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الرحيـ الرحمف هللا بسـ  

فُ  َوَعدَ  َما َمْرَقِدَنا ىذا ِمفْ  َبَعثََنا َمفْ  َوْيَمَنا َيا َقاُلوا﴿   ﴾اْلُمْرَسُموفَ  َوَصَدؽَ  الرَّْحمََٰ  

اْلَعظِيـْ  اللُّ  َصَدؽَ   

52:  يسيف  }    
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 االِــــــــــــداء

بدوُ اٌتظار .. إىل  إىل وَ كممْ اهلل باهليبة والوقار .. إىل وَ عمىين العطاء

وَ أمحن أمسْ بكن افتدار .. أرجو وَ اهلل أُ ميد يف عىزك لرتى مثارًا قد 

حاُ قطافّا بعد طوه اٌتظار وستبقى كمىاتك جنوً أِتدي بّا اليوً ويف الػد 

 .وإىل األبد،

 والدي العزيز 

وعٍى احلٍاُ والتفاٌي .. إىل بشىة  إىل والكي يف احلياة .. إىل وعٍى احلب وإىل

احلياة وسز الوجود إىل وَ كاُ دعائّا سز جناحي وحٍاٌّا بمشي جزاحي إىل 

 أغمى احلبايب.....

 أوي احلبيبة 

 اليت تٍري ظمىة حياتي . إىل وَ بّي أكرب وعميّي أعتىد .. إىل الشىوع املتقدة

وَ عزفت وعّي وعٍى إىل وَ بوجودِي أكتشب قوة وحمبة ال حدود هلا ..إىل 

 احلياة حموِا ووزِا.....

 اخوتي االعزاء

 اىل الصزح العمىي الذي درست فيْ فتعمىت وٍْ.......

 اٌدوٌيشيا -جاوعة ووالٌا والك ابزاِيي االسالوية واالٌج

 إليّي مجيعًا أِدي خالصة جّدي ومثزة عىمي

 الباحث
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 وتقديز شكز                            

 ... الشكر  لممعركؼ جزاء كأقؿ الذكر،  النعمة حؽ كمف

 ...    الجزاء كعػظػيـ ، النعـ بجميؿ  المتػػفضؿ ، كجؿ عز المػػػكلى شػػػػػكر فبعد

 كجيني مف كؿ إلى كالعرفاف الشكر كجزيػػػؿ ، االمتػػناف بػبالغ أتػػقػػدـ أف بي يجدر
 :بذلؾ كأخص..  ىذه الرسالة  إنجاز سبيؿ في بيدم كأخذ ، كعممني ،

البرفيسكر الدكتكر الحاج مكجيا راىرجك، عميد جامعة مكالنا مالؾ ابراىيـ  .1
 االسالمية الحككمية بماالنج.

كالدكتكر  البرفيسكر الدكتكر الحاج مييمف، عميد كمية الدراسات العميا، .2
 بالجامعة.  فضيؿ رئيس قسـ األحكاؿ الشخصية

 ، كصكب ، كتابع ، قـك الذم الرفيؽ، عكف: ،الدكتػػكر االكؿ مشرفي .3
 الرسالة مراحؿ كؿ في لي  إرشاده بحسف

 كمشرؼ الرسالة ىذه عمى اإلشراؼ لقبكلو العابديف، منير:  الدكتكر  .4
  المممكس األثر كعكنو تكجيياتو كحسف ، كفضمو لعممو كاف كالذم ثاني،
 .النيائية بصكرتو البحث يظير أف في

 لي   كأسدل ، كالمعرفػة ، بالعػمـ أمػدني مف كؿ إلى كالعرفاف الشكر أحمؿ  كما
 .كالتكجيو ، النصح

 . المخمصة تمنياتو أك ، الصادقة بدعكاتو ساندني مف كؿ إلى بالشكر أتكجو كما

 .حسناتيـ مكازيف في ذلؾ يجعؿ أف كجؿ عز هللا مف كأتمنى جميعان  أشكرىـ

 الباحث                                                          

 اٌدوٌيشيا -واالٌج
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 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 الشخصية األحوالقسم   -كلية الدراسات العليا 

  تقرير املشرفني

، املقود  نو  اثر الباعث يف العقودبعد االطالع على البحث التكميلي والذي ىو بعنووا:  

لنيوو  جر ووو   592087231، رقووا التيووو ي    عبدددداملوب ابوالقاسددم ابدددراهيم ابوحليقدددة الطالوو:   

     املا يتري ، لقد وافق املشرفا: على تقدميو إىل جملس اجلانع  للمناقش  .

 ثاين  املشرف ال                                                       املشرف األول             

 ننري العابدي  الدكتور                                                         الدكتور   عو: الرفيق

    107202062005011001                        107204202002121003 

 يعتمد
 الشخصي  األحوالرئيس قيا 

 الدكتورة   الفضي 

)..................................( 
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 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 قسم األحوال الشخصية  –كلية الدراسات العليا 

 اعتماد جلنة املناقشة

اثر الباعث يف العقود. دراسة فقهية مقارنة بني الشريعة االسالمية عنوا: البحث  
 وبعض القوانني الوضعية.

