرجه أبو داود والحاكم وضعفه ابن حزم وحسنه الرتمزي،
تلخيص الحبري جـ 3ص ،23وذكره صاحب منتهى اإلرادات جـ 2ص.168
املغني جـ ٤ص.٣٤٩
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
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ويجاب عن هذا ...بأن اإلقالة فسخ وابتداء عقد آخر ،وأما
خيار املجلس فهو بمنزلة ابتداء العقد ،بل إنه يجري فيه
القبض ملا يشرتط قبضه  -كبدل الرصف  -والتعيني ملا يف الذمة
كتعيني امل ُ ْسل َ ِم فيه(((.
أدلة الرأي الثاني:

ُ
ٌ
تربع وو ْع ٌد من
والتأجيل
 -١أن بدل القرض يثبت حاالًّ،
ُالقرض ،ولهذا ..فال يلزم الوفا ُء باألجل ،وذلك قياسا ً عىل
العارية فإنه من ِّ
ُ
الرجوع يف عاريته حتى ولو كانت
حق املعري
اإلعارة مقيدة بأجل ،ما لم يكن يف ذلك رضر عىل املستعري.
ولهذا ..فإن بدل القرض  -يف األصل  -يثبت حال(((.

 -٢أن القرض سبب يوجب ر َّد املثل أو القيمة ،فوجب ماال ً

كاإلتالف ،بل إنه لو أقرضه عىل هيئة أقساط ثم طالبه بها
دفعة واحدة كان له ذلك ألن الجميع حال ،فأشبه ما لو باعه
بيوعا ً حالة ثم طالبه بثمنها جملة(((.

()1
()2
()3

املغني جـ ٤ص.٣٥٠
املغني جـ ٤ص .٣٤٩
املغني جـ ٤ص .٣٤٩
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الترجيح:

مما تقدم يمكنني أن أتوصل إىل رأي يكاد يكون وسطا ً بني
الرأيني وهو :أن القرض له حالتان:
الحالة األوىل :أن يشرتط التأجيل يف العقد ،ويتفقان عىل الرشط.
ففي هذه الحالة يتأجل ُ
بدل القرض إىل أجله؛ ألن املؤمنني
عىل رشوطهم ،وألن املقرتض ما أقدم عىل القرض إال رغبة يف
األجل ،وينطبق هذا  -عىل من يقرتضون من صندوق التنمية
العقارية .فلوال أن القرض مؤجل عىل شكل أقساط ملا أقدم
املقرتضون عىل االقرتاض.
ولهذا ..فإنه ليس من حق الصندوق أن يطلب من املقرتضني
تسديدا ً كامالً دفعة واحدة أو بأكثر من قيمة األقساط املتفق
عليها ،ألن يف ذلك إرضارا ً باملقرتضني ،والدولة  -أيدها الله  -ما
أنشأت هذا الصندوق إال من أجل الرفق بأبنائها ومساعدتهم
عىل بناء مساكن لهم.
وال يدخل يف هذا ...تسديد القرض كامالً حسبما يراد بيع
املنزل املقرتض من أجله؛ ألنه مرهون للصندوق.
الحالة الثانية :أال يشرتط التأجيل يف العقد:
ُّ
الحق يف مطالبة املقرتض ببدل
ويف هذه الحالة للمقرض
القرض يف الحال؛ ألن املقرض أراد بقرضه الثواب واألجر من
41
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الله  -سبحانه وتعاىل  -ولم يُرد به َ
ذات العوض ،بخالف البيع
والسلم واإلجارة والرصف  -مثالً  -فإن مراد املتعاقدين هو
ذات العوض.
ُ
البدل الذي ُي َر ُّد عىل امل ُ ْق ِرض فهو ٌّ
حق رجع إليه بعد أن
وأما
استفاد املقرتض من القرض ...والله أعلم.
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المطلب الثالث
في الديون المؤجلة
ً
أوال  -الدية:

ال تخلو دية القتل من ثالث حاالت :إما ُ
قتل عمدٍ ،أو شب ُه
عمدٍ ،أو خطأ((( فإذا كان القتل عمدا ً فقد اختلف الفقهاء يف
تأجيل الدية عىل رأيني:
الرأي األول :أن َ
ٌ
مؤجلة إىل ثالث سنني ،وهو
دية قت ِل العمد
رأي أبي حنيفة ورواية عن مالك(((.
الرأي الثاني :أن َ
ٌ
حالة ،وهو رأي مالك
دية قت ِل العم ِد
 يف رواية  -والشافعي ،وأحمد ،وهو رأي ابن حزم من أهلالظاهر(((.

()1
()2

()3

هذه أنواع القتل عند الجمهور ،أما اإلمام مالك وابن حزم فرييان :أن القتل
نوعان :عمد وخطأ.
اإلفصاح جـ ٢ص ،٢٠٠وفتح القدير جـ ١٠ص ٢١٢و ،٢١٣وبدائع الصنائع
جـ ٧ص ،٢٥٦واملنتقى جـ ٧ص ،٧١واملجموع جـ ١٩ص ،١٥٠واملغني
والرشح الكبري جـ ٩ص.٤٨٩
اإلفصاح جـ ٢ص ،٢٠٠واملنتقى جـ ٧ص ،٧١ومغني املحتاج جـ ٤ص،٥٥
واملجموع جـ ١٩ص ١٥٠وص ،١٤٦واملغني والرشح الكبري جـ ٩ص،٤٨٩
واملحىل جـ ١٠ص.٣٨٨
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األدلة:
دليل الرأي األول:

دية العم ِد كدي ِة شب ِه العم ِد بجامع كونهما ً
 أن َدية آلدمي،
وما دام أن َ
دية شبه العمد مؤجلة فكذا دية العمد(((.
ويجاب عن هذا ..بأن شبه العمد يختلف عن العمدْ ،
إذ أن
القاتل يف شبه العمد معذور لكونه لم يقصد القتل وإنما أفىض
إليه من غري اختيا ٍر منه فأشبه الخطأ.
أدلة الرأي الثاني:

وأرش
 -١أن ما وجب بالعمد املحض كان حاالًّ كالقصاص،
ِ
أطراف العبد(((.
ِ
 -٢أن دية العمد بدل متلف ،ال تتحمله العاقلة بحال ،فوجب
حالاًّ كغرامة املتلفات(((.
 -٣أن القصد من تأجيل الدية هو التخفيف عىل العاقلة؛ ألنه ال
ذنب لهم يف الجناية ،وهذا يكون يف الخطأ وشبه العمد عىل
السواء ،أما العمد فإن الدية تكون عىل الجاني من غري عذر.

()1
()2
()3

املغني والرشح الكبري جـ ٩ص.٤٨٩
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
املجموع جـ 19ص.١٤٦
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ولهذا ..وجب أن يلحق ببدل سائر املتلفات(((.
 -٤أن العامد يستحق التغليظ ،ولهذا ..وجبت الدية يف ماله
دون العاقلة ومن التغليظ عليه أن تكون الدية حالَّة(((.
ويجاب عن هذا ..بأن العامد قد غلظ عليه من وجهني:
أحدهما إيجاب دية مغلظة ،والثاني :اإليجاب يف ماله ،والجاني
ال يستحق التغليظ من جميع الوجوه(((.
ويجاب عن هذا ..بأن سبب الوجوب و ُِج َد حاال فتجب
الدية حالةْ ،
إذ الحكم يثبت عىل وفق السبب ،وهو األصل ،إال
إجماع
أن التأجيل يف الخطأ ثبت معدوال ً به عن األصل بسبب
ِ
الصحابة  -رضوان الله عليهم  -أو يثبت معلوال ً بالتخفيف عىل
القاتل حتى تحمل عنه العاقلة(((.
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل أن دية العمد تكون حالّة يف مال الجاني
وهو رأي مالك  -يف رواية  -والشافعي وأحمد ،وذلك لقوة
أدلتهم وضعف دليل الرأي األول ،والله أعلم.
()1
()2
()3
()4

املجموع جـ ٩ص .١٥٠
بدائع الصنائع جـ  ٧ص .٢٥٦
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
بدائع الصنائع جـ  ٧ص .٢٥٦
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وأما قتل شبه العمد:
فإن اإلمام مالك ال يرى أن شبه العمد من أنواع القتل ،وكذا
ابن حزم من الظاهرية فإن القتل عنده قسمان :خطأ وعمد.
وأما الحنفية والشافعية والحنابلة فريون أن دية قتل شبه
العمد مؤجلة عىل ثالث سنني(((.
وقد قال صاحب املغني :ال أعلم خالفا ً بني أهل العلم يف أن
ٌ (((
قوم من الخوارج أن
ديَة شب ِه العم ِد مؤجلة  ،وقد حُ ِك َي عن ٍ
دية شبه العمد حالة(((.
 -١ما ُروي عن أبي هريرة ؤ أنه قال :اقتتلت امرأتان
من هذيل فرمت إحداهما بحجر َف َقتَلَتْها وما يف بطنها ،فقىض
رسول الله ﷺ بدية املرأة عىل عاقلتها(((.
وجه االستدالل:

ُ
ودية العمد ال
أن الرسول ﷺ قىض بالدية عىل العاقلة،
تكون عىل العاقلة ،وحيث إن القتل الوار َد يف الحديث يعترب َ
قتل
()1
()2
()3
()4

بدائع الصنائع جـ ٧ص ،٢٥٦واملجموع جـ ١٩ص ،١٤٦ومغني املحتاج جـ٤
ص ،٥٥واملغني والرشح الكبري جـ ٩ص.٤٩١
املغني والرشح الكبري جـ ٩ص.٤٩٢
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
أخرجه مسلم يف صحيحه جـ ٥ص ،١١٠وذكره صاحب املغني والرشح الكبري
جـ ٩ص.٤٩٢
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شب ِه عم ٍد والدية عىل العاقلة ،ودية العاقلة تكون مؤجلة .لذا..
فإن دية شبه العمد تكون مؤجلة.
 -٢أن قتل شبه العمد ال يوجب القصاص فأشبه الخطأ،
وحيث إن دية الخطأ مؤجلة لذا ..فإن دية شبه العمد مؤجلة
أيضا ً بجامع عدم القصاص(((.
 -٣ما ُروي عن عمر وعيل أنهما َق َ
ضيا بالدي ِة عىل العاقلة
َ
ثالث سنوات وال مخالف لهما يف عرصهما(((.
 -٤أن العاقلة تحمل َ
ُ
الحكمة
دية شبه العمد فاقتضت
تخفيفها عليهم كدية الخطأ(((.
وأما قتل الخطأ:
فال خالف بني الفقهاء يف أن ديته مؤجلة ،عىل ثالث سنني
عىل العاقلة((( أما ابن حزم فريى أنها حالة(((.

()1
()2
()3
()4

()5

رشح منتهى اإلرادات جـ ٢ص.٣٢٩
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
بدائع الصنائع جـ ٧ص ،٢٥٦وبداية املجتهد جـ ٢ص ،٤٧٧واملنتقى جـ٧
ص ،٦٩واملجموع جـ ١٩ص ،١٤٦ومغني املحتاج جـ ٤ص ،٥٥ورشح منتهى
اإلرادات جـ ٣ص.٣٢٩
املرجع السابق.
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األدلة:

 -١أن عمر وعليا ً ء جعال دية الخطأ عىل العاقلة يف ثالث
سنني ،وال يعرف لهما مخالف من الصحابة فا َّتبعهم عىل
ذلك ُ
أهل العلم(((.
 -٢أن دية الخطأ مال وجب عىل سبيل املواساة فلم يجب حاال،
وذلك كالزكاة(((.
 -٣أن دية الخطأ تحملها العاقلة ،وكل دية تحملها العاقلة ال
تجب حالة(((.
الم َ
سل ُم فيه:
ثانياً ُ :

اختلف الفقهاء يف كون املُسلَ ِم فيه حاالً عىل رأيني:
الرأي األول :أن يكون السلم حاالً ،وهو رأي الشافعي وأبي

ثور((( وابن املنذر((((.)6
(((

()1
()2
()3
()4

املحىل جـ ١٠ص.٣٨٨
املغني والرشح الكبري جـ ٩ص.٤٩٧
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
انظر ترجمته ص.١4

(	)5
()6

انظر ترجمته ص.١4
اإلفصاح جـ ١ص ،٣٢١وبداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٢٨واملجموع جـ١٣
ص ،١٠٧واملغني جـ ٤ص.٣٢١
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الرأي الثاني :ال يصح السلم إال مؤجالً وهو رأي أبي حنيفة،
ومالك وأحمد يف رواية ،واألوزاعي((( وابن حزم((( من الظاهرية(((.
األدلة:
أدلة الرأي األول:

 -١أنه َع ْق ٌد يصح مؤجال فصح حاال ً كبيوع األعيان((( فمثال
إذا اشرتى إنسان دارا ً جاز له أن يؤجل الثمن كما جاز له أن
ينق َده يف الحال وكذا الحال يف السلم ،فإنه يجوز أن يكون السلم
فيه حالاًّ ويجوز أن يكون مؤجلاً .
ويجاب عن هذا ..بأن السلم يفارق بيوع األعيان ،فإنها لم
تثبت عىل خالف األصل ملعنًى يختص بالتأجيل((( ،بينما شرُ ِ َع
السل ُم تقديرا ً لحاجة امل ُ ْع َو ِزين.

()1

انظر ترجمته ص.١١

(	)2
()3

انظر ترجمته ص.٣٧
اللباب جـ ٢ص ،٤٣وبدائع الصنائع جـ ٥ص ،٢١٢ومواهب الجليل جـ٤
ص ،٥١٤والفواكه الدواني جـ ٢ص ،١٤٤وبداية املجتهد جـ ٢ص،٢٨٨
واملغني جـ ٤ص ،٣٢١وكشاف القناع جـ ٣ص ،٢٩٩واملحىل جـ ٩ص.١٠٥
املغني جـ ٤ص.٣٢١
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.

()4
()5
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 -٢أنه إذا جاز السلم مؤجالً فحالاًّ أ َ ْجوَز ،ومن الغر ِر أ َ ْبعَد
َ
الحادث من التأجيل أكث ُر منه يف الحلول.
ألن الغر َر

(((

ري صحيح؛ ألن العلة يف
القياس غ ُ
ويجاب عن هذا ..بأن
َ
جواز السلم  -مؤجالً  -ليست البع َد عن الغرر ،وإنما هي دفع
حاجة املفاليس ،وهذه العلة ليست موجودة يف السلم الحال،
وبهذا ..بطل القياس(((.
أدلة الرأي الثاني:

 -١ما ُروي عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال :من أسلف يف
معلوم إىل أجل معلوم(((.
وزن
يشء َفلْي ُْسلِف يف كي ٍل
معلوم أو ٍ
ٍ
ٍ
وجه االستدالل:

أن الرسول ﷺ جعل للسلم رشوطا ً ال يتم إال بها وذكر منها
األجل وهذا ..يدل عىل أنه ال يجوز السلم إال مؤجالً؛ ألن أمر
الرسول ﷺ يقتيض الوجوب ،فكما ال يصح السلم إذا انتفى
الكيل والوزن ،بمعنى إذا كان القدر مجهوال ،فكذلك ال يصح
إذا كان غري مؤجل(((.
()1
()2
()3
()4

مغني املحتاج جـ ٢ص ،١٠٥واملغني جـ ٤ص.٣٢١
املغني جـ ٤ص.٣٢١
أخرجه البخاري يف صحيحه جـ 3ص ،75وذكره صاحب املغني جـ٤
ص ،٣٢١والفواكه الدواني جـ ٢ص.١٤٤
املغني جـ ٤ص.٣٢١
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َ
األجل نفسَ ه،
ويجاب عن هذا ..بأن املرا َد العل ُم باألجل ،ال
كما يف الكيل والوزن ،بدليل جواز امل ُ ْسل َ ِم فيه بالذرع ،وإنما
يصح حاال ً إذا كان امل ُ ْسل َ ُم فيه موجودا ً عند العقد ،وإال اشترُ ِط
ُ
األجل كالكتابة.
فيه
فإن قيل ما فائدة العدول عن البيع إىل السلم الحال؟ أجيب
بأن فائد َته جوا ُز العقد مع غيبة املبيع ،فإن املبيع قد ال يكون
حارضا ً مرئياً ،ولهذا ..ال يصح بيعه ،وإن أخره إلحضاره
ربما فات عىل املشرتي ،وال يتمكن من االنفساخْ ،
إذ هو متعلق
بالذمة(((.
ويجاب عن هذا ..يقول ابن عباس((( :أشهد أن السلف
املضمون إىل أجله قد أحلَّه الله يف كتابه وأَذ َِن فيه ،ثم قرأ
قولَه تعاىل((( ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ﴾(((.
ويجاب عن هذا ..بأن اآلية الكريمة تدل عىل جواز السلم إىل
أجل ،وال تدل عىل أنه ال يجوز إال مؤجالً(((.
()1

مغني املحتاج جـ ٢ص.١٠٥

(	)2
()3
()4
()5

انظر ترجمته ص.١٩
املجموع جـ ١٣ص.١٠٨
سورة البقرة ،آية .٢٨٢
املجموع جـ ١٣ص.١٠٨
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ويجاب عن هذا ..بأن الكتابة ال تصح إال مؤجلة ،فلماذا لم
تقولوا بحلولها كالسَّ لم(((؟
ُ
وجبَ لعدم
ويجاب عن هذا ..بأن األجل يف الكتابة إنما أ ِ
قدرة العبد عىل الكتابة حالّة(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن األجل يف السلم إنما رشع
رخصة ورفقا ً بالناس ،وال يحصل الرفق إال باألجل ،وإال فما
الفائدة من مرشوعية السلم إذاً؟
 -٢ما ُروي عن ابن عباس(((  cأنه قال :ال سلف إىل
العطاء وال إىل الحصاد ،وارضب له أجالً(((.
وجه االستدالل:

أن السلم لو كان يجوز بدون أجل ملا قال ابن عباس:
ارضب أجالً.
ويجاب عن هذا ..بأن هذا الحديث موقوف عىل ابن
عباس((( .ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن ما ُروي عن ابن عباس
()1
()2

مغني املحتاج جـ ٢ص.١٠٥
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.

(	)3
()4

انظر ترجمته ص .١٩
أخرجه البيهقي يف سننه جـ ٦ص ٢٥وسكت عنه ،وقد ذكره صاحب املجموع
جـ ١٣ص.١٠٨
املجموع جـ ١٣ص.١٠٨

()5
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 cليس من عنده ،إنما هو من سماعه من الرسول ﷺ
مما هو ثابت يف الصحيح عن ابن عباس cأن الرسول ﷺ
قال :من أسلف يف يشء فليسلف يف كيل أو وزن معلوم إىل أجل
معلوم ،ويؤيد هذا ..أنه هو الراوي للحديث.
 -٣أن الحلول يخرج السلم عن اسمه ومعناه ،أما االسم:
فألنه يسمى سَ لَما ً وسَ لَفا ً لتعجل أحد العوضني وتأخر اآلخر،
ومعناه :أن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية إليه ،وإذا
كان امل ُ ْسل َ ُم فيه حارضا ً فال حاجة إىل السلم ،ولهذا ال يصح
السلم حاال(((.
 -٤أن السلم حالاً يُفضيِ إىل املنازعة؛ ألن السلم بيع املفاليس،
فالظاهر أن يكون امل ُ ْسل َ ُم إليه عاجزا ً عن تسليم امل ُ ْسل َ ِم فيه،
ورَبُّ السَّ ل َ ِم يطالب بالتسليم ،فيتنازعان عىل وج ٍه تقع الحاجة
إىل الفسخ ،وفيه إلحاق الرضر برب السلم؛ ألنه سَ ل ّ َم رأس املال
إىل امل ُ ْسل َ ِم إليه وصرَ ََفه يف حاجته ،فال يصل إىل امل ُ ْسل َ ِم فيه وال
َ
ُ
املطالبة إال بعد ِح ِّل
األجل حتى ال يملك
رأس املال ،فَشرُ ِ َط
إىل ِ
األجل ،وعند ذلك يقدر عىل التسليم ظاهرا ً فال يؤدي إىل املنازعة
املفضية إىل الفسخ ،واإلرضار برب السلم(((.
()1
()2

املغني جـ ٤ص.٤١٢
بدائع الصنائع جـ ٥ص.٢١٢
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 -٥أنه عقد لم يرشع إال رخصة ،لكونه بيع ما ليس عند
اإلنسان((( ،ملا ُروي أن النبي ﷺ نهى عن بيع ما ليس عند
اإلنسان ورخص يف السلم(((.
الترجيح :

مما تقدم يرتجح يل أن السلم ال يكون إال مؤجالً ،وهو رأي
أبي حنيفة ،ومالك ،وأحمد -يف رواية -واألوزاعي وابن حزم،
وذلك لقوة أدلتهم وإمكان الرد عىل أدلة الرأي األول.
وألن التأجيل خاصية من خصائص السلم ،وما رشع السلم
إال ألجل تحقق هذه الخاصية؛ ألن فيها رفقا ً بالناس ،وإذا
انتفى األجل فال فرق بني السلم وسائر البيوعات ،والله أعلم.
ثالثاً  :مال الكتابة

ُ
الكتابة :هي
إعتاق السي ِد عب َده عىل ما ٍل يف ذمته ي َُؤ َّدى مؤجالً(((.
وقد اختلف الفقهاء ٍيف مال الكتابة( ،بدل الكتابة) هل يكون
حاال ً ومؤجالً ،أو مؤجالً فقط؟ عىل رأيني:
()1
()2

()3

املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
أخرجه النسائي بما يوافق هذا املعنى جـ ٧ص ٢٨٨وقال صاحب نصب
الراية :إنه غريب بهذا اللفظ جـ ٤ص ،٤٥وذكره صاحب بدائع الصنائع جـ٥
ص.٢١٢
املغني والرشح الكبري جـ ١٢ص.٣٣٨
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الرأي األول :يجوز بدل الكتابة حاالًّ ومؤجالً ،وهو رأي أبي
حنيفة ومالك وابن حزم من الظاهرية(((.
الرأي الثاني :ال يجوز بدل الكتابة إال مؤجالً وهو رأي

الشافعي وأحمد(((.
األدلة:

أدلة الرأي األول:

 -١قوله تعاىل ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾

(((

وجه االستدالل :
أن اآلية الكريمة أجازت مكاتبة العبد من غري اشرتاط
تنجيم أو أجل وهذا يدل عىل جواز أن يكون بدل الكتابة حاالًّ
أو مؤجالً.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأن اآلية الكريمة بيَّنت حكم
الكتابة ال رشوطها ،وإذا كانت اآلية الكريمة لم تبني الرشوط
()1

()2
()3

اإلفصاح جـ ٢ص ،٣٧٤وفتح القدير جـ ٩ص ،١٥٨وبدائع الصنائع جـ٤
ص ،١٤٠والفواكه الدواني جـ ٢ص ،١٩٥ومغني املحتاج جـ ٤ص،٥١٩
ونهاية املحتاج جـ ٨ص ،٣٨٣واملغني والرشح الكبري جـ ١٢ص ،٣٣٨واملحىل
جـ ١٠ص.٢٦٤
اإلفصاح جـ ٢ص ،٣٧٤وفتح القدير جـ ٩ص ،١٥٨واملغني والرشح الكبري
جـ ٢ص ،٣٣٨وكشاف القناع جـ ٤ص.٥٣٩
سورة النور ،آية .٣٣
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فال يعني أن الرسول ﷺ أو صحابتَه لم يبينوا ذلك.
 -٢أن عقد الكتابة عق ُد معاوضة ،والبدل معقو ٌد به ،فأشبه
الثم َن يف البيع يف عدم اشرتاط القدرة عليه ،بخالف السلم -عند
الحنفية -فإن امل ُ ْسل َ َم فيه معقو ٌد عليه فال بد من القدرة عليه،
ولهذا ...كان مؤجالً((( ،أي امل ُ ْسل َ ُم فيه.
ويجاب عن هذا ...بأن البيع ال يتحقق فيه العجز عن
العوض ،ألن املشرتي يملك البيع ،بينم العب ُد ال يملك شيئا ً وما
يف يده ملك لسيده(((.
 -٣أن مبنى املكاتبة عىل املساهلة ،ألنه عقد تكرم ،إذ العبد
وما يملكه ملواله ،فيمهله مواله ظاهراً ،بخالف السلم فإن مبناه
عىل املضايقة.

فإن لم يمهله مواله وطالبه باألداء وامتنع عنه يرد رقيقا ً

بالرتايض أو بقضاء القايض(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن تأجيل بدل الكتابة يتمىش
مع املساهلة التي بنيت عليها الكتابة ،ولهذا ..فإن تسديد بدل
الكتابة إىل أجل عىل أنجم ،فيه يرس وسهولة عىل املكاتب.
()1
()2
()3

فتح القدير جـ ٩ص.١٥٨
املغني والرشح الكبري جـ ١٢ص.٣٤٦
فتح القدير جـ ٩ص.١٥٨
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أدلة الرأي الثاني:

 -1ما ُروي عن بعض الصحابة أنهم عقدوا الكتابة ،ولم
ينقل عن واحد منهم أنه ع ََق َدها حالَّة ،ولو جاز ذلك لم يتفق
جميعُهم عىل ت ِركه(((.
َ
الكتابة عق ُد معاوضة ،ويعجز عن أداء عوضها يف
 -2أن
ُ
رشطه
الحال ،فكان من
التأجيل كالسَّ لم عند أبي حنيفة(((.
ِ
 -3أن الكتابة عق ُد معاوضة يلحقه الفسخ ،من رشطه ذكر
العوض ،فإذا وقع عىل وجه يتحقق فيه العجز عن العوض لم
يصح ،كما لو أسلم يف يشء ال يوجد عند محله(((.
 -4أن العبد عاجز عن التسليم يف زمان قليل لعدم أهليته
قبل العقد بسبب الرِّق ،بخالف السلم -عىل رأي الشافعي -فان
امل ُ ْسل َ َم إليه ٌ
أهل للملك فكان احتمال القدرة ثابتا((( حيث أن
الشافعي يجري السلم حاالًّ ومؤجالً (انظر ص .)25
َّ
 -5أن املكاتب خرج من يد مواله مفلساً ،ولم يكن قبل العقد
أهالً مللك املال ،والعاجز عن التسليم ال بد له من أج ٍل يقد ُر به
()1
()2
()3
()4

املغني والرشح الكبري جـ ١٢ص ٣٤٦وص.٣٤٧
املرجع نفسه ،والصفحات نفسها.
املرجع نفسه ،والصفحات نفسها.
املرجع نفسه ،والصفحات نفسها.
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عىل تسليم اليد(((.

وأجيب عن هذا  -من قبل الحنفية  :-بأن امل ُ ْسل َ َم إليه -يف
السلم -عاجز عن التسليم كالرقيق؛ ألنه لو قدر عىل التسليم ملا
بأخس البدلني.
ريض
ِّ
ولهذا ..ال بد له -أي للم ُْسلَم إليه -من أجل(((.
ويجاب عن هذا ..من ِقبَ ِل الشافعي بأن امل ُ ْسل َ َم إليه أهل للملك
قبل العقد لكونه حرا ً فكان احتمال القدرة عىل التسليم ثابتاً،
وقد دل إقدامه عىل العقد عىل هذه القدرة ،فيثبت السلم(((.
َ
احتمال القدرة عىل
وأجيب عن هذا  -من قبل الحنفية  -بأن

التسليم يف ِّ
حق املكاتب أثبت؛ ألن املسلمني مأمورون بإعانته،
ٌ
َ
متسعة ،فمنها االستدانة
طرق قدر ِته عىل التسليم
كما أن
واالستقراض واالستيهاب ،واالستعانة بالزكوات والكفارات
والعشور والصدقات.
كما أن اإلقدام عىل العقد عىل الكتابة يدل عىل قدرته عىل
التسليم ،فتثبت الكتابة(((.
()1
()2
()3
()4

فتح القدير جـ ٩ص.١٥٨
املرجع نفسه ،والصفحات نفسها.
املرجع نفسه ،والصفحات نفسها.
املرجع نفسه ،والصفحات نفسها.
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ُ
بعض الحنفية بأن العبد قبل عقد الكتابة ال يملك
وقد سلَّم
شيئا ً من األموال وال يقدر عليه لعدم أهليته للمُل ِك قبله ،ولكن
َ
َ
والقدرة عىل التسليم حال العقد إنما يشرتط يف حق
ثبوت املل ِك
املعقود عليه (امل ُ ْسل َ ِم فيه) دون املعقود به (بدل الكتابة).
ُ
وبدل الكتابة معقو ٌد به ،فال يلزم أن يكون العبد مالكا ً له
حال عقد الكتابة بخالف املُسل َ ِم فيه فإنه معقود عليه(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا..
أ -كيف تكون القدرة عىل التسليم يف حق املكاتب أثبت
من قدرة امل ُ ْسل َ ِم إليه وهو -أي املكاتب -سيستدين أو يقرتض
حسب رأيكم.
ثم إن ما سيأتيه من إعانات من املسلمني لن تكون يف الغالب
َ
َد ً
وقبل عق ِد الكتابة.
فعة واحدة يف وقتٍ واح ٍد
ولهذا ..فإنها ستتأجل وبالتايل يضط ُر املكاتبُ للتأجيل.
ب -أما إقدامه عىل الكتابة فليس دليالً عىل قدرته عىل
التسليم ،بدليل أنكم تقولون يف الدليل الثالث إذا طالبه مواله
باألداء فامتنع ُي َر ُّد رقيقاً ...فإقدامه عىل الكتابة لن يخرس
شيئا منه ،فأكثر ما سيصيبه أنه يعود رقيقا ً كما كان.
()1

فتح القدير جـ ٩ص.١٥٩
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ُ
وقولكم ال يلز ُم أن يكون العبد مالكا ً للبدل حال عقد
ج-
الكتابة ،هذا مما يؤكد أنه لن يتمكن من دفع البدل إال بعد أجل،
ويف هذه الحالة صار البدل مؤجالً.
َ
الكتابة مأخوذ ٌة
 -6أن اسم الكتابة يدل عىل التأجيل؛ ألن
من الكتاب وهو األجل ،قال تعاىل﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ﴾((( أي أجل ال يتقدم وال يتأخر َفسُ ِم ّي هذا عق ُد
كتابة ألن البدل فيه مؤجل.
كما أن الكتاب يطلق عىل (الكتاب) املعروف وهو املكتوب،
وسُ ِم ّي العقد بذلك ألن البدل يُكتب يف الديوان ،والحاجة إىل
الكتابة للمؤجل ال الحال ،فكان األجل فيه رشطا ً كامل ُ ْسل َ ِم فيه(((.

معان منها
ويجاب عن هذا ..بأن (كتب) تأتي بعدة
ٍ
(أوجب) قال تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀﮁ﴾((( ،وحكم وقىض،
قال تعاىل﴿ :ﰓ ﰔ ﰕ﴾((( ،وهذه املعاني ال ُتنْبِئُ عن
التأجيل(((.

()1
()2
()3
()4
()5

سورة الحجر ،آية .٤
بدائع الصنائع جـ ٤ص.١٤٠
سورة األنعام ،آية .١٢
سورة املجادلة ،آية .٢١
بدائع الصنائع جـ ٤ص.١٤٠
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ويمك�ن أن يج�اب ع�ن ه�ذا ...أ َ ُت� َر ْو َن أن أق�رب معن�ى
لـ (الكتابة) ُ
كلمة (كتاب) بمعنى أجل أو (كتب) بمعنى أوجب،
أو (كتب) بمعنى حكم وقىض؟
إن كانت األوىل فقد وافقتمونا ،وإن كانت الثانية أو الثالثة
فقد خالفتمونا ،فكيف تربطون بني معنى الكتابة وبني معنى
(كتب) يف اآليتني؟!
 -7أن الكتابة عقد خالف القياس يف وصفه وا ُّتبَع فيه سَ ُّن
السَ لف(((.

الترجيح :

مما تقدم يرتجح يل عدم جواز الكتابة حاالًّ ،وهو رأي
الشافعي وأحمد ،وذلك لقوة أدلتهم وإمكان الرد عىل أدلة
الرأي األول.
وألن يف التأجيل حكمتني:
إحداهما :ترجع إىل املكاتب ،وهي التخفيف عليه؛ ألن
األداء مفرقا ً أسهل ،ولهذاُ ..ت َقسَّ ُط الديون عىل املعرسين عادة
تخفيفا ً عليهم.

()1

مغني املحتاج جـ ٤ص.٥١٨
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واألخرى :للسيد وهي أن مدة الكتابة تطول غالباً ،فلو
كانت عىل نجم واحد لم يظهر عجزه إال يف آخر املدة ،فإذا عجز
عاد إىل الرق ،وفاتت منافعه يف مد ِة الكتاب ِة كلِّها عىل السيد من
غري نفع حصل له ،وإذا كانت منجمة نجوما ً فعجز عن النجم
األول فمدته يسرية ،وإن عجز عما بعده فقد حصل للسيد نفع
بما أخذه من النجوم قبل عجزه((( ،والله أعلم.
الترجيح :

رأي يكاد يكون وسطا ً بني
مما تقدم يمكنني أن أتوصل إىل ٍ
الرأيني وهو أن القرض له حالتان:
ُ
التأجيل يف العقد ،ويتفقان عىل
الحالة األوىل :أن يُشرتط
يتأجل ُ
ُ
بدل القرض إىل أجله؛ ألن
الرشط .ففي هذه الحالة
املؤمنني عىل رشوطهم ،وألن املقرتض ما أقدم عىل القرض إال
رغبة يف األجل ،وينطبق هذا عىل من يقرتضون من صندوق
التنمية العقارية .فلوال أن القرض مؤجل عىل شكل أقساط ملا
أقدم املقرتضون عىل االقرتاض.
ولهذا ..فإنه ليس من حق الصندوق أن يطلبَ من املقرتضني
تسدي َد القرض كامالً دفعة واحدة ،أو بأكثر من قيمة األقساط
()1

املغني والرشح الكبري جـ ١٢ص.٣٤٧
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املتفق عليها؛ ألن يف ذلك إرضارا ً باملقرتضني ،والدولة  -أيدها
الله  -ما أنشأت هذا الصندوق إال من أجل الرفق بأبنائها
ومساعدتهم عىل بناء مساكن لهم.
وال يدخل يف هذا ..تسديد القرض كامالً حينما يراد بي ُع

املنزل املقرتض من أجله ،ألنه مرهون للصندوق.
ُ
التأجيل يف العقد :ويف هذه الحالة
الحالة الثانية :ألاّ يُشرتط

ُّ
الحق يف مطالبة املقرتض ببدل القرض يف الحال؛ ألن
للمقرض
ِ
َ
املقرض أراد بقرض ِه الثوابَ واألج َر من الله  -سبحانه وتعاىل -
ولم يُرد به َ
ذات العوض ،بخالف البيع والسلم واإلجارة
والرصف  -مثالً  -فإن مراد املتعاقدين هو ُ
ذات العوض.
ُ
البدل الذي ُي َر ُّد عىل املُق ِرض فهو ٌّ
حق رجع إليه بعد أن
وأما
استفاد املقرتض من القرض ..والله أعلم.

رابعاً  :ثمن المشفوع فيه:

املشفوع فيه  -إذا كان
حكم تأجي ِل ثم ِن
اختلف الفقهاء يف
ِ
ِ
الثمن مؤجالً  -عىل رأيني:
الرأي األول:

َّ
مىض
أن الشفيع مخري بني أن يأخذ بثمن حال ،أو ينتظ َر
األجل ثم يأخذ ،وليس له أن يأخذها يف الحال بثمن املؤجل ،وهو
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رأي أبي حنيفة والشافعي(((.
الرأي الثاني:
أن الشفيع يأخذ بثمن املؤجل إىل أجله إذا كان مليًّا ،وإن لم
يكن كذلك يأتي بضامن ميلء وهو رأي مالك وأحمد((( .ويرى
ابن حزم :أن الشفيع أحق بذلك الثمن إىل ذلك األجل(((.
وهناك رواية للشافعي  -يف القديم  -أنه يأخذ بالثمن املؤجل
يف الحال أو يرتك ،ورواية أخرى أنه يأخذه بسلعة تساوي الثم َن
إىل ذلك األجل(((.
األدلة:
أدلة الرأي األول:

 -١أن ْ
الشفيع بالثم ِن املؤجل يؤدي إىل التزام املشرتي
أخ َذ
ِ
بقبول ذمة الشفيعِّ ،
والذ َم ُم تختلف من شخص إىل آخر ،كما
ُ
األخذ بمثله حاال ً لئال يلزمه أكثر مما يلزمه
أنه ال يَل َ َز ُم الشفي َع
()1
()2
()3
()4

فتح القدير جـ ٩ص ،٣٩٤واالختيار جـ ١ص ،٤٨وبداية املجتهد جـ٢
ص ،٢٩٥وروض الطالب جـ ٢ص ،٣٧٠واملجموع جـ ١٤ص.٣١١
بداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٩٥واملنتقى جـ ٦ص ،٢٠٨واملجموع جـ١٤
ص ،٣١١واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص ،٥٠٧وكشاف القناع جـ ٤ص.١٦١
املحىل جـ ١٠ص.٢٦
اإلفصاح جـ ٢ص ،٣٨واملجموع جـ ١٤ص.٣١١
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املشرتي ،كما أنه ال يُلز ُم الشفي ُع بسلع ٍة مثل الثم ِن املؤجل؛ ألنه
ُ
والسلعة ليست واحدا ً منهما
إنما يأخذ بمث ِل الثم ِن أو القيمة،
َ
أي الثم ِن أو القيم ِة ،فلم َ
يأخذ
يبق بعد هذا ..إال التخيري بني أن
َّ
ميض األج ِل ثم يأخذ(((.
بثم ٍن حا ٍل أو ينتظر
ُ
ويجاب عن هذا ..بأن َ
قبول
أخذ الشفيع باملؤجل ال يلزم منه
املشرتي لذمة الشفيع ،حيث إن هذا يرجع إىل مال َء ِة الشفيع
َ
القبول مقيَّ ٌد بما يكفل للمشرتي َّ
حقه من
أو ضمينِه ،حيث إن
ضريَ من اختالف ِّ
الضياع .ولهذا ..ال َ
الذمم(((.
 -٢أن األجل إنما يثبت بالرشط ،وال رشط بني الشفيع
واشرتاطه يف حق املشرتي ال يكون اشرتاطا ً
ُ
والبائع أو املبتاع،
يف حق الشفيع(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن األجل وإن لم يتحقق بشكل
رصيح من الشفيع والبائع ،فإنه تحقق ضمنيًّا ،حيث إن ِرضاه
بما ر َ
َيض به املشرتي ،يعترب رضا ً بالرشط.

()1
()2
()3

املجموع جـ ١٤ص ،٣١١واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٠٧
املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٠٨
تبيني الحقائق جـ ٥ص ،٢٤٩وفتح القدير جـ ٩ص.٢٩٥
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أدلة الرأي الثاني:

ُ
والتأجيل
 -١أن الشفيع تاب ٌع للمشرتي يف قد ِر الثمن وصفت ِه،
الذي اتفق عليه املشرتي والبائع هو من صفات الثمن ،ولهذا..
كان ثمن املشفوع فيه مؤجالً عىل الشفيع(((.
َ
َ
التأجيل
األجل ليس وصفا ً للثمن؛ ألن
ويجاب عن هذا ..بأن
ٌّ
حق للمشرتي ،والثم َن ٌ
حق للبائع ،ولو كان وصفا ً للثمن لكان
حقا ً للبائع أيضاً ،وهذا يقاس عىل ما لو اشرتى شيئًا بثمن
(((
كون ثم ِن الرشا ِء
مؤجل ثم والَّه غريَه فاألجل ال يثبت بالنظر إىل ِ
مؤجالً ،بل ال بد من ذكر التأجيل ،وكذا ..يف هذه املسألة(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأنه ال يَلز ُم من الصف ِة مالزم ُتها
ُص َ
ف بأنه مرتف ٌع اليوم
للموصوف ،فالثمن لسلعة (ما) إذا و ِ
 مثالً  -ال يَلز ُم منه أن يكون مرتفعا ً غداً ،وبهذا ..يتضحٌ
صفة للثمن ،وال بد للشفيع أن يدفع الثمن بصفته
أن األجل
وهي التأجيل.

()1
()2
()3

املنتقى جـ ٦ص ،٢٠٨واملجموع جـ ١٤ص ،٣١١وكشاف القناع جـ٤
ص.١٦١
التولية :هي تغيري الثمن.
فتح القدير جـ ٩ص.٣٩٥
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 -٢أن حلول الثمن عىل الشفيع فيه زيادة عليه يف الثمن،
ُ
الثمن عىل الشفيع
ويف هذا رضر عليه ،وهذا ..أشبه ما لو زا َد
ألج ِل شفاعت ِه ،وهذا غري جائز(((.
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل أن ثم َن املشفوع فيه يكون مؤجالً
ِ
عىل الشفيع إىل أجله ،إن كان مليًّا ،وإال أتى بضامن ،وهذا هو
رأي مالك وأحمد ،وذلك لقوة أدلتهم وإمكان الرد عىل أدلة
الرأي األول.
كما أن هذا الرأي يكفل حق الشفيع ،وليس فيه رضر
عليهما ،أما الشفيع فلم يطلب منه الثمن حاال فيتعذر ،وهذا..
ال يرض عىل املشرتي؛ ألن األجل كان محددا ً أصالً ،وأما املشرتي
فحقه محفوظ لدى الشفيع إما بمال َء ِته ( َن ْف ِسه) ،أو بمالء ِة
ضا ِمنِ ِه ..والله أعلم.

()1

املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٠٨
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أقسام األجل باعتبار لزومه
في التصرف وعدمه

المبحث األول
في األجل الذي ال بد منه
لصحة التصرف
أوالً  :في المساقاة(((:

املساقاة من العقود املرشوعة ،إال عند أبي حنيفة  -دون
سائر أصحابه  -فإنه ال يجيزها أصال(((.
وقد اختلف الفقهاء الذين قالوا بمرشوعيتها ،هل هي مؤقتة
أو ال...؟ وذلك بناء عىل خالف بينهم يف اعتبارها من العقود
الالزمة أو الجائزة ،وذلك عىل رأيني:
الرأي األول:
أن املساقاة من العقود الجائزة ،وهو ظاهر كالم أحمد،
()1
()2

املساقاة :هي أن يدفع الرجل شجره إىل آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج
إليه بجزء معلوم له من ثمره .املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٥٤
بدائع الصنائع جـ ٦ص ،١٨٥وبداية املجتهد جـ ٢ص .٢٧٧واملجموع جـ١٤
ص .402
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َ
املساقاة حك َم املزارعة(((.
واملفهوم من كالم ابن حزم حيث أعطى
الرأي الثاني:
َ
املساقاة من العقود الالزمة ،وهو قول أكثر الفقهاء وهو
أن
رأي الحنفية ومالك والشافعي وبعض الحنابلة(((.
األدلة:
أدلة الرأي األول:

 -١ما ُروي عن عبدالله بن عمر(((  cأن اليهود سألوا
رسول الله ﷺ أن يُق َّرهم بخري عىل أن يعملوها ،ويكون لرسول
الله ﷺ شط َر ما يخرج من ثمرة أو زرع ،فقال رسول الله ﷺ
ُن ِق ُّركم عىل ذلك ما شئنا(((.

()1
()2

املغني والرشح الكبري جـ ٥ص ،٢٥٥واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٦٩
نهاية املحتاج جـ ٥ص ،٢٥٥واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٦٩

()3

هو عبدالله بن عمر بن الخطاب ،أسلم قديمًا وهو صغري وهاجر مع أبيه
واس ُتص ِغ َر يف أُحُ ٍد ثم شهد الخندق ،روى عن النبي ﷺ وعن أبيه وعمه زيد
وأخته حفصة وأبي بكر وعثمان وعيل ..قالت حفصة :سمعت الرسول ﷺ
يقول« :إن عبدالله رجل صالح» ،وقال مالك :أفتى الناس ستني سنة ،تويف سنة

()4

73هـ  ،وقيل سنة 74هـ  .تهذيب التهذيب جـ 5ص .330
أخرجه البخاري يف صحيحه جـ ٣ص ،٩٢وذكره صاحب املغني والرشح الكبري
جـ ٥ص.٥٦٩
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وجه االستدالل:

ً
الزمة ملا اتفق معهم رسول الله ﷺ
أ -أن املساقاة لو كانت
الخيرَ َة له يف مدة إقرارهم(((.
من غري مدة ،وال جعل ِ
ب -أن عمر ؤ أجالهم من األرض وأخرجهم من خيرب،
ولو كانت لهم مد ٌة مقدر ٌة لم يجز إخراجُ هم منها(((.
ويجاب عن هذا ..بأن املرا َد مد ُة العهد التي بني الرسول ﷺ
وبني اليهود ،وأن له إخراجهم بعد انقضائها(((.
كما قيل :بأن هذا ..كان يف أول األمر خاصة للنبي ﷺ(((.
َ
املال فكانت
املساقاة عق ٌد عىل جز ٍء من نما ِء
 -٢أن
ِ
ً
املال بجز ٍء من نما ِئه فأشبه
جائزة كاملضاربة أو عق ٌد عىل ِ
املضاربة أيضا ً(((.
ويجاب عن هذا ..بأن املساقاة من العقود الالزمة وليست
من العقود الجائزة كاملضاربة ،والفرق بينهما أن نماء النخل يف
املساقاة متأخر عن العمل ،فكان يف تركِ ُلزو ِمة تفويتٌ للعمل
بغري بدل ،ونماء املال يف املضاربة متصل بالبيع ،فلم يكن
()1
()2
()3
()4
()5

املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٦٩
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
نيل األوطار جـ ٥ص.٣٠٨
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٦٩
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يف ترك لزومه تفويت للعمل بغري بدل ،فلذلك انعقد الزما ً يف
املساقاة وجائزا ً يف املضاربة(((.
أدلة الرأي الثاني:

 -١أن املساقاة عق ُد معاوض ٍة ،فكان الزما ً كاإلجارة(((.

ويجاب عن هذا ..بأن املساقاة تفارق اإلجارة؛ ّ
ألن اإلجارة
بيع فكانت الزمة كبيع األعيان ،وألنها عوض مقدر معلوم
فأشبهت البيع(((.
ويجاب عن هذا ..بأن املساقاة أشبه باإلجارة؛ ألنها تقتيض
العمل عىل العني مع بقائها(((.
 -٢أن عدم لزوم املساقاة قد يؤدي إىل رض ِر العامل ،وذلك
أنه سيكون من الجائز لرب املال أن يفسخ إذا أدركت الثمرة،
وبهذا يحدث رضر عىل العامل(((.
ويجاب عن هذا ..بأنه ال رضر عىل العامل إذا َفسَ َخ ربُّ

املال؛ ألن الثمرة إذا أدركت فهي تظهر عىل ملكهما ،فال يسقط

()1
()2
()3
()4
()5

املجموع جـ ١٤ص.٤٠٦
املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٦٩
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٧٠
املرجع نفسه ،جـ ٥ص.٥٦٩
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حق العامل بفسخ وال غريه ،وذلك كما لو فسخ املضاربة بعد
ظهور الربح(((.
عدم ترض ِر العام ِل من
ويجاب عن هذا ..بأنه عىل
ِ
افرتاض ِ
الفسخ بعد إدراكِ الثمرة ،فهو بالتأكيد يترضر قبل إدراك وذلك
ِ
بفوات نصيبه منها.
كما أن املالك يترضر إذا فسخ العامل ،وذلك بفوات الثمر ِة
بعضها لكونه ال يحسن املساقاة أو ال يتفرغ لها(((.
أو ِ
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل أن املساقاة من العقود الالزمة ،وهو
قول أكثر الفقهاء ،وهو رأي الحنفية واملالكية والشافعية
وبعض الحنابلة ،وذلك لقوة أدلتهم وإلمكان الرد عىل أدلة
الرأي األول.
كما أن عدم لزوم املساقاة يؤدي إىل رضر املالك والعامل،
أو أحدهما ،وهذا يتعارض مع القاعدة الرشعية «الرضر يزال»
وحيث إن إزالة الرضر يف املساقاة ال تتم إال بلزوم املساقاة.
لذا ..فإن الراجح عندي أنها عقد الزم ،والله أعلم.

()1
()2

املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
نهاية املحتاج جـ ٥ص.٥٥٢
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توقيت المساقاة:

سبق أن ترجح يل أن املساقاة عقد الزم ،وهذا ما قال به
ُ
ُ
ُ
ُ
وبعض
والشافعية
واملالكية
الحنفية  -عدا أبي حنيفة((( -
الحنابلة ،وأما ظاهر كالم أحمد ،أنها عقد جائز ،وبناء عىل
هذا ..اختلفوا يف توقيت املساقاة عىل رأيني:
الرأي األول:
تجوز املساقاة من غري ذكر املدة ،وهو رأي بعض الحنابلة
وأبي ثور((( وابن حزم((( من أهل الظاهر(((.
الرأي الثاني:
ال تجوز املساقاة إال عىل مدة معلومة ،وهو رأي الحنفية
واملالكية والشافعية وبعض الحنابلة((( .وقد أجاز بعض أهل
ً
رشطا؛ ألن ترك
الكوفة ذلك استحسا ًنا ،والقياس أن يكون
القياس
البيان يؤدي إىل الجهالة كما يف املزارعة ،إال أنه ُت ِر َك
ُ
()1
()2

فإنه يرى عدم جواز املساقاة أصالً ،انظر ص.٣٨٣
انظر ترجمته ص.١٢

(	)3
()4

انظر ترجمته ص.٣٧
بداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٨٣ورشح منتهى اإلرادات جـ ٢ص ،٣٤٥واملحىل
جـ ٩ص.٨٤
فتح القدير جـ ٩ص ،٤٧٨ونيل األوطار جـ ٥ص ،٣٠٨ونهاية املحتاج جـ٥
ص ،٢٥٢واملجموع جـ ١٤ص.٤٠٧

()5
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الناس بذلك من غري بيان املدة(((.
لتعام ِل
ِ
األدلة:
دليل الرأي األول:

 أن املساقاة عقد جائز كالوكالة ،ولهذا ..فال يجوزتوقيتها(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأنه سبق أن ترجح يل أن املساقاة
عق�د الزم كاإلج�ارة ،ويمك�ن الرج�وع إىل ذل�ك يف موضعه،
(انظر ص .)76
أدلة الرأي الثاني:

 -١أن املساقاة عق ٌد الزم ،فوجب تقديرها بمدة كاإلجار؛
ألنها تقتيض العمل عىل العني مع بقائها(((.
 -٢أنها إذا وقعت مطلقة لم يمكن حملها عىل إطالقها مع
لزومها؛ ألنه يفىض إىل أن العامل ي َْستَبِ ُّد بالشجر َّ
كل مد ِته فيصري
كاملالك ،وال يمكن تقديره بالسَّ نة ألنه َتحَ ُّكم ،وقد تكمل الثمرة
يف أقل من السنة ،بل ال بد من مدة يتفقان عليها وإن طالت،
()1
()2
()3

بدائع الصنائع جـ ٦ص.١٨٦
كشاف القناع جـ ٣ص.٥٣٨
املغني والرشح الكبري جـ.٥
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بحيث ال تقل عن املدة التي تكمل الثمرة فيها(((.
الترجيح:

مما سبق يرتجح يل وجوب تحديد مدة املساقاة بمدة معلومة
وهو رأي الجمهور (الحنفية واملالكية والشافعية وبعض
الحنابلة) وذلك لقوة أدلتهم  -كما َبيَّنا سابقا ً  -وإمكان الرد
عىل دليل الرأي األول ،وألن عدم تحديد املدة يف غرر عىل املالك
والعامل ،وهذا منهي عنه ،والله أعلم.
ثانيا :في المزارعة
ً

(((

اختلف الفقهاء يف توقيت املزارعة عىل رأيني:
الرأي األول:
تجوز املزارعة من غري ذكر مدة ،وهو رأي املالكية والحنابلة،
ويرى ابن حزم أنها ال تجوز إىل أجل(((.
الرأي الثاني:
ال يجوز عقد املزارعة إال بتحديد مدة متعارفة وهو رأي
جمهور الحنفية.
()1
()2
()3

املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
ُ
َ
املزارعة :هي دفع األرض إىل مَن يزرعُها أو يعمل عليها الزرع بينهما ،املغني
والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٨١
كشاف القناع جـ ٣ص ،٥٣٧واملحىل جـ ٩ص.٧٧
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أما أبو حنيفة فإنه يبطل املزارعة أصلاً  ،وأما مالك والشافعي
فإنهما ال يجيزان املزارعة إال إذا كانت يف بياض النخل((( تبعا
للمساقاة ،أي أنها ال تجوز إال عىل مدة معلومة كما سبق يف
املساقاة( ،انظر ص  ،)71وأما أحمد فريى الجواز(((.
األدلة:
دليل الرأي األول:

 أن رسول الله ﷺ لم يرضب أله ِل خيربَ ًمدة معلومة ،وال
ُ
ُ
فسخ املزارعة متى
خلفاؤه من بعده ،ولهذا ..يجوز لكل منهما
شاء؛ ألن هذا شأن العقود الجائزة(((.
ويجاب عن هذا ..بأن هذا الدليل سبقت مناقشته يف املساقاة
وقد تم الرد عىل وجه االستدالل بهذا الحديث( ،انظر ص .)71

()1

()2

()3

بياض النخل :هو األرض الخالية من النخل والزرع ،وإنما سميت األرض
الخالية مما ذكر بياضا ً لخلوها مما ذكر تصري يف النهار مرشقة بضوء الشمس،
ويف الليل بنور القمر والكواكب ،حاشية الدسوقي جـ ٣ص.٥٤٢
اإلفصاح جـ ٢ص ،٤٨واالختيار جـ ٣ص ،٧٥وتبيني الحقائق جـ ٥ص،٢٧٨
وبدائع الصنائع جـ ٦ص ١٨٥وص ،١٧٥واللباب جـ ٢ص ،٢٢٨واملجموع
جـ ١٤ص ٤٢٠وص ،١٠٥واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٥٦٨
كشاف القناع جـ ٣ص.٥٣٨
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أدلة الرأي الثاني:

 -١أنها استئجار بعض الخارج ،وال تصح اإلجارة مع
جهالة املدة ،وهذا هو القياس يف املساقاة ،أنها ال تصح إال بعد
ً
إجارة
بيان املدة؛ ألنها استئجار العامل ببعض الخارج ،فكانت
بمنزلة املزارعة ،إال أنها جازت يف االستحسان لتعامل الناس
بذلك من غري بيان املدة(((.
ً
ً
ورشكة انتهاءً؛ ألنها َت ِرد عىل
إجارة ابتدا ًء
 -٢أنها تنعقد
منفعة األرض والعامل .فال بد من تعيني املدة كاإلجارة(((.
الترجيح:

مما سبق يرتجح يل وجوب تحديد مدة املزارعة بمدة
متعارفة ،وهو رأي جمهور الحنفية ومالك والشافعي ،وذلك
لقوة أدلتهم وإمكان الرد عىل دليل الرأي األول.
بصاحب
كما أن عدم التحديد قد يؤدي إىل غرر قد يرض
ِ
منهي عنه ،والله أعلم.
األرض والعام ِل أو أحدِهما ،والرض ُر
ٌّ
ِ

()1
()2

بدائع الصنائع جـ ٦ص.١٨٠
االختيار جـ ٣ص.٧٥
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ثالثاً  :في اإلجارة:

إذا وقعت اإلجارة عىل منفع ٍة مجهول ِة املقدا ِر يف نفسها
كالسكنى والرضاع وجب تحديدها بمدة معلومة كشهر وسنة
الختالف مدة املنفعة ،وألن ترك بيان املدة يفيض إىل املنازعة،
وذلك باتفاق الفقهاء(((.
ويرى ابن حزم أنه ال يجوز استئجار دار وال عبد وال دابة
وال يشء أصالً ليوم غري معني ،وإذا تم فهو عقد فاسد(((.
رابعاً  :في الكتابة:

لقد سبق أن ترجح يل عقد الكتابة يوجب تأجيل العوض
عند الشافعي وأحمد( ،انظر ص .)61
يوف
فإذا و ىََف املكاتبُ بما التزمه عقد الكتابة و َع ُتق ،وإن لم ِ
بسبب عجز أو غريه انتهى عقد الكتابة وعاد رقيقا ً عىل تفصيل
يف ذلك.
()1

()2

اإلفصاح جـ ٢ص ،٣٩وحاشية ابن عابدين جـ ٦ص ،٦وبدائع الصنائع
جـ ٤ص ،١٨١وبداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٥٦وحاشية الدسوقي جـ٤
ص ،٢والفواكه الدواني جـ ٢ص ،١٥٩وحاشية الباجوري جـ ٢ص،٢٩
واملجموع جـ ١٥ص ،١٢وكشاف القناع جـ ٣ص ،546واملغني والرشح
الكبري جـ ٦ص.٥
املحىل جـ ٩ص.١٧
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المبحث الثاني
في األجل غير الالزم
أوالً  :في العارية

(((

لزوم أج ِل العاري ِة بالنسبة للمستعري(((.
عدم
ِ
ال خالف يف ِ

للزوم أج ِل العاري ِة للمعريِ فقد اختلف الفقهاء
أما بالنسبة
ِ
يف هذا ..عىل رأيني.
الرأي األول:

َ
ينقيض
لزوم األجل يف العارية ،فإن كانت مقيدة فإىل أن
أجلُها ،وإن كانت مطلقة فإىل انتهاء مدة االنتفاع بها عادة،
وهو رأي مالك(((.

()1
()2
()3

العارية :هي إباحة االنتفاع بعني من أعيان املال بدون عوض .املغني والرشح
الكبري جـ ٥ص.٣٥٤
نهاية املحتاج جـ ٥ص ،١٢٩واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٣٦٤
بداية املجتهد جـ ٢ص ،٣٥٩والكايف جـ ٢ص ،٨١٠وحاشية الباجوري جـ٢
ص ،١٠واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٣٦٤
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الرأي الثاني:
عدم لزوم األجل يف العارية ،سواء كانت مقيدة أو مطلقة،
وللمعري أن يستعيدها متى شاء ،ما لم يكن يف إعادتها رضر
عىل املستعري ،وهو رأي أبي حنيفة والشافعي وأحمد(((.
َ
كراهية الرجوع يف العارية
وقد ذكر ابن عابدين يف حاشيته
قبل تمام الوقت(((.
ويرى ابن حزم أن اشرتاط املدة يف العارية باطل(((.
األدلة:
دليل الرأي األول:

ري
 أن العني يف يد املستعري بعقد مباح ،وقد مَل َّ َك ُه املُع َُ
الرجوع فيها بغري اختيار مالك تلك املنفعة
منفعتَها ،فلم يملك
قياس عىل من أوىص بخدمة عبده،
(الذي هو املستعري) وهذا
ٌ
فإن الخدمة مملوكة للموىصَ له ال تنتهي ملكيتها له إال بموت
()1

اإلفصاح جـ ٢ص ،٢١وتبني الحقائق جـ ٥ص ،٨٨وحاشية ابن عابدين
جـ ٨ص ،٣٨٦واللباب جـ ٢ص ،٢٠٢وبداية املجتهد جـ ٢ص ،٣٥٩ومغني
املحتاج جـ ٢ص ،٢٧٠ونهاية املحتاج جـ ٥ص ،١٢٩واملغني والرشح الكبري

()2
()3

جـ ٥ص.٣٦٤
حاشية ابن عابدين جـ ٨ص.٣٨٦
املحىل جـ ١٠ص.١٦٢
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العبد أو موت املوىص له ،فكذلك تمليك املعري منفعة العني إىل
املستعري(((.
ويجاب عن هذا ..بأن املنافع املستقبلة لم تحصل يف يد
املستعري ،ولهذا ..فإنه ال يملكها كما لو لم تحصل العني يف يده،
وإذا لم يملكها املستعري كانت يف ملك املعري ،فله أن يترصف يف
ملكه بعدم االستمرار يف اإلعارة.
وأما العبد املوىص بخدمته فللمويص الرجوع ما دام حياً،
ولم يملك الورثة الرجوع ألن املتربع من غريهم(((.
أدلة الرأي الثاني:

ُ
والدين
 -١ما ُروي أن الرسول ﷺ قال« :العارية مُؤ َّدا ٌة
مقيض وامل ُ
ّ
ِنحة مردودة(((».
وجه االستدالل:

أن الحديث يفيد وجوب أداء العارية إىل صاحبها مطلقاً،
سواء انتهى أجل إعارتها أو َطلَبها صاحبُها ،فيدل الحديث
بإطالقة عىل أداء العارية إىل مالكها عند طلبها ،وهذا يدل عىل
ري الزم فيها.
أن األجل غ ُ
()1
()2
()3

املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٣٦٤
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
سبق تخريجه ص  ،24وذكره ابن عابدين يف حاشيته جـ ٨ص.٣٨٦
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َ
العارية مَبرَ َّ ٌة من املُعري وار ِت ٌ
فاق من املستعري ،ولهذا..
 -٢أن
ري الئق بهاْ ،
فإن اإللزام غ ُ
إذ ليس عىل املحسنني من سبيل(((.
ُ
وقبض املستعري
 -٣أن املنافع إنما ُت ْستَ ْو ىَف شيئا ً فشيئاً،
ً
منفعة
للمنفعة إنما يكون باستيفائه لها ،فكلما استوىف
يستوف املنفعة فإنه لم يقبضها،
فقد قبضها ،وإذا لم
ِ
وبالتايل فإن للمعري أن يرجع عن تمليك ما لم يحدث ،وهذا
قياس عىل العني املرهونة فإن املوهوب ال يملكها إال إذا
حصلت يف يده(((.
الترجيح:

َ
ري الزمة ،سواء كانت
العارية غ ُ
مما تقدم يرتجح يل أن
مقيدة بأجل ،أو مطلقة عن األجل ،وهو رأي أبي حنيفة
والشافعي وأحمد ،وذلك لقوة أدلتهم وإمكان الرد عىل دليل
الرأي األول.
كما أن العارية ُق ْرب ٌَة إىل الله أُري َد بها الثواب ،ولم ُيرَد بها
العوض فليس هناك ما يدعو إىل لزومها بأجل أو بغري أجل ْ
إذ
ما عىل املحسنني من سبيل .فللمعري أن يسرتجع العارية متى
شاء برشط أال يكون يف اسرتجاع العارية رض ٌر عىل املستعري،
()1
()2

نهاية املحتاج جـ ٥ص.١٢٩
حاشية ابن عابدين جـ ٨ص ،٣٨٦وكشاف القناع جـ ٤ص.٦٥
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َ
السيارة يف
متاع فليس له أن يسرتج َع
كمن أعار سيارة لنق ِل ٍ
املتاع يف الطريق؛ ألن يف ذلك رضرا ً عىل املستعري
أثناء نق ِل
ِ
حينما يُل ْ َقى متاعُه يف الطريق ويكون عرضة للرسقة أو النهب
أو ما أشبه ذلك((( ،والله أعلم.
ثانياً  :في الوكالة:

الوكالة من العقود الجائزة من الطرفني ،ويحق لكل منهما
فسخها متى شاء باتفاق الفقهاء((( ولكن أبا حنيفة يشرتط
يف ذلك حضور املُو َِّكل((( وقد ذكر صاحب مغني املحتاج :إن
كانت الوكالة باستئجار فهي عقد الزم((( كما يرى الحنفية
َ
عزل الوكيل إذا تعلّق بالوكالة ٌّ
حق للغري
أنه ال يملك املُو َِّك ُل
بأن كان وكيالً بالخصومة بطلب من جه ِة الطالب ملا فيه من
إبطال حق الغري(((.

()1
()2

()3
()4
()5

كشاف القناع جـ ٤ص.٦٥
اإلفصاح جـ ٢ص ،١٠وفتح القدير جـ ٨ص ،١٣٧واألشباه والنظائر البن
نجيم ص ،٣٣٦وبداية املجتهد جـ ٢ص ،٣٤٦ومغني املحتاج جـ ٢ص،٢٣١
واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص ،٢١٣واملحىل جـ ٩ص.١١٤
بداية املجتهد جـ ٢ص.٣٤٦
مغني املحتاج جـ ٢ص.٢٣٢
فتح القدير جـ ٨ص.١٣٧
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األدلة:

 -١أن الوكالة من جهة املوكل إذن يف الترصف ،ومن جهة
ُ
نفع للموكل ،وكالهما جائز(((.
الوكيل بذل ٍ
 -٢أن الوكالة عقد تربع وال لزوم يف التربعات إال بعد
استيفائها(((.
 -٣أن التوكيل إذن يف الترصف فكان لكل واحد منهما
إبطاله كاإلذن يف أكل طعامه(((.
 -٤أن املوكل قد يرى املصلحة يف تركِ ما و ََّكل فيه أو يف
توكيل آخر ،ومن جانب الوكيل ألنه قد يتفرغ ،فيكون اللزوم
مرضا ً بهما(((.
ثالثاً  :في المضاربة:
المضاربة:

ٌ
رجل مالَه إىل آخر َيتَّ ِج ُر فيه عىل أن ما حصل
هي أن يدفع
ُ
وأهل العراق يسمونه
من الربح بينهما حسبما يشرتطانه،
()1
()2
()3
()4

كشاف القناع جـ ٣ص.٤٦٨
حاشية ابن عابدين جـ ٧ص.٣٨٢
املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.٢١٣
مغني املحتاج جـ ٢ص.٢٣٢
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ُ
وأهل الحجاز يسمونه (قراضا)(((.
(مضاربة)
توقيت املضاربة:
هو أن يقول :ضاربتك عىل هذه الدراهم سنة ،فإذا انقضت
فال َتب ْع وال تشرت(((.
وقد اختلف الفقهاء يف حكم توقيت املضاربة عىل رأيني:
الرأي األول:
عدم جواز توقيت املضاربة ،وهو رأي أبي حنيفة ومالك
والشافعي وابن حزم من الظاهرية(((.
الرأي الثاني:
جواز توقيت املضاربة ،وهو رأي بعض أصحاب أبي حنيفة
وأحمد(((.

()1
()2

املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.١٣٤
املرجع نفسه ،جـ ٥ص.١٨٥

()3

بداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٧١واملنتقى جـ ٥ص ،١٦٢ومغني املحتاج جـ٢
ص ،٣١٢ونهاية املحتاج جـ ٥ص ،٢٢٣واملجموع جـ ١٤ص ،٢٦٩واملغني
والرشح الكبري جـ ٥ص ،١٨٥واملحىل جـ ٩ص.١١٦

()4

فتح القدير جـ ٨ص ،٤٥٧وبدائع الصنائع جـ ٦ص ،٩٩واملنتقى جـ٥
ص ،١٦٢وبداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٧١واملجموع جـ ١٤ص ،٣٦٩واملغني
والرشح الكبري جـ ٥ص ،١٨٥وكشاف القناع جـ ٣ص.٥١٢
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األدلة:
أدلة الرأي األول:

 -١أنه عقد معاوضة يقع مطلقاً ،والتوقيت يقطعه ،وهذا ال
يصح قياسا ً عىل النكاح(((.
ويجاب عن هذا ..بأن الوكالة والوديعة يجوز توقيتها ،ومع
هذا لم يؤثر عىل صحتهما(((.
 -٢أن التوقيت ليس من مقتىض العقد وليس فيه مصلحة،
فأشبه ما لو رشط أال يبيع ،وبيان ذلك فيما ييل:
لو اشرتط صاحب املال عىل العامل أال يبيع ،فمعنى هذا..
أن يبقى رأس املال كما هو نقدا ً أو عينا ً لم يشرت به شيئًا ،وهذا
الرشط يخالف مقتىض عقد املضاربة.
وكذا توقيت املضاربة يقتيض أن يكون رأس املال لم يشرت
به شيئا حتى يتمكن العامل من تسليمه لصاحبه يف نهاية املدة،
وهذا ..أيضا يخالف مقتىض عقد املضاربة(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن الرشط إذا ذكر يف العقد
أصبح من مقتضاه ،فإذا ذكر التوقيت يف القراض عند العقد
أصبح من مقتىض العقد.
()1
()2
()3

املجموع جـ ١٤ص ،٣٦٩واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص.١٨٥
املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.١٨٦
املرجع نفسه ،جـ ٥ص.١٨٥
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ٌ
مصلحة يف
وبالنسبة للمصلحة :فلو لم يكن لصاحب املال
التوقيت لَمَا رشطه ،ولَمَا َطلَبَه حني انتهاء مدة التوقيت.
 -٢أن التوقيت يرض بالعامل؛ ألنه قد يكون الربح يف تبقية
املتاع وبيعه بعد السنة  -مثالً  -فيمتنع ذلك بمضيها(((.
ويجاب عن هذا ..وكذا عن الدليل الثاني:
املتاع
بتخصيصه
بأنه َيب ُْط ُل
بنوع من املتاع ،وألن لِرَبِّ
ِ
ِ
ٍ
منعَه من البيع والرشاء يف كل وقت إذا ريض أن يأخذ بماله
عرضا ،فإذا رشط ذلك فقد رشط ما هو من مقتىض العقد،
فصح كما لو قال :إذا انقضت السنة فال تشرت شيئا ،وقد سلموا
صحة ذلك(((.
أدلة الرأي الثاني:

 -١أن عقد املضاربة ترصف يتوقت بنوع من املتاع ،فجاز
توقيته يف الزمان كالوكالة(((.
 -٢أن ال ِقراض يشبه اإلجارة ،فكما يجوز تأجري العني مدة
معلومة فكذا يف املضاربة يجوز توظيف رأس املال مدة معلومة(((.
()1
()2
()3
()4

بداية املجتهد جـ ٢ص ،٢٧١واملغني والرشح الكبري جـ ٥ص.١٨٦
املغني والرشح الكبري جـ 5ص.186
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
بداية املجتهد جـ ٢ص.٢٧١
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 -٣أن رب املال يملك املنع من الرشاء إذا شاء ،فإذا رشط املنع
منه فقد رشط ما يملكه بمقتىض العقد فلم يمنعه صحتَه(((.
ويجاب عن هذا ..بأن الوكالة ال تختص بالوقت؛ ألنه إذا
ً
ببيع عبدِه اليو َم فباعه غدا ً جاز كالوكالة املطلقة(((.
وكل رجال ِ
ويجاب عن هذا ..بأن هذا ..ليس بسديد؛ ألن ما ذكروه ال
ينطبق عىل ما إذا قال بعه اليوم وال تبعه غداً ،فهو يشبه ما لو
قال :خذ هذا املال مضاربة واشرت به طعاما ً فليس له أن يشرتي
غريه باإلجماع(((.
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل جواز توقيت املضاربة (القراض) وهو
رأي بعض أصحاب أبي حنيفة وأحمد ،وذلك لقوة أدلتهم
ً
مصلحة
وإمكان الرد عىل أدلة الرأي األول ،وألن يف التوقيت
لصاحب املال وعدم مرضة بالعامل.
أما مصلحة صاحب املال :فإنه ما و ََّق َت إال ألجل مصلح ٍة
يراها وهو أ َ ْدرَى بنفسه.

()1
()2
()3

املجموع جـ ١٤ص.٣٦٩
بدائع الصنائع جـ ٦ص.٩٩
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
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وأما عدم الرضر عىل العامل :فإنه لو كان يف التوقيت رضر
عليه ملا أقدم عىل املضاربة حني العقد .والله أعلم.
رابعاً  :في الكفالة:

ٌ
كفيل بزيد
اختلف الفقهاء يف توقيت الكفالة ،كأن يقول :أنا
إىل شهر وبعده أنا بريء ،وذلك عىل رأيني:
الرأي األول :عدم جواز توقيت الكفالة وهو األصح عند
الشافعية ،وبه قال محمد بن الحسن(((.
الرأي الثاني:
جواز توقيت الكفالة وهو رأي أبي حنيفة والشافعي  -عىل
الصحيح  -وأحمد((( .أما املالكية فريون جوازها يف حالتني:
األوىل :إذا كان الغريم بالدين (املكفول) مورسا ً ولو يف أول

األجل؛ ألن العربة بالحالة الراهنة وذلك خشية أن يكون سلفا ً
جَ َّر نفعاً ،فكان بالتأخري ابتدأ سلفا ً بضامن ،وإذا كان مورسا ً
ُ
َ
َ
محض سلف.
ري
الضمان نف ٌع فيكون التأخ ُ
يقابل
فإنه ال

()1
()2

مغني املحتاج جـ ٢ص ،٢٠٧ونهاية املحتاج جـ ٤ص.٤٤١
بدائع الصنائع جـ ٦ص ،٣ورشح منتهى اإلرادات جـ ٢ص ،٢٥٣واملغني
والرشح الكبري جـ ٥ص.١٠١
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الثانية :إذا كان الغريم بالدين (املكفول) معرسا ً إىل حني
الضامن إليه .ألنه وإن َ
َ
ُ
الضمان نفعٌ،
قابل
انقضاء األجل ضم َن
فإنه لم يحصل سلف بالتأخري ،وذلك لوجوب إنظار املعرس.
ُ
الضامن
بعض مد ِة األج ِل الذي ضم َن
أما إذا كان عُرسه يف
ِ
إليه ،وذلك كبعض أصحاب الغلاّ ت والوظائف ،كأن يضمنه إىل
أربع ِة أشهر ،وعاد ُته اليسا ُر بعد شهرين فال يصح؛ ألن الزم َن
املتأخ َر عن ابتدا ِء يساره يُع ّد فيه صاحب الحق مُسلِفا ً لقدر ِة
(((
ِّ
الحق عىل أخذِه منه عند اليسار ،وهذا قول ابن القاسم
ربِّ
بناء عىل أن اليسا َر املُترَ َ َّقب كاملُحَ َّقق ،وأجازه أشهب((( ألن
األصل استصحاب عرسه(((.

()1

()2

()3

هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد ،أبو عبدالله املرصي الفقيه ،وروى عن مالك
الحديث واملسائل ،وعن بكر بن مرض وابن عيينة ..قال النسائي :ثقة مأمون
وهو أحد الفقهاء ،وقال الحاكم :ثقة مأمون وقال ابن حبان :كان خيرِّ ا ً فاضالً،
ممن تفقه عىل مالك ،ولد سنة ١٢٨هـ وقيل سنة ١٣٢هـ وتويف سنة ١٩١هـ.
تهذيب التهذيب جـ ٦ص.٢٥٢
هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القييس ،أبو عمرو الفقيه املرصي ،قيل اسمه
مسكني ،وأشهب لقبه ،روى عن مالك والليث ..وروى عن الحارث بن مسكني،
ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكيم ،ومحمد بن املوّاز الفقيه املالكي ،ولد سنة
 145ومات سنة 204هـ  .تهذيب التهذيب ج 1ص .360
حاشية الدسوقي جـ ٣ص.٣٣٢
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ويمكن إيضاح ذلك باملثال التايل:
لو كان لزي ٍد عىل عمر ٍو دين ّ
حل يف العارش من شه ِر محرم
 مثال  -وطلب زي ٌد من عمرو كفيالً ،فقال محم ٌد :أنا الكفيلبعمر ٍو ملدة خمس ٍة وعرشين يوما ً اعتبارا من اليوم الحادي عرش
من شهر محرم ،نظرا ً ألن عمر ٍو يستلم راتبه الشهري يف الفرتة
ما بني  ٣٠ - ٢٥من كل شهر (عادة).
َ
ٌ
خمسة وعرشون يوما ،وأن َ
مدة
األجل
فنالحظ هنا أن
اإلعسار ،أقل من مدة األجل ،حيث إن عمرو يستلم راتبه عىل
أقىص موعد يف نهاية شهر محرم ،فالخمسة أيام التي من شهر
ً
صفر تعترب ً
زائدة عىل مدة اإلعسار.
مدة

ففي هذه الحالة ال تجوز الكفالة عند ابن القاسم ،وذلك ألن
مدة األجل أكثر من مدة اإلعسار ،فهو يرى أال تزيد مد ُة األج ِل
عىل مد ِة اإلعسار.
وجه ذلك:

ألن الخمسة أيام من شهر صفر ُي َع ّد فيها زيدا ً مسلفا ً
َ
قدرة
ربِّ الحق عىل أخذ الدين عن اليسار ،وهذا سلف جر منفعة.
وخالصة ذلك :أال تزيد مد ُة الكفالة عن مد ِة اإلعسار ،حتى
ال يكون الضمان سلفا ً يف التأخري عما زاد من مدة اإلعسار.
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أما التأخري الوارد يف مدة اإلعسار فهو واجب عندهم لوجوب
إنظار املعرس.
األدلة:
أدلة الرأي األول:

َ
الكفالة املؤقتة تؤدي إىل خطر ،وهي تشبه التعليق
 -١أن
بمجيء املطر وهبوب الريح(((.
والخطر يكمن يف عدم وجود كفيل بعد نهاية مدة الكفالة،
وبالتايل يبقى ٌّ
ري مضمون بكفيل مما قد
حق املكفو ِل لَه غ ُ

يؤدي إىل تالعب املكفول وضياع حق املكفول له.

ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأنه يف حال ِة انتها ِء مد ِة الكفال ِة
ولم يُسلَّم للمكفو ِل لَه َّ
حقه فإنه بإمكان املكفول به أن يتقدم
إىل القايض طالبا ً إحضار غريمه واستال َم ِّ
حقه منه ،وهذه
الحالة تشبه ما لو لم يكن قد أحرض كفيالً يكفله.
ُ
ُ
تعليقه عىل
معني ،فلم يَجز
آلدمي
إثبات ح ٍّق
 -٢أن الكفالة
ٍّ
ٍ
(((
رشوط وال توقي ُته كالهبة .

()1
()2

املغني والرشح الكبري جـ ٥ص.١٠١
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
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ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن توقيت الكفالة ال يتعارض
ُّ
الحق ال
مع إثبات الحق؛ ألن الكفالة تتعلق بإحضار مَن عليه
ِّ
نفسه.
بالحق ِ
دليل الرأي الثاني:

ٌ
غرض يف توقيت الكفالة ،بخالف
 أنه قد يكون للكفيلالضمان ،فإنه املقصود من األداء ،ولهذا ..جاز توقيت الكفالة
ولم يجز توقيت الضمان  -عند الشافعية(((.
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل جوا ُز توقيتِ الكفال ِة وهو رأي أبي
حنيفة ،واملالكية  -يف الحالتني السابق ذكرهما  -وعىل الصحيح
عند الشافعي وأحمد ،وذلك ألن األجل الذي حُ ِّد َدت إليه الكفالة
معلوم وال محذور من ذلك؛ ألن الكفالة تربع من غري عوض،
واألجل ال يمنع من تسليم الحق لصاحبه.
أما التفصيل الذي ذكره املالكية فال أرى رضورة له؛ ألن
األصل يف سبب وجود الكفالة هو العرس سواء كان َ
حال حلو ِل
الدين عىل الغريم أو َ
قبل حلول ِه ولو قيدنا الكفالة بما ذكروا
لتعطلت مرشوعية الكفالة والله أعلم.
()1

مغني املحتاج جـ ٢ص.٢٠٧
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فروع متعلقة باملسألة:
 الفرق بني الضمان والكفالة:ُ
الضمان والكفالة:
بعض الفقها ِء َف َّرق بني
ِ
بأن الضمان يتعلق بدين املضمون ،والكفالة تتعلق بإحضار
املكفول (كفالة بالنفس) .وممن فرق بهذا ..الشافعية والحنابلة،
بينما الحنفية واملالكية يعتربون الضمان والكفالة بمعنى واحد(((.
ُ
ضمنت
 -١جواز توقيت الضمان عند الحنفية((( كأن يقول:
مالَك عىل فالن شهراً.
 -٢عدم جواز توقيت الضمان وهو رأي الشافعي والظاهر
عند الحنابلة(((.
 ال يصح توقيت الضمان والكفالة  -عند من يقولبالتوقيت  -إىل أجل مجهول كنزول املطر؛ ألنه ليس له وقت
يستحق مطالبته فيه((( .ويف نظري أنه يجوز توقيت الضمان،
كما يجوز توقيت الكفالة ،والله أعلم.
()1
()2
()3
()4

فتح القدير جـ ٧ص ،٢١٨ومواهب الجليل جـ ٥ص ،٩٦ومغني املحتاج جـ٢
ص ،١٩٨ورشح منتهى اإلرادات جـ ٢ص.٢٥٢
فتح القدير جـ ٧ص.٢٢٧
نهاية املحتاج جـ ٤ص ،٤٤١ورشح منتهى اإلرادات جـ ٢ص.٢٥٣
االختيار جـ ٢ص ،١٧١وفتح القدير جـ ٧ص ،١٨٥واملغني والرشح الكبري
جـ ٥ص ،١٠٠وكشاف القناع جـ ٣ص.٣٧٦
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 إذا كان التعليق إىل أجل مجهول جهالة يسرية كالحصاد،فيجوز الضمان والكفالة عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛
ألنه تربع من غري عوض جعل له أجالًَ ال يمنع من حصول
املقصود منه كالنذر ،وهكذا ..كل مجهول ال يمنع مقصود
الكفالة أو الضمان.
ويف وج ٍه عند الشافعية وعند الحنابلة ال يجوز التعليق إىل
الحصاد؛ ألن الضمان والكفالة عقدان أشبها البيع فال يجوز
تعليقهما(((.
خامساً  :في الوقف:
توقيت الوقف ينقسم إلى قسمين:

رأس
إما أن يكون توقيتا ً البتدائه مثل أن يقول :إذا جا َء ُ
الشه ِر فداري وقف .ففي هذه الحالة ال يصح الوقف بال
خالف ،كما حكاه صاحب املغني((( عند التوقيت باملوت ،كأن
يقول :إذا ِم ُّت فداري وقف ،فهذا ..جائز عند بعض الفقهاء(((.

()1
()2
()3

فتح القدير جـ ٧ص ،١٨٤ونهاية املحتاج جـ ٤ص ،٤٤١واملغني والرشح
الكبري جـ ٥ص ،١٠٠وكشاف القناع جـ ٣ص.٣٧٦
املغني والرشح الكبري جـ ٦ص.٢٢١
املرجع نفسه ،جـ ٦ص.٢٢٠
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وأما إذا كان توقيتا ً النتهائه مثل أن يقول :داري ٌ
وقف إىل
َ
يحرض زيد ،فقد اختلف الفقهاء يف صحة الوقف عىل رأيني:
أن
الرأي األول :صحة توقيت الوقف ،وهو رأي املالكية وأحد
الوجهني عند الحنابلة(((.
الرأي الثاني :عدم صحة توقيت الوقف وهو رأي الحنفية
والشافعية وأحد الوجهني عند الحنابلة(((.
َّس وشرَ َ َط
حزم حيث قال :من حَ ب َ
وهو املفهوم من كالم ابن ِ
َ
ُ
أن يُباع إن احتيج صحَّ
وبطل
الحبس
الرشط(((.
ُ
األدلة:
دليل الرأي األول:

 أن الوقف املؤقت يف انتهائه يعترب منقطع االنتهاء ،ويشبهما لو كان الوقف منقطع االنتهاء ،كأن َ
يقف عىل أوالدِه ثم عىل
معصية  -مثالً -ففي هذه الحالة يرجع الوقف ملكا ً لواقفه إن

()1
()2
()3

الفواكه الدواني جـ ٢ص ،٢٢٥واملجموع جـ ٥ص ،٣٣٣واملغني والرشح
الكبري جـ ٦ص.٢٢١
بدائع الصنائع جـ ٦ص ،٢٢٠واملجموع جـ ١٥ص ،٤٣٣وكشاف القناع جـ٤
ص ،٢٥٠واملغني والرشح الكبري جـ ٦ص.٢٥١
املحىل جـ ١٠ص.١٨٨
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كان حياً ،ولوراثه بعد موته(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن منقط َع االنتهاء ممنوع عند
أبي حنيفة والشافعي وأحمد((( وقياسُ كم ال يُلز ُم غريَكم.
أدلة الرأي الثاني:

 -١أن الوقف إخراج ما ٍل عىل وجه ُ
القرب ِة فلم يجز توقي ُته
بمدة كالصدقة والعتق(((.
 -٢أن التوقيت ينايف مقتىض الوقف؛ ألن مقتضاه التأبيد(((.
الترجيح:

مما سبق يرتجح يل عدم صحة توقيت الوقف ،وهذا هو
رأي الحنفية والشافعية وأحد قويل الحنابلة ،وذلك لقوة أدلتهم
وإمكان الرد عىل دليل الرأي األول.
كما أن الوقف من ُ
القرُباتِ التي ُيتَ َقرَّبُ بها إىل الله سبحانه
ُ
توقيت تلك القربة ،وإذا كان ال بد
وتعاىل ومن غريِ املستحس ِن
()1

الفواكه الدواني جـ ٢ص ،٢٢٧واملجموع جـ ١٥ص ،٣٣٣واملغني والرشح

()2
()3
()4

الكبري جـ ٦ص.٢٢١
الفواكه الدواني جـ ٢ص.٢٢٧
بدائع الصنائع جـ ٦ص ،٢٢٠واملجموع جـ ١٥ص.٣٣٣
املجموع جـ ١٥ص.٣٣٣
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هو فاعل هذا ..مع التوقيت ،فأنا أرى أال يُسمى هذا وقفاً ،بل
يُسمى صدقة من الصدقات ،وال تنطبق عليه أحكام الوقف.
َ
وق ْوليِ هنا ..عدم صحة الوقف مؤقتا ً ال يعني عدم صحة
ٌ
قربة
ذلك كصدقة من الصدقات؛ ألنه مهما كان َف َعمَلُه هذا

من القربات وإن كانت مؤقتة ولكنها ال تأخ ُد حك َم الوقف..
والله أعلم.
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المبحث الثالث
في األجل الذي يبطل التصرف
أوال :في البيع:

توقيت البيع :هو عودة املبيع إىل البائع سواء كان ذلك
بصيغة أو رشط.
ومثال الصيغة :أن يقول البائع :بعتك هذه السلعة سنة.
ومثال الشرط :أن يق�ول :بعتك هذه الس�لعة برشط
أن تردها يل بعد س�نة .وقد اتف�ق الفقهاء عىل عدم جواز
توقيت البيع(((.

()1

بدائع الصنائع جـ ٦ص ،١١٨واألشباه والنظائر للسيوطي ص ،٢٨٢واملغني
جـ ٦ص ٢٥٦وص.٣١٣
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بيوع اآلجال:

(((

قد يعود املبيع إىل البائع بدون اشرتاط أو صيغة ،ومن
َ
عرشة
بيوع اآلجال التي ذكرها املالكية يف اثتني
ذلك صو ُر
ِ
ً
ُ
ً
سلعة إىل أجل ثم يشرتيها
الرجل
صورة ،وهي أن يبيع
بثمن آخر.
والثمن الثاني ال يعدو ثالث حاالت:
إما أن يكون مثل األول أو أقل أو أكثر.
وأما الرشاء الثاني :فال يعدو أربع حاالت:
إما أن يكون نقدا ً أو لآلجل األول أو لدونه أو ألكثر منه.
وبرضب أحوال الثم ِن الثالث ِة يف أحوا ِل الرشاء األربعة ينتج
ً
َ
صورة كلُّها جائزة ،عدا ثالث صور منها:
عرشة
اثتنا
 -١إذا باع سلعة ألجل ثم اشرتاها نقدا ً بأقل من ثمنها األول.
 -٢إذا باع سلعة ألجل ثم اشرتاها ألج ٍل َ
دون األجل األول بأقل
من ثمنها األول.
()1

والفرق بني اإلقالة وبني توقيت البيع ،وبني بيوع اآلجال:
 أن اإلقالة تكون بعد تمام عقد البيع. بينما توقيت البيع يكون  -التوقيت  -عند العقد بصيغة أو برشط. أما بيوع اآلجال التي تعود فيها السلعة إىل البائع  -فصحيح أنها بعد تمامعقد البيع األول ،ولكن عودتها بعقد آخر ،وبثمن غري الثمن األول ،كما أنها
تختلف عن اإلقالة  -بأن اإلقالة فيها لفظ أقلني...
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 -٣إذا باع سلعة ألجل ثم اشرتاها ألج ٍل أبع َد من األجل األول
بأكثر من ثمنها األول.
ُ
املالكية هذه الصور الثالث؛ ألن البائ َع مته ٌم بالوصول
وقد َمنَ َع
إىل الربا ،كما أنه دفع قليالً يف كثري ،وهو سلف بمنفعة ،إال أنه يف
الصورتني األوليني من البائع ،ويف األخرية من املشرتي(((.
أما الشافعي فيجيز ذلك((( وكذا ابن حزم من الظاهرية
فإنه يُجيز جمي َع الصور ما لم يكن رشطا ً يف نفس العقد(((.
بيع العينة(((:
مسألة العينة تعترب من املسائل املشهورة من صور بيوع
اآلجال ،وهي الصورة األوىل من الصور املمنوعة التي ذكرناها
 آنفاُ -ولشهرة هذه املسألة فمن املستحسن إيضاحها بيشء
من التفصيل:
تعريف العينة:

ً
سلعة بثمن مؤج ٍل ،ثم يشرتيها نقدا ً بأقل من
هي أن يبي َع
ثمنها األول .وقد اختلف الفقهاء يف حكم هذه املسألة عىل رأيني:
()1
()2
()3
()4

حاشية الدسوقي جـ ٣ص.٧٨
بداية املجتهد جـ ٢ص.١٥٥
املحىل جـ ٩ص.٤٧
يسميها العامة يف نجد (ال ِّدينة).
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الرأي األول :جواز بيع العينة وهو رأي الشافعي(((.
الرأي الثاني :عدم جواز بيع العينة وهو رأي أبي حنيفة
ومالك وأحمد واب ِن القيم((((.)3
(((

األدلة:
دليل الرأي األول:

 أنه ال فرق بني أن يبيعَها عىل با ِئعها األو ِل أو غريِه ،ويشبههذا ما لو باعها بمث ِل ثمنِها عىل بائ ِعها األول(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن هناك فرقا ً بني أن يبيعها

عىل بائعها األول وغريه .فبيعُها عىل بائعها م َِظنَّة الربا؛ ألن هذا
تحايل للخروج من الربا وهو يف الحقيقة خطآن :حيلة ،وربا.

()1

بداية املجتهد جـ ٢ص ،١٥٥ونيل األوطار جـ ٥ص ،٢٣٤واملغني والرشح
الكبري جـ ٤ص.٤٥

()2

هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الحنبيل
املفرس ،النحوي ،األصويل ،املتكلم الشهري بابن قيِّم الجوزية ،ولد سنة 691هـ
والزم الشيخ ابن تيمية ،وقد ام ُتحن وأوذي مع شيخه عدة مرات ،وله عدة
مصنفات منها :أعالم املوقعني ،وزاد املعاد ،والطرق الحكمية ،والرصاط

()3
()4

املستقيم ،تويف سنة 751هـ  .زاد املعاد ج 1ص .3
بداية املجتهد جـ ٢ص ،١٥٥والكايف جـ ٢ص ،٦٧٢ونيل األوطار جـ٥
ص ،٢٣٤واملغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٤٥
املغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٤٥

106

الفصل الثاني  :أقسام األجل باعتبار لزومه في التصرف وعدمه

أما إذا باعها عىل غري بائعها األول :فإن هذا ال يدخله احتمال
الحيلة ،ولهذا ..جازت هذه الصورة.
أدلة الرأي الثاني:

 -١ما ُروي عن العالي ِة بنتِ أيفع بن رشاحيل((( أنها قالت:
دخلت أنا وأ ُّم ول ِد زي ِد ب ِن أرقم وامرأ ُته عىل عائشة  bفقالت
أ ُّم ول ِد زي ِد ب ِن أرقم :إني بعت غالما ً من زيد بن أرقم بثما ِن ِم َ
ائ ِة
درهم إىل العطاء ،ثم اشرتي ُته منه بستِّ ِم َ
درهم ،فقالت لها:
ائ ِة
ٍ
بئس ما رشيتِ وبئس ما اشرتيتِ  ،أبلغي زي َد بن أرقم أنه قد
َ
أبطل جها َده مع رسول الله ﷺ إال أن يتوب(((.
وجه االستدالل:

أن عائشة  bال تقول مثل هذا الكالم إال إذا كانت عىل
يقني بأن رسول الله ﷺ يُنكره ،فكأنها روت ذلك عن رسول
الله ﷺ ألن هذا ..يعترب ذريعة إىل الربا ،فإنه يدخل السلعة
بخمس ِم َ
ألف
ائ ٍة إىل أجل(((.
ليستبيح بي َع ٍ
ِ
()1
()2
()3

هي العالية بنت أيفع بن رشاحيل من فواضل نساء عرصها ،كانت تدخل عىل
عائشة أم املؤمنني  bوتسألها وتسمع منها .أعالم النساء جـ ٣ص.٢٣٢
أخرجه البيهقي يف سننه جـ ٥ص ،٣٣٠وقال :من رواته شعبة وقد جاء بهذا
الحديث عن طريق اإلرسال ،وذكره صاحب املغني جـ ٤ص.٤٥
املغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٤٥
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ويجاب عن هذا..
بأن الشافعي قال :بأن هذا ال يصح أي أن الحديث غري
صحيح((( كما أن زيدا ً قد خالفها ،وإذا اختلف الصحابة
فمذهبنا القياس(((.
ويجاب عن هذا ..بما ذكره صاحب نيل األوطار :ولكن
ترصيح عائشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطالن الجهاد مع
رسول الله ﷺ يدل عىل أنها قد علمت تحريم ذلك بنص من
الشارع ،أما عىل جه ِة العموم كاألحاديث القاضية بتحريم الربا
الشامل ملثل هذه الصورة ،أو عىل جهة الخصوص كحديث
العينة  -اآلتي يف الدليل الثالث  -وال ينبغي أن ي َُظ َّن بها أنها
قالت هذه املقالة من دون أن تعل َم بدلي ٍل يدل عىل التحريم؛ ألن
مخالفة الصحابي لرأي صحابي آخر ال يكون من املوجبات
لإلحباط(((.
 -٢ما ُروي عن النبي ﷺ أنه قال« :يأتي عىل الناس زمان
يستحلون الربا بالبيع»(((.
()1
()2
()3
()4

نيل األوطار جـ ٥ص.٣٣٤
بداية املجتهد جـ ٢ص.١٥٥
نيل األوطار جـ ٥ص.2٣٣
أخرجه أحمد يف مسنده جـ ٢ص ٤٩٤بهذا املعنى ،وذكره صاحب نيل األوطار
جـ ٥ص.٢٣٤
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وجه االستدالل:

هذا الحديث استدل به ابن القيم عىل عدم جواز العينة
فقال :هذا الحديث وإن كان مرسالً فإنه صالح لالعتضاد به
باالتفاق ،وله من املستندات ما يشهد له ،وهي األحاديث الدالة
عىل تحريم ال ِعينة ،فإنه من املعلوم أن العينة عند من يستعملها
إنما يسميها بيعاً ،وقد اتفقا عىل حقيقة الربا الرصيح قبل
العقد ،ثم غريا اسمَها إىل املعاملة ،وصور َتها إىل التبايع الذي ال
قصد لهما فيه البتة ،وإنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعاىل(((.
 -٣ما ُروي عن ابن عمر  cأن النبي ﷺ قال« :إذا
َ َّ (((
ضن
الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وا َّتبعوا أذناب
ُ
البقر ،وتركوا الجهاد يف سبيل الله ،أنزل الله عليهم بالء فال
يرفعه حتى يراجعوا دينهم»(((.
وجه االستدالل:

يف هذا الحديث زجر بليغ عن التعامل بالعينة حيث ُن ِّزل هذا
منزلة الخروج من ال ِّدين(((.
()1
()2
()3
()4

نيل األوطار جـ ٥ص.٢٣٤
َ
ض َّن بمعنى بخل.
أخرجه أحمد يف مسنده جـ ٤٨٢٥ / ٧وهو صحيح ،رجاله ثقات ،نصب الراية
جـ ٤ص ،١٧وذكره صاحب نيل األوطار جـ ٥ص.٢٣٣
نيل األوطار جـ ٥ص.٢٣٥
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ويجاب عن هذا ..بأنه قرن العينة باألخذ بأذناب البقر،
ري مح َّرم ،وتوعد عليه ُّ
بالذ ّل وهو ال
واالشتغال بالزرع ،وهذا غ ُ
يدل عىل التحريم(((.
ويجاب عن هذا ..بأنه ال يخفى ما يف داللة االقرتان من
الضعف ،وال ُنسَ ل ِّ ُم أن التوع َد بالذل ال يدل عىل التحريم؛ ألن
أسباب العز ِة الديني ِة وتجنب أسباب ِّ
الذل ِة املنافي ِة للدين
طلبَ
ِ
واجبان عىل كل مؤمن ،وقد توعد عىل ذلك بإنزال البالء ،وهو ال
يكون إال لذنب شديد(((.
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل عدم جواز مسألة العينة ،وهو رأي أبي
حنيفة ومالك وأحمد ،وذلك لقوة أدلتهم ولضعف دليل الرأي األول.
ٌ
ذريعة إىل الربا ،فهي وسيلة لبيع
كما أن مسألة العينة
َ
ائ ٍة إىل أجل ،وأ ُّ
وخمس ِم َ
قل ما يمكن أن يقال يف هذه
بألف
ِ
األلف ٍ
ِ
املسألة أن تحريمها من باب سد الذرائع ،والله أعلم.

()1
()2

املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.

110

الفصل الثاني  :أقسام األجل باعتبار لزومه في التصرف وعدمه

ثانياً  :في الهبة:

اتفق الفقهاء عىل أنه ال يجوز توقيت الهبة((( ،كما يقول:
وهبتك هذا ..سنة ثم يعود إيلّ ،واستثنى صاحب مغني املحتاج:
ال ُع ْمرَى وال ُّر ْقبَى((( عىل خالف يف ذلك(((.
ويرى ابن حزم :أن الهبة
برشط ال تجوز أصالً(((.
ٍ
دليل عدم جواز توقيت الهبة:

وتمليك العني ال يجوز مؤقتا ً
ُ
 أن الهبة عق ُد تملي ٍك لعني،ِ
كالبيع فإنه ال يجوز توقيته(((.

(((

()1
()2
()3
()4
()5
()6

بدائع الصنائع جـ ٦ص ،١١٨واملجموع جـ ١٥ص ،٣٧٥ومغني املحتاج جـ٢
ص ،٣٩٨واملغني والرشح الكبري جـ ٦ص.٢٥٦
ال ُعمْرى :هي أن يقول :جعلت هذا الدار لك عمرك أو حياتك ،وال ُر ْقبى :هي أن
يقول :جعلت لك هذا الدار وإن متَّ قبيل عادت إيلّ ،وإن مت قبلك استقرت لك.
مغني املحتاج جـ ٢ص ٣٩٨وص.٣٩٩
املحىل جـ ١٠ص.٦٩
املجموع جـ ١٥ص.٣٧٥
بدائع الصنائع جـ ٦ص ،١١٨واملغني والرشح الكبري جـ ٦ص.٢٥٦
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ثالثاً  :في الرهن

اتفق الفقهاء عىل عدم جواز توقيت الرهن ،كأن يقول:
رهنتك هذه السيارة يوما ً أو شهرا ً(((.
األدلة:

 -١أن التوقيت ينايف مقتىض العقد ،فإن مقتىض عقد
الرهن دوا ُم بقاء العني املرهونة إىل سداد الدين ،والتوقيت ينايف
الدوام(((.
 -٢أن يف الرهن واالرتهان معنى اإليفاء واالستيفاء فيشبه
البيع ،والتوقيت ينايف عقد البيع كما تقدم ،ولهذا ال يجوز(((.

()1
()2
()3

بدائع الصنائع جـ ٦ص ،١٣٥ومواهب الجليل جـ ٥ص ،٨وكشاف القناع
جـ ٣ص ،٣٥٠واملغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٤٢٩
املغني والرشح الكبري جـ ٤ص.٣٢٩
بدائع الصنائع جـ ٦ص.١٣٥
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