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 (1ضافات على مذكرة فقه معامالت مالية معاصرة)تعديالت وإ
ب فقط للصفحات من ختصار وترتيإعادة صياغة وا وهو عبارة عنأواًل: موضوع اخلطأ 

 .33إىل  29منتصف 
  اخلطأ وأثره على العقد 3-5-1

قد يقع خطأ يف فهم أحد العاقدين أو كليهما دون تعّمد للكذب أو اخلداع, كأن  
جيري على لسان العاقد لفظ البيع خطًأ, فهنا ال ينعقد البيع لعدم وقوعه عن تراض. وقد  

توجد يف كتب الفقه يكون األمر هبذا الوصوح دوماً, وهلذا جند للخطأ صوراً كثرية وتفصيالت 
 املطّولة.

 واهلزل بيع التلجئة 3-5-2
صورة بيع التلجئة: أن خياف إنسان اعتداء ظامل على بعض ما ميلك, فيتظاهر هو ببيعه لثالث  

 فراراً منه, ويتم العقد مستوفياً أركانه وشرائطه. واختلف العلماء يف شأنه.
لعدم  قصدا البيع, فلم يصح منهما ين ما: إنه عقد ابطل غري صحيح, ألن العاقدبعضهمفقال 

وأيت ابللفظ مع  البيع مت أبركانه وشروطه, : هو بيع صحيح, ألنّ آخرونوقال  ,1الرتاضي عليه
قصد واختيار خالياً عن مقارنة مفسد, فصح كما لو اتفقا على شرط فاسد, مث عقد البيع بغري 

 ."2شرط
اجلّد, واهلازل يف البيع هو من يتكّلم  , واهلزل ضدوقريب من بيع التلجئة بيع اهلازل 

 . 3بكالم البيع دون إرادة حقيقته, فال يريد بلفظه معناه
 البيع الصوري 3-5-3

وينطبق على البيع الذي ال يراد ظاهره لكن يتظاهر بعقده صورايً, ويدخل فيه بيع 
وسيلة  يّتخذ بيع صوريالتلجئة واهلزل السابق ذكره, وميكن أن ميّثل له أيضًا ببيع العينة, وهو 

                                           
 214/4املغين:  1
الشَّامل لألدلّة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة  الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ ،أ.د. َوْهَبة ,الزَُّحْيِلّي انظر:  .16/2مغين احملتاج:  2

 20,ص5مرجع سابق ,ج،اديث النَّبويَّة وخترجيهاوأهّم النَّظرَّيَّت الفقهيَّة وحتقيق األح
 , وتعريفات اجلرجاين . 357/  4كشف األسرار عن أصول البزدوي انظر:    3
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ال مبئة وعشرة, : كبيع سلعة بثمن مؤجل إىل مدة مبئة درهم, مث شراؤها من املشرتي يف احلللراب
 .4فيكون الفرق راب

 عقود اإلذعان 3-5-4
ومن العقود املعاصرة اليت كثر التعامل هبا عقود اإلذعان وقد صدر فيها قرار من جممع 

إن جملس  , وجاء فيه: "( 5/14)  132 ملؤمتر اإلسالمي رقمالفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ا
 قرر ما يلي :.. جممع الفقه اإلسالمي الدويل 

 :ت حتكمها اخلصائص والشروط اآلتيةـ عقود اإلذعان مصطلح قانوين غريب حديث التفاقيا1
كهرابء والغاز أ ـ تعلق العقد بسلع أو منافع حيتاج إليها الناس كافة وال غىن هلم عنها كاملاء وال

 واهلاتف والربيد والنقل العام ... إخل .
املوجب لتلك السلع أو املنافع أو املرافق احتكارا قانونيا أو  -أي : سيطرة  -ب ـ احتكار 

 فعليا , أو على األقل سيطرته عليها بشكل جيعل املنافسة فيها حمدودة النطاق .
روطه دون أن يكون للطرف اآلخر حق يف ج ـ انفراد الطرف املوجب بوضع تفاصيل العقد وش

 مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله .
 تفاصيله وشروطه وعلى حنو مستمر  موحدا يفب )العرض( موجها إىل اجلمهور,د ـ صدور اإلجيا

ـ يربم عقد اإلذعان بتالقي وارتباط اإلجياب والقبول احلكميني ) التقديريني ( ومها كل ما يدل 2
تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه , وفقا للشروط والتفاصيل اليت يعرضها عرفا على 

 املوجب , من غري اشرتاط لفظ أو كتابة أو شكل حمدد .
ـ نظرا الحتمال حتكم الطرف املسيطر يف األسعار والشروط اليت ميليها يف عقود اإلذعان , 3

ه جيب شرعا خضوع مجيع عقود اإلذعان وتعسفه الذي يفضي إىل اإلضرار بعموم الناس , فإن
لرقابة الدولة ابتداء ) أي قبل طرحها للتعامل هبا مع الناس ( من أجل إقرار ما هو عادل منها 

 , وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلم ابلطرف املذعن , وفقا ملا تقضي به العدالة شرعا .
 ـ تنقسم عقود اإلذعان يف النظر الفقهي إىل قسمني : 4

                                           
الشَّامل لألدلّة الشَّرعيَّة واآلراء املذهبيَّة وأهّم النَّظرَّيَّت الفقهيَّة  الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ ،أ.د. َوْهَبة ,الزَُّحْيِلّي انظر:  4

 189,ص1مرجع سابق ,ج،وحتقيق األحاديث النَّبويَّة وخترجيها
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: ما كان الثمن فيه عادال , ومل تتضمن شروطه ظلما ابلطرف املذعن , فهو صحيح  أحدمها
شرعا , ملزم لطرفيه, وليس للدولة أو للقضاء حق التدخل يف شأنه أبي إلغاء أو تعديل , 
النتفاء املوجب الشرعي لذلك , إذ الطرف املسيطر للسلعة أو املنفعة ابذل هلا , غري ممتنع عن 

ابلثمن الواجب عليه شرعا , وهو عوض املثل ) أو مع غنب يسري , ابعتباره معفوا  بيعها لطالبها
عنه شرعا , لعسر التحرز عنه يف عقود املعاوضات املالية , وتعارف الناس على التسامح فيه ( 

 وألن مبايعة املضطر ببدل عادل صحيحة ابتفاق أهل العلم .
( , ألن الثمن فيه غري عادل )أي:فيه غنب فاحشوالثاين : ما انطوى على ظلم ابلطرف املذعن 

نه ابتداء )قبل طرحه أو تضمن شروطا تعسفية ضارة به , فهذا جيب تدخل الدولة يف شأ
الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس املضطرين إىل للتعامل به( وذلك ابلتسعري اجلربي العادل,

لغاء أو تعديل الشروط أو إبمثن املثل, عر املتغاىل فيه إىلتلك السلعة أو املنفعة بتخفيض الس
 مبا حيقق العدل بني طرفيه , استنادا إىل :اجلائرة ,

أ ـ أنه جيب على الدولة ) ويل األمر ( شرعا دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعة أو منفعة 
ي ضرورية لعامة الناس, عند امتناعه عن بيعها هلم ابلثمن العادل ) عوض املثل ( ابلتسعري اجلرب 

العادل , الذي يكفل رعاية احلقني : حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي احملتكر 
 يف األسعار أو الشروط , وحق احملتكر إبعطائه البدل العادل .

ب ـ أن يف هذا التسعري تقدميا للمصلحة العامة ـ وهي مصلحة املضطرين إىل السلع أو املنافع 
ـ على املصلحة اخلاصة وهي مصلحة احملتكر الظامل ابمتناعه عن  يف أن يشرتوها ابلثمن العادل

بيعها هلم إال بربح فاحش أو شروط جائرة , إذ من الثابت املقرر يف القواعد الفقهية أن : 
 املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة . وأنه يتحمل الضرر اخلاص ملنع الضرر العام .

 ترياد بني ثالث حاالت :يفرق يف الوكاالت احلصرية لالس
األوىل : أن ال يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة بفئة من الناس إىل املنتج الذي 

, فيهية اليت ميكن االستغناء عنهاتتعلق به الوكالة احلصرية , نظرا لكونه من السلع أو املنافع الرت 
بديل له متوفر يف السوق بسعر  أو كان هناك ضرورة أو حاجة غري متعينة إليه , لوجود مثيل أو

عادل , فإن من حق الوكيل املستورد أن يبيعه ابلثمن الذي يرتاضى مع املشرتي عليه , وليس 
للدولة أو للقضاء حق التدخل ابلتسعري عليه فيه , إذ األصل يف صحة العقود الرتاضي , 

كالة ابملنتج وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به , وألن اختصاص صاحب الو 
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واحتكاره له )ابملعىن اللغوي لالحتكار ( جائز شرعا , حيث إن من حقه بيع ما ميلك ابلثمن 
 الذي يرضى به , وال يتضمن ظلما أو إضرارا بعامة الناس , وال جيوز التسعري عليه فيه .
رية , وأن والثانية : أن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصة متعينة مبتعلق الوكالة احلص

يكون الوكيل ابذال له بثمن عادل , ال يتضمن غبنا فاحشا أو حتكما ظاملا , وعندئذ فال جيوز 
تدخل الدولة ابلتسعري عليه , ألن اختصاصه واحتكاره املنتج تصرف مشروع يف ملكه , ال 

 ظلم فيه ألحد , وال إضرار ابلناس احملتاجني إليه , فال يتعرض له فيه .
, ة متعينة مبتعلق الوكالة احلصريةن يكون هناك ضرورة أو حاجة عامة أو خاصوالثالثة : أ

والوكيل ممتنع عن بيعه إال بغنب فاحش أو بشروط جائرة . ففي هذه احلال جيب على الدولة أن 
  5"تتدخل لرفع الظلم عن احملتاجني إليه بطريق التسعري اجلربي على الوكيل .وهللا تعاىل أعلم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
الدورات: ،174 – 1أرقام القرارات: ،  التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي 5

 .237،ص1،جهـ(1428إىل الدورة الثامنة عشرة يف عام ) -هـ( 1406من الدورة األوىل يف عام )
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اليت تذكر بعد كمقدّمة للشروط   37ويضاف قبل الشرط الثاين يف ص. اثنياً: موضوع الغرر
 .متعّلقة ابلغررذلك ألّّنا 

. ويعّرف ابختصار أبنّه )جمهول علم حصوله أو ال يعرف حقيقته ومقدارهما ال ي  : تعريف الغرر
 العاقبة(.

ّنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر كما يف صحيح مسلم, فالغرر حكم الغرر: 
 حمرم, ويف الغرر أكل ألموال الناس ابلباطل.

 :من أنواع الغرر
 املعدوم كحمل الناقة اليت مل حتمل. )قد ال حيصل وقد حيصل(بيع  -1
 بيع غري املقدور على تسليمه كاجلمل الشارد. )قد ال حيصل وقد حيصل( -2
بيع اجملهول كبيع ما يف بطن الناقة, وقد ورد النهي عن بيع املالمسة )أي ثوب ملسته فهو  -3

ذا ( وكذلك بيع احلصاة )ارم احلصاة فأي لك بكذا( واملنابذة )أي ثوب نبذته إيل فهو علي بك
ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذا(, وقد جاءت نصوص يف كل من هذه الصور لشهرهتا يف 

 اجلاهلية. )اجملهول قد حيصل كما تصوره أو ال حيصل كما تصوره بل أقل(.
 مث ,العقد وقت اميلكه ال سلعة معينة بيعي أن واملقصود. عنده ليس ما اإلنسان بيع -4

 موضع تفصيله., وليس هذا السلم بيع ليسلمها للمشرتي. ويستثىن مما سبق السوق من ايشرتيه
 

 شروط اعتبار الغرر:
يعترب الغرر يف عقود املعاوضات ألّنا هي ما يقع النزاع فيها بسبب الغرر وجاءت النصوص -1

 ابلنهي عنها, وال يعترب يف التربعات. 
  ؛ ألنه ال يؤدي للنزاع وال يكاد خيلو منه عقد.يعترب الغرر الكثري, أما اليسري فال -2
فإنه يغتفر. مثل بيع الشاة  اتبعاً  كان ماال  أصالة عليه املعقود يف كان ما يعترب من الغرر -3

وهذا من  ألنه ليس يف املعقود عليه أصالة.احلامل, فاحلمل تبع للشاة األم, وال يضر اجلهل به 
 ابب تيسري الشرع.
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ويضاف  -الشروط اليت يضيفها املتعاقدين أو أحدمها يف عقد البيع -شروط يف عقد البيع 
 آلخر املذكرة كموضوع جديد مستقل.

 إلزام أحد املتعاقدين اآلخر بسبب العقد ما له فيه البيع تعرف أبهنا عقد الشروط يف :
 .صحيح منفعة, أي غرض

 املتعّلقة أبركان العقد, وهذه الشروط يشرتطها املتعاقدون إذا أرادوا, خبالف الشروط
 اليت وضعها الشرع وال ميكن إسقاطها.و 

  األصل يف الشروط هو الصحة واللزوم, فلكل من العاقدين أن  :شروطالاألصل يف
يف  -كما سبق  –ألّن األصل لزم هبا الطرف اآلخر, يضيف على أصل العقد شروطًا ي  

 لكن يستثىن من ذلك حالتان: املعامالت اإلابحة.
 

هذا الشرط ف, مع زايدة عليهرد القرض أن يكون الشرط خمالفًا للشرع, مثل اشرتاط ( 1
 حمرم.ربوي 

عقد من اآلاثر اليت ترتّتب ملقتضى العقد, أي ما يستلزمه الأن يكون الشرط خمالفًا ( 2
شرتط يف ا فلو مثل انتقال امللكية وملك التصّرف يف املبيع, فهنا حيرم الشرط ,عليه, 

 مل يصّح ذلك. البيع عدم انتقال امللكية للمشرتي
 

 أنواع الشروط يف البيع: 
 مقتضى العقد:ما هو من / النوع األول

النوع هذا و  .كاشرتاط التسليم, وخيار اجمللس, والتقابض يف احلال, والرد ابلعيب
 ؛ ألّن العقد يقتضيها أصالً ولكّنها وال يؤثر يف العقد ,وجوده كعدمه, ال يفيد حكماً 

 تذكر للتأكيد فقط.
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 ماتتعلق به مصلحة العاقدين:/ النوع الثاين
دة يف اشرتاط صفة مقصو وك, خيار الشرط, والرهن, والضمني, والشهادةو كاألجل, 

وال .  مثل كون الدابة سريعة, وحنو ذلك, فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به ,املبيع
 .خالف بني أهل العلم يف صحة هذين النوعني

 

 اشرتاط ما ينايف مقتضى البيع:/ النوع الثالث
 .قفه, أو يشرتط عليه أن يبيعه, أو ي  ه, وال يهباملباع مثل أن يشرتط أن ال يبيع

وأحيااًن يكون من هذا النوع ما ينايف مقصود العقد ابلكلية, كأن يشرتط عدم انتقال 
ئية للعقد دون أن ينايف امللكية, وهذا ال شّك ابطل, وأحيااًن ينايف بعض املقتضيات اجلز 

ائع على املشرتي أن ال يبيع السيارة لفالن, أو ال يتعّدى هبا مقصوده, مثل ما لو شرط الب
, فهذا ال خيالف مقصود العقد ألّن امللكية انتقلت والتصّرف متاح للمشرتي, سرعة معّينة

 .لكّن الشرط قّيد التصّرف دون أن يبطله كّلياً 
 , على قولني:هذا النوع من الشروطوقد اختلف العلماء يف حكم  
 أن الشرط فاسد, وهو مذهب اجلمهور. :القول األول

من "قال: أن النيب  رضي هللا عنها يف قصة بريرة رضي هللا عنهاما روت عائشة ومن أدلتهم: 
ووجه االستدالل: , عليهمتفق  ",ليس يف كتاب هللا فهو ابطل وإن كان مائة شرط اشرتاط شرطاً 

نص على بطالن اشرتاط الوالء لغري املعتق فيقاس عليه سائر الشروط, ألّنا يف  أن النيب 
 .معناه

 أن الشرط صحيح. :القول الثاين
: أن احلديث عام هووجه الداللة من ,"املسلمون على شروطهم":قوله ومن أدلتهم: 

 .فيدخل فيه هذا الشرط
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 اشرتاط منفعة معلومة يف املبيع: /الرابعالنوع 
يف مبيع,  اشرتاط املشرتي نفعاً من البائعوكذا  ,سكىن الدار املبيعة شهراً  البائعكاشرتاط 

 ه.أو تكسري  املباعطب احلكأن يشرتط املشرتي على البائع محل 
 والصحيح هو جواز هذا الشرط, ألن األصل يف الشروط هو احلل, وملا روى جابر 

فدعا يل وضربه فسار  يسري على مجل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: وحلقين النيب أنه كان "
فبعته واستثنيت محالنه إىل  ,"بعنيه"فقلت: ال, مث قال:  ,"بعنيه"فقال:  ,مل يسر مثله سرياً 

 ".أهلي
 

 يف عقد: أن يشرتط عقداً / النوع اخلامس
 .آخر, أو يشرتي منه, أو يؤجره بشرط أن يبيعه شيئاً  حنو أن يبيعه شيئاً 

فاليشمل هذه  "النهي عن البيعتني يف بيعة"وأما والصحيح هو صحة هذا الشرط, 
هما حمذور شرعي, ولذلك حيرم أو اجتماع بيعني يف اجتماعِ  ,ألن املقصود بيع العينة  ؛الصورة

عل البائع حيايب ألن اجتماعهما قد جي  ؛أن جيمع الَسلف إىل البيع, حلديث "ال حيل بيع وسلف"
 .املقرض يف الثمن ألجل القرض

 
 