 

 ا يتري يف قيا الشريع  والقانو:تكميلي نقد  لني  جر   املحبث 
 

  التي ي  رقا        عبد املوب ابوالقاسم ابراهيم ابوحليقة  الطال:  إعداج
592087231 

لني  جر    وتقرر قبولو شرطا   اجلانع قد جافع الطال: ع  ىذا البحث أنا  جلن  
  1024/  املوافق     / ،          ، وذلك يف يو  األحوال الشخصي املا يتري يف 

 

 األساتذة  ةن  الياج ملناقش وتتكو: جلن  ا
 .................. التوقيع  ونناقشا   رئييا   اشراق الن احالدكتور    -2
 .................. التوقيع  فقط نناقشا   عباس عرفا:الدكتور    -1
 .................. التوقيع  ونناقشا   نشرفا   ننري العابدي الدكتورة    -3
 .................. التوقيع  نشرفا ونناقشا الرفيق عو:الدكتور     -4
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 مجهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 الشخصية األحوالقسم  –كلية الدراسات العليا 

 إقرار الطالب

 ، وبيانايت كاآليت   أنا املوقع أجناه
 عبداملوب ابوالقاسم ابراهيم ابوحليقة   االسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 592087231   رقا التي ي 
                                    اثر الباعث فً العقود   وا:وووووووووووووووووووووووووووووووووالعن

 
قيوووا لنيووو  جر ووو  املا يوووتري يف بوووه: ىوووذه الرسوووال  الوووري حضووور ا لتووووفري شووور   ر  ق وووأ  

 انعووو  نوالنوووا نالوووك إبوووراىيا  ايسوووالني  ا كونيووو  الدراسوووال العليوووا  كليووو  األحووووال الشخصوووي 
   عنوا:حتت ناالنج 

                           ""اثر الباعث فً العقود
وإذا اجعووى أحووود  ، إبووداع يووريي أو توووهلي  اآل وورر ووا نووو  حضوور ا وكتبت ووا بنفيوووي ونووا زو  

لييت ن  حبثي فهنا أحتمو  امليولولي  علوى ذلوك، ولو  تكوو:  أهنا ن  تهليفو وتبني أهنا فعال   استقباال  
 .  انع  نوالنا نالك إبراىيا ايسالني  ا كوني  ناالنجالدراسال العليا  كلي امليلولي  على املشرف أو على 
 اخلاص  وال جيربين أحد على ذلك. قرار بنا  على ريبريىذا، وحررل ىذا اي

 
 توقيع الطال:                                                                   

 
...............
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 ممخص الرسالة

 اسـ الطالب: عبدالمكلى ابكالقاسـ ابراىيـ ابكحميقة

 عنكاف الرسالة: اثر الباعث في العقكد.

 المشرؼ االكؿ: د. عكف الرفيؽ.              المشرؼ الثاني: د. منير العابديف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

د، كالباعث ىك امر ذاتي العقك  لة دراسة نظرية الباعث كاثرىا فيتناكلت ىذه الرسا
خفي، كىك ذالؾ االمر النفسي المحرؾ لإلرادة نحك ىدؼ معيف، كقد يككف الباعث 
مشركعا؛ كقد يككف غير مشركع، فاذا كاف مشركعا؛ فانو يككف مكافقا إلرادة الشارع 
 الحكيـ، كاذا كاف الباعث غير مشركع، فانو يجب ايقافو، كيمنع صاحبو مف تنفيذه.

اعث ليا ادلتيا التي تقـك بيا مف الكتاب كالسنة، كليا اثر بالغ االىمية كنظرية الب
عمى جميع التصرفات كالعقكد، كيمكف اعماليا عمى مختمؼ العقكد منعا لكقكع 

 الضرر عمى الفرد كالمجتمع.

، كقد رأينا  في بعض العقكد  الباعث في ىذه الرسالة نظريا كتطبيقيا نظرية كقد بحثنا
سالمي ذك اتجاىيف، احدىما اتجاه مكضكعي اصحابو ىـ الشافعية اف الفقو اال

 كالحنفية، كاالتجاه االخر ذاتي حمؿ رايتو المالكية كالحنابمة.

كقد اكردنا بعضا مف التطبيقات المعاصرة التي تجسد ركح التطبيؽ لفكرة الباعث، 
مف االحكاؿ كمف ىذه التطبيقات في جانب البيكع مسألة التصرية، كمسألة العرايا، ك 

الشخصية، مسألة الطالؽ في مرض المكت، كتصرؼ الزكجة في ماليا، ككاف ذالؾ 
 كفؽ  منيجية عممية كما ىك متعارفان عميو في اكاسط البحث العممي كالتالي:

الفصؿ االكؿ: االطار العاـ كالدراسات السابقة، كقد اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى مقدمة/ 
كاسئمة البحث، كاىداؼ البحث، كاىمية البحث، خمفية البحث، كمشكمة البحث، 

 كالدراسات السابقة.
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الفصؿ الثاني: ككاف تجسيدا لالطار النظرم كقد اشتمؿ عمى: مفيـك الباعث 
 كضكابطو، كاالدلة عمى الباعث مف الكتاب كالسنة،  كالسبب في القانكف الكضعي.

ىذه الرسالة، كقد  كالفصؿ الثالث: كقد اكضحت فيو المنيجية المتبعة في كتابة
 اشتمؿ عمى نكع البحث، كمصادر البيانات، كطرؽ تحميميا، كىيكؿ البحث.

كالفصؿ الرابع: كىك الذم يمثؿ الجانب العممي في ىذه الرسالة، كقد اشتمؿ عمى: 
مسألة التصرية، كالعرايا، كالطالؽ في مرض المكت، كتصرؼ الزكجة في ماليا، 

 لؾ اثر الباعث في ىذه المسائؿ.كبياف كالن منيا مكضحان بعد ذا

 كالفصؿ الخامس: جاء فيو الخاتمة كاىـ النتائج كالتكصيات، كالمصادر كالمراجع.

 واحلمد هلل اهلادي اىل سبيل الرشاد  

 

   الباحث                                                                

 اندونيسيا -كتبو في ماالنج

                                                     10/9/2014    

 

 

 

 

 

                                                        



IX 
 

 
Abstrak 

Nama Mahasiswa : Abdal Maula Abul Qasim Abu Hulaiqoh  

Judul : Pengaruh Motif dalam Akad. 

Pembimbing 1: Dr. Aunur Rofiq  Pembimbing 2: Dr. Munirul Abidin 

Alhamdulillahirobil ‘alamin, Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW sebagai Rahmat bagi seluruh alam, istri Nabi SAW 

ummahatul mu’minin, keluarga Nabi SAW, para Sahabat Nabi Radliyallah anhum, 

dan para Tabi’in. 

Penelitian ini mengkaji teori Motif dan pengaruhnya terhadap akad. Motif 

adalah perkara personal yang bersifat rahasia, yang merupakan urusan kejiwaan yang 

menggerakkan keinginan akan suatu tujuan tertentu. Motif ini ada kalanya 

disyariatkan dan adakalanya tidak disyariatkan. Motif yang disyariatkan adalah yang 

sesuai dengan keinginan  Al Syari’ Al Hakim (Allah). Adapun Motif yang tidak 

disyariatkan maka wajib untuk dihentikan, dan dilarang untuk dilaksanakan. 

Teori Motif ini memiliki dalil-dalil yang menjadi landasannya dari Al Qur`an 

dan sunnah, serta memiliki pengaruh besar terhadap seluruh akad, dan dapat 

diterapkan pada berbagai macam akad untuk menghindari bahaya bagi personal 

maupun masyarakat. 

Peneliti telah mengkaji Motif dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun 

aplikatif. Peneliti memandang bahwa fiqh Islam memiliki dua pandangan: pertama, 

pandangan tematik, mereka adalah golongan madzhab Syafi’i dan Hanafi. Kedua, 

pandangan personal, mereka adalah golongan madzhab Malikiyah dan hambali. 

Peneliti memaparkan sebagian penerapan kontemporer yang melekat pada inti 

penerapan motif, diantaranya di bidang jual beli seperti masalah pemalsuan dan 

pengoplosan, di bidang perdata seperti masalah perceraian karena penyakit 

mematikan, dan tindakan istri terhadap hartanya. Semua itu sesuai dengan metode 

ilmiah sebagaimana yang telah disepakati dalam penelitian sebagai berikut: 

Bab I : Kerangka umum dan kajian terdahulu, bab ini terdiri dari muqoddimah, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian 

terdahulu. 

Bab II : Bab ini merupakan kajian teori yang terdiri dari : konsep motif, dalil-dalil 

tentang motif dari Al Qur`an dan Sunnah, sebab-sebab dalam hukum positifisme 

Bab III : Dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode analisis data, dan 

kerangka penelitian. 

Bab IV : Bab ini adalah pembahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari masalah 

pemalsuan, pengoplosan, perceraian karena penyakit mematikan, dan tindakan istri 
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terhadap hartanya, dan penjelasan tentang hal-hal tersebut. Kemudian tentang 

pengaruh motif terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. 

Bab V: Bab ini berisi penutup, hasil-hasil, saran-saran, dan referensi. 

 

Alhamdulillahirabil ‘alamin 

  

 Malang, 10 September 2014 

 

 Peneliti 
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ABSTRACT 

Abdal Maula Abul Qasim Abu Hulaiqoh, 2014. The Influence of Motive in Akad or 

contract. Thesis. Study Program Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Graduate School of UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Supervisor I: Dr. Aunur Rofiq.  Supervisor II: Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag  

 

Alhamdulillahirobil 'alamin, shalawat  and salam always be given to our 

Prophet Muhammad SAW. as a mercy to all the worlds, his wife, ummahatul 

mu'minin, his family, the Companions of the Prophet Radliyallah anhum, and the 

tabi'ins.  

This study examines the motive theory and its influence on the akad or 

contract. Motif is a personal matter that is confidentially, which is a psychological 

affair that drives the desire for a particular purpose. This motif is sometimes 

prescribed and sometimes not prescribed. Motifs that are prescribed in accordance 

with the wishes of Al Syari 'Al Hakim (God). The motive is not prescribed then 

obliged to stop, and forbidden to be implemented.  

This motif has a theory postulates that is based on the Qur’an and Sunnah, and 

having a major influence on the entire contract, and it can be applied to various kinds 

of contract to avoid danger to personal or public.  

Researchers have studied motif in this study both theoretical and applicative. 

The researcher considers that Islamic fiqh has two views: first, thematic view, they 

are the ones Syafi’i and Hanafi schools. Second, personal views, they are the ones 

Malikiyah and Hanbali schools.  

Researchers explain part of the application from contemporary which adhered 

to the core application of motif, including in the field of buying and selling such as 

counterfeiting and adulteration issues, such as problems in the field of civil divorce 

because of the deadly disease, and the wife actions of his property. All that according 

to the scientific method as agreed in the study as follows:  

Chapter I: general framework and previous studies, this chapter consists of 

opening, background, problem statement, research objectives, benefits of the study, 

and previous studies.  

Chapter II: This chapter is a review of the theory consisting of: the concept of 

motives, the arguments about the motives of the Qur’an and the Sunnah, the causes in 

legal positivism  

Chapter III: In this chapter, the researcher describes the methods used in this 

study, which consists of the types of research, data sources, methods of data analysis, 

and research framework.  
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Chapter IV: This chapter is a discussion in this study, which consists of the 

problem of counterfeiting, adulteration, divorce because of the deadly disease, and the 

wife actions of his property, and an explanation of these things. Then on the influence 

of motives on these issues.  

Chapter V: This chapter contains the cover, the results, suggestions, and references. 

 
Malang, 10 September 2014 

Resea
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 الفصؿ االوؿ

 السابقة تاالطار العاـ والدارسا

 اواًل: المقدمة:

 خمفية البحت:

 شركر مف بو كنعكذ ، كنستيديو ، كنستغفره ، كنستعينو ، نحمده  الحمد     

 ، لو ىادم فال يضمؿ كمف ، لو مضؿ فال هللا ييده مف ، أعمالنا كسيئات ، أنفسنا

 المبعكث ، أجمعيف الخمؽ كسيد ، كالمرسميف األنبياء خاتـ عمى كالسالـ كالصالة

 آلو كعمى ، عميو كسالمو هللا صمكات عبدهللا بف محمد سيدنا ، لمعالميف رحمة

 . الديف يـك إلى نيجو عمى كسار ، سنتو كاتبع ، بيديو اىتدل كمف ، كأصحابو

 . . . كبعد

 ، نسبيان  حديث أمر ىك ، عامة نظريات شكؿ في اإلسالمي الفقو دراسة إف     

 أكلئؾ ، الخصكص كجو عمى كمنيـ ، 1المعاصركف العمماء فيو كأٌلؼ ، بو اعتنى

 فجاءت ، القانكنية كالدراسات اإلسالمي الفقو بيف تخصصيـ في جمعكا الذيف

 في مكضكعاتيا تناكؿ مف القانكنية الدراسات في معركؼ ىك ما شاكمة عمى مؤلىفىاتيـ

  كغيرىا كاإلثبات ، كالمسؤكلية ، الممكية كنظرية ، العقد كنظرية عامة شكؿ نظريات
                                                             

 أحمد مصطفى ؛(( اإلسالمً الفقه فً الحق مصادر))  ، السنهوري عبدالرزاق:  مؤلفاتهم وأشهر العلماء هؤالء من 1

 صبحً ؛((  اإلسالمٌة   الشرٌعة فً العقد ونظرٌة الملكٌة))  ، أبوزهرة محمد ؛((  العام الفقهً المدخل))  ، الزرقا
 ساروا الذٌن المؤلفٌن من الكثٌر وغٌرهم ؛((  اإلسالمٌة الشرٌعة فً والعقود للموجبات العامة النظرٌة))  ، المحمصانً

 .النهج هذا على
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 الفقو الباعث في نظرية كالدراسة باالىتماـ حضيت التي النظريات كمف    

: ))  كتابو منيا مؤلفاتو مف جزءان  الدريني فتحي الدكتكر ليما أفرد كقد ، اإلسالمي

بيا كافرد جزءا مف كايضا الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم اىتـ  ،2(( الفقيية النظريات

كالدكتكر كىبة الزحيمي  3الكجيز في النظرية العامة لاللتزاـ(( ((مؤلفاتو ليا منو كتابو

 كانت النظرية ىذه أف كبما 4اإلسالمي(( الفقو في العقكد عمى في كتابو))الباعث

 العقكد مف عدد في النظرية أثر ىك لمبحث المطركح المكضكع ككاف ، دراستي محؿ

 إنظار ، خمران  يعصره ممف العنب بيع ، الًعينة بيع ، الٌسمـ بيع ، لألمراء يةاليد: مثؿ

 في تتجمى أىمية فييا فكؿ ىذه العقكد ، بيع العرايا. المصٌراة بيع ، المعسر المديف

 اليكمية. بحياتنا المكضكع ىذا عالقة

اف كؿ افعاؿ االنساف كاعمالو التي يقـك بيا في حياتو اليكمية يكجد ليا سبب     

باعث كدافع في داخؿ االنساف حممو عمى القياـ بيا قاصدا بذالؾ الكصكؿ الى 

 األىداؼ كالغايات التي تشبع رغباتو كتمبي مصالحو.

عف خمقو فالباعث كالدافع امر شخصي داخمي في نفس االنساف، كىك المعبر     

مف خالؿ تصرفاتو الظاىرة لألخريف، فاذا كانت تصرفاتو شريفة كاف خمقو حسف، 

 كاذا كانت تصرفاتو سيئة كاف خمقو ذميما.

                                                             
 ( م 5330 – 5331/  هـ 5450 – 5451 ، دمشق جامعة منشورات)  ، 4:  ط ، الفقهٌة النظرٌات ، الدرٌنً فتحً 2
 ( 5314/  5319 ، العربً التراث إحٌاء دار:  بٌروت)  ، لاللتزام العامة النظرٌة فً الوجٌز ، السنهوري عبدالرزاق 3
 ( م 2777/  هـ 5427 ، المكتبً دار:  دمشق)  ، 5:  ط ، اإلسالمً الفقه فً العقود على الباعث ، الزحٌلً وهبة 4
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كهللا سبحانو كتعالى القائـ عمى كؿ نفس بما كسبت ىك كحده الذم يعمـ بالنفس     

نسير عمييا البشرية كما تصبك اليو مف افعاؿ، ككضع لنا سبحانو كتعالى احكاما 

كسبال كاضحة لمكصكؿ الى الغايات كاالىداؼ بطريقة شريفة كمقبكلة ال تتسبب في 

اإليذاء لألخريف، كامرنا سبحانو كتعالى باإلخالص في النية كالعمؿ، قاؿ رسكؿ هللا 

نما لكؿ امرئ ما نكل، فمف كانت  صمى هللا عميو كسمـ:" انما االعماؿ بالنيات كا 

و فيجرتو الى هللا كرسكلو، كمف كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا اك ىجرتو الى هللا كرسكل

 . 5امرأة ينكحيا، فيجرتو الى ما ىاجر اليو"

ففي كؿ يـك يعقد الشخص اكثر مف عقد كبمحض ارادتو التي تككف خالية مف     

ككؿ  -الغش كالتدليس كاالكراه كالغمط -عيكب االرادة كما عرفيا القانكف الكضعي

عقكد يحتاج الى ايجاب كقبكؿ كعادة ما يككف ىناؾ ايجاب مسبؽ عقد مف ىذه ال

 كينعقد العقد بمجرد اقتراف القبكؿ بو.

 بإذف سنعرفو الذم بمعناه التصرية ففعؿ ، جديد قديـ مكضكع فبيع التصرية مثال    

 المراد الحيكاف ضرع في المبف كتجميع حقف - باختصار – ىنا كىك ، بعد فيما هللا

 عنو نيى الذم الفعؿ ىذا بأف أقكؿ ، لبكف أنو كيظف بذلؾ مشتريو ليتغرر بيعو

 تخمك كال ، ىذا يكمنا إلى يباشركنو التجار زاؿ ال ، كسمـ عميو هللا صمى الرسكؿ

 في تكسعكا بؿ ، المصر اة الحيكانات مف كغيرىا ، كاألغناـ ، األبقار مف أسكاقنا

                                                             
 5370: رقم حدٌث 5151 ص/ 9 ج صحٌحه فً مسلم رواه 5
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))  كىي حكميا عٌمة في التصرية مع تشترؾ ما األفعاؿ مف ارتكبكا بأف الحيؿ

 بيعو يريدكف الذم الحيكاف عف أياـ عدة الماء يحجبكف أنيـ ذلؾ مف ،((  التدليس

 السكؽ إلى جمبو يـك يسبؽ الذم اليـك حتى بالممح المخمكط العمؼ لو كيقدمكف

 كانت ىنا مف ، ذلؾ غير كىك سميف بأنو مشتريو فيظف بطنو فينتفخ الماء فيسقكنو

 مف مرتكبييا يتخذ التي األفعاؿ مف كغيرىا األفعاؿ ىذه أحكاـ بياف إلى ممحة الحاجة

 ليا؛ كىذا ما تحرمو الشريعة االسالمية الغراء. كمنطمقان  أساسان  الحيمة

 إذ ، النبكٌية كالسٌنة الكتاب فقو عمـ كأعظميا العمـك أشرؼ مف كمف المعمـك انو    

 جاءت كقد ، كمعامالتيـ الٌناس عبادات تستقيـ كبو ، كالحراـ الحالؿ ييعرؼ بو

 حكادث مف يأتي كما  ، السماكية الشرائع خاتمة ألنيا ؛ عاٌمة كٌمية شريعتنا نصكص

فٌ  ، النصكص في االجتياد إلى تحتاج متجددة،  مف يختمؼ لمنصكص الفقياء فيـ كا 

 مٌما الفقيية المسائؿ مف كثير في الفقياء اختالؼ الفيـ ىذا مف نتج كقد آلخر، فقيو

فٌ  ، كغيرىا األربعة األئمة كمذاىب ، المختمفة الفقيية المذاىب نشأة إلى أٌدل  كؿ كا 

 . كاستقالليتو ككتبو ، أدٌلتو لوي  المذاىب مف مذىب

 ؛ مقارنة فقيية دراسة في العقكد كأثره الباعث بمكضكع اىتمامنا كاف ىينا كمفٍ     

 أضٌرت كثيرة آثاران  عمييا ترتب قد العصر ىذا في سادت كالتي المحٌرمة البيكع ألفٌ 

 لبنات مف لبنة عمى كقكؼ ىك إٌنما المكضكع ىذا عمى كالكقكؼ ، كالجماعة بالفرد

 يسعد ما لكؿ الكامؿ الشامؿ التشريع ذك اإلسالـ ىك الذم العظيـ الصرح ىذا بناء
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 اإلنسانية فخر كرسالة العالميف رب ديف ألٌنو ؛ كآخرتيا كدنياىا دينيا في اإلنسانية

 ليا ليككف لمبشرية هللا ارتضاه الذم الشامؿ كالتشريع ، كسمـ عميو هللا صمى محمد

 . كمنياجان  دستكران 

كقد كاف لمشريعة االسالمية فضؿ السبؽ في ارساء دعائـ ىذه النظرية قبؿ     

  القانكف الكضعي كالذم عرفيا بعد الشريعة االسالمية بكثير تحت اسـ نظرية السبب. 

كبما اف الباعث شيء نفسي يصعب معرفتو اك استخالصو اال بقرائف دقيقة جدا     

ال يمكف استخالصو اال بطبيعة الحاؿ التي تدؿ عميو فيك بالتالي صعب المعرفة ك 

عمييا المتعاقديف اك باألحرل السبب الذم دفع كؿه مف طرفي العقد اك احدىما لتكقيع 

 العقد سكاء بنقؿ االلتزاـ اك تحمؿ االعباء.

اف االشياء الداخمية شيء نفسي ال يمكف معرفتو بسيكلة، كالشريعة االسالمية     

د يعرؼ بيا ما اذا كاف السبب الدافع الباعث الذم حمؿ الغراء كضعت لذالؾ قكاع

المشترم عمى اف يشترم كالبائع عمى اف يبيع سببا شريفا كباعث مقبكؿ اـ انو قصد 

 منو االضرار بالغير اك بالمجتمع؟

لو ايضا عالقة بمكضكع التعسؼ في استعماؿ  -الباعث -اف ىذا المكضكع     

ي استعماؿ حؽ شرع لو اصال كلكف القصد اك الحؽ عندما يككف الشخص متعسفا ف

الباعث كاف الغرض منو االضرار بمصمحة الغير اك تمخض عنو ذالؾ اك انتفاء 



8 
 

المصمحة مف ىذا الحؽ المشركع لو اصال اك االضرار بالمصمحة العامة؛ فالبيع 

كالشراء مف حيث ىك شيء مشركع اصال كحقا مكفكال لكؿ شخص تقتضيو طبيعة 

مية، كلكف اذا كاف الباعث كالسبب مف ىذا التعاقد غير مشركع فانو ال الحياة اليك 

ينعقد العقد، كيفسخ في بعض االحياف كيعاد المتعاقديف الى الحاؿ التي كانكا عمييا 

قبؿ العقد، نظرا الف النية اك السبب الباعث الذم حمؿ المشترم عمى الشراء كابراـ 

يع العنب لمف يعصره خمرا فالقرينة عقد البيع غير مشركع، كمف ذالؾ مثال ب

ككف المشترم خمارا معركفا بصناعة الخمر، فينا  -كىي قرينة قكية -المكجكدة ىنا

ال يجكز في الشريعة االسالمية البيع لو لكجكد قرينة الخمر، في حيف يجكز بيع 

العنب لشخص اخر معركؼ بالصالح بيف الناس، ككاف الغرض مف شرائو لمعنب 

فكاف الباعث الذم ىك امر نفسي  -التجارة -، اك البيع في السكؽ االكؿ مثال

 كخارجا عف نطاؽ العقد لو االثر الكبير في تحديد طبيعة العقد.

التي ستككف محؿ  –كمف ذالؾ ايضا في بعض مسائؿ  االحكاؿ الشخصية     

طالؽ المريض مرض المكت كىك المرض الذم ال يرجى شفاؤه منو  -دراستي 

لفراش، فالقرينة ىنا كاضحة مف ىذا الطالؽ كىي قصده حرماف الزكجة مف كاقعده ا

نصيبيا في الميراث فكاف الجزاء لو اف ىذا الطالؽ ال يقع معاممة لو عمى خالؼ 

مقصكده، كىك حرماف الزكجة مف الميراث فكاف الباعث ىنا عمى الطالؽ غير 

 مشركع.



3 
 

مسألة تصرؼ الزكجة في ماليا  كمف المسائؿ ذات العالقة باألحكاؿ الشخصية    

 حينما يككف القصد االضرار بالزكج مف ىذا التصرؼ.

فنظرية الباعث جاءت كنتيجة ألصكؿ التشيع االسالمي، ككاف اكؿ ظيكر ليا     

في الفقو االسالمي قبؿ القانكف الكضعي بزمف، الف الشريعة االسالمية فييا الكثير 

مف التكجييات الخمقية التي تعنى كتيتـ بتصرفات الفرد داخؿ المجتمع، كىذا يدؿ 

اء عمى اف يككف الباعث اك القصد شريفا عمى مدل حرص الشريعة االسالمية الغر 

 طاىرا في جميع المعامالت كالعقكد.

كنجد اف الفقياء اىتمكا بالباعث ككضعكا لو ضكابطو كشركطو كاحكامو بشكؿ     

 يختمؼ عف القانكف الكضعي.

 كألىمية ذلؾ اخترت أف يككف عنكاف بحثي ىذا :    

 ( ػػػػػػػوداثر الباعث في العقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)

كقد اخترت مف العقكد مجمكعة مف البيكع كبيع التصرية، كبيع العرايا، كمف     

االحكؿ الشخصية اخترت عدد مف المسائؿ التي يككف لمباعث اثرا فييا مف ذالؾ 

 تصرؼ الزكجة بماليا، كطالؽ المريض مرض المكت.
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  :: مشكمة البحثثانياً 

تدكر مشكمة البحث في كيفية تحديد الباعث اك السبب الذم حمؿ الشخص عمى     

ابراـ العقد، كباعتبار اف الباعث اك السبب شيء خارجي عف العقد كليس جزء منو 

اك شرط فيو فانو يصعب تحديده كمعرفتو لذالؾ سأبيف في ىذه الرسالة كيفية تحديده 

، مكضحا ماىية الباعث في الشريعة في الشريعة االسالمية كالقانكف الكضعي

 االسالمية كالقانكف الكضعي، مبرزا اثر الباعث في بعض التطبيقات.

 ًا: أسئمة البحث:لثثا

 مرض في الطالؽ كمسألة العرايا؟ بيع كمسألة التصرية؟ بمسألة مالمقصكد  -1
 ماليا؟ في الزكجة تصرؼ كمسألة المكت؟

 مرض في الطالؽ كمسألة العرايا؟ بيع كمسألة التصرية؟ الباعث مسألة اثر ما -2
 ماليا ؟ في الزكجة تصرؼ كمسألة المكت؟

ما مكقؼ بعض القكانيف الكضعية" القانكف الفرنسي، كالمصرم، كالميبي" مف  -3

 الباعث.
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 ًا: أىداؼ البحث:رابع

 تي تحكميا .لكالقكاعد ا منظرية الباعث ك السببتحديد المفيـك الشرعي ل  -1

 . معرفة الباعث ك السبب كالقكاعد التي تحكـ كؿ منيما  -2

المتمثؿ في اراء فقياء المذاىب االربعة في كيفية تحديد  بياف الحكـ الشرعي  -3

 . الباعث

النظرية كمدل تأثيرىا عمى محاكلة الكقكؼ عمى التطبيقات المعاصرة إلعماؿ   -4

 .العقكد في الشريعة االسالمية كالقانكف الكضعي

 : ىمية الموضوع: أخامساً 

كىك - ثر الباعث عمى العقكدتكمف أىمية ىذا البحث بمكضكعو المتعمؽ با  -1

كبياف اراء الفقياء كايضاح الفرؽ بيف الحكـ  -مكضكع في غاية  الدقة كاألىمية

الشرعي كالحكـ القضائي فيما يخص الباعث كالسبب الدافع غير المشركع كقد 

كانيا كشركطيا المطمكبة ال يقكؿ يحكـ بصحة بعض العقكد الستيفائيا ار 

بإباحتيا كانما قد تككف مكركىة اك محرمة كيككف العاقد اثـ اك عاص باعتبار 

اف االحكاـ الشرعية تنظر لمحؿ كالحرمة؛ في حيف اف القضاء اذا كجد عيب 

 مف عيكب االرادة فانو يحكـ بالبطالف كيككف لذالؾ اثار تختمؼ مف عقد ألخر. 
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ا المكضكع في ضكء الفقو المعاصر مف القضايا الفقيية تعتبر دراسة ىذ  -2

كالتي البد مف تحميميا كبياف ماىيتيا المقارنة بيف الشريعة كالقانكف  المعاصرة

 كالبحث فييا .

" جامعة مكالنا مالؾ ابراىيـ االسالمية إضافة لبنة إلى بناء الصرح العممي  -3

كالبياف ألثر الباعث عمى  يضاحفي اإل مساىمةن  إندكنيسيا" -الحككمية ماالنؽ

 . العقكد كالضرر الذم يترتب عنو لمفرد كالمجتمع

إف ىذه الدراسة تظير سماحة الشريعة اإلسالمية كمركنتيا كاتساعيا لمصالح   -4

، كمدل اىتماـ كمراعاة الشريعة االسالمية الحكؿ العباد في كؿ كقت كحيف

يكد التي تحد مف العباد كدفع الضرر كالمشقة عنيـ، مف خالؿ كضعيا لق

 . سمطاف االرادة كتمنع تعسفيا

 ًا: حدود البحث:سادس

الباعث في الشريعة االسالمية تتجمى ىذه الدراسة في بياف مفيـك  :كانيةالحدود الم

كمعرفة اراء ائمة المذاىب االربعة ككيفية عالجيـ ليذه النظرية، كمعرفة نظرية 

السبب في القانكف الفرنسي، كالمصرم، كالميبي ككيؼ تناكليا فقياء القانكف في 

 ير الباعث عمى العقكد.كمدل تأثالعصر الحديث ، 
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بيع  –اثر الباعث في بعض العقكد لذا فإنني سكؼ ادرس في ىذا البحث     

التصرية، بيع العرايا، كبعض مسائؿ االحكاؿ الشخصية مثؿ: الطالؽ في مرض 

 المكت، كتصرؼ الزكجة في ماليا. 

مستعينا با العظيـ اكال، مسترشدا بالكتب الفقيية كالدارسات القانكنية التي تعنى    

كمحمال ليذه المسائؿ كصكال الى  بيذا المكضكع، متبعا لتكجيات المشرفيف، دارسا

  اليدؼ المنشكد مف ىذه الدراسة المتمثؿ في بياف اثر الباعث في ىذه المسائؿ. 

 .ـ2013/2014العاـ الدراسي  الحدود الزمانية:

  :ًا: الدراسات السابقةبعسا

فقو في كتب الفقو، كباألخص كتب ال لباعثجرت العديد مف الدراسات لمكضكع ا   

اف ىناؾ مف افرد ليا كتبا خاصة بيا تتناكؿ مقارنتيا بيف الشريعة  ذ نجد إ المقارف

 االسالمية كالقانكف الكضعي.

حيث انو قديما ىناؾ مف كضعيا تحت النية كالقصد كالشاطبي كالغزالي كابف  القيـ 

 في كتابو اعالـ المكقعيف. 

 كمف أىـ الدراسات التي كتبت قريبان عف مكضكع البحث:   
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كتاب "النظريات الفقيية" المؤلؼ: فتحي الدريني، الناشر: جامعة دمشؽ، الطبعة  .1

ـ. كقد تحدث فيو عف العديد مف النظريات كاف مف 1996ىػ 1416الرابعة، 

 بينيا نظرية الباعث.

كقد افرد ليا عنكاف خاصا بيا " الباعث كاثره في التصرفات كالعقكد" ، كاكضح في   

فقو االسالمي في ارساء قكاعد ىذه النظرية، كانو قد عرفيا قبؿ البداية مدل اسبقية ال

القانكف الكضعي بكثير، كقاؿ باف لكؿ ارادة باعث اك دافع يحركيا ألحداث اثر اك 

انشاء تصرؼ، كلمكقاية مف تعسؼ االرادة كالحد مف طغيانيا كضعت الشريعة 

النظرية اىـ الخصائص االسالمية نظرية الباعث، ثـ بعد ذالؾ بيف في دراستو ليذه 

التي تختص بيا كىي اف الباعث متغير كانو خفي كانو خارج نطاؽ التعاقد، كقد 

 جعؿ قياس شرؼ النكايا بالباعث.

كمف اىـ النتائج التي تكصؿ الييا مف خال دراستو لنظرية الباعث انو ال خالؼ    

ي صمب العقد بيف العمماء في اف الباعث غير المشركع اذا استقر عنو التعبير ف

يبطمو، اما اذا لـ يتضمنو التعبير، كلـ يمكف استخالصو مف طبيعة محؿ العقد 

ضمنا، ففي االعتداد بو خالؼ بيف الفقياء، كيتجمى ىذا الخالؼ بكضكح في نزعتيف 

ىما النزعة الذاتية كالنزعة المكضكعية، كلكؿ منيا مناصركىا مف كؿ المذاىب 

 الفقيية.
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:  دمشؽ)  ، 1:  ط ، اإلسالمي الفقو في العقكد عمى الباعث ، الزحيمي كىبة .2

 إعادة:  ط ككتابو "الفقو االسالمي كادلتو" ( ـ 2000/  ىػ 1420 ، المكتبي دار

 .( ـ 2005/  ىػ 1425 ، الفكر دار:  دمشؽ)  ، 8 الطبعة

 اإلسالمي الفقو في كالتصرفات العقكد عمى كأثره المشركع غير بالباعث االعتداد .3

 األزىر جامعة:  صديؽ الجامعة محمد الرحمف عبد لمحمكد الكضعي كالقانكف

 العقد مف كمكقعو الباعث، ماىية ـ.تناكؿ فييا 1994الشريعة كالقانكف  كمية

 المشركع، تكمـ كشرح عف غير بالباعث بالسبب، كاالعتداء كصمتو كاإلرادة،

 الكضعي. كالقانكف اإلسالمي الفقو في الباطنة كاإلرادة الظاىرة اإلرادة

كالفرؽ بيف ما أدرسو في ىذا البحث كالبحث ىذا ىك أف بحثي يتطرؽ الى    

 مدل اثر نظرية الباعث كتطبيقاتيا المعاصرة في بعض العقكد.

الباعث كاثره في العقكد كالتصرفات في الفقو االسالمي لمباحثة مصكنة الخطيب  .4

 .2003الحصرم، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة دمشؽ 

كقد اكضحت في الفصؿ االكؿ المفيـك العاـ لمباعث، كقسمتو لمبحثيف،    

االكؿ: تعريؼ الباعث كضابطو، كالثاني: خصائص الباعث كاقسامو؛ كفي 

الفصؿ الثاني: مشركعية الباعث، كفيو اربع مباحث، االكؿ: مفيـك النظاـ 

لث: النظاـ العاـ الشرعي العاـ، الثاني: الباعث اصؿ مف اصكؿ االخالؽ، الثا

كاآلداب في القانكف، الرابع: مقارنة بيف النظاـ الشرعي العاـ كالنظاـ العاـ 
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كاآلداب في القانكف؛ كفي الفصؿ الثالث: مفيـك الباعث في العقكد كالتصرفات: 

كفيو ثالث مباحث، االكؿ: العقد اساس لدراسة الباعث، كالتاني: صيغة العقد، 

ي النظرية العامة لمعقد؛ كفي الفصؿ الرابع: اثر الباعث كالثالث: مكانة الباعث ف

 غير المشركع في الفقو االسالمي.

كمف اىـ النتائج التي خمصت الييا الباحثة انو قد عرفت الباعث بانو:    

"المحرؾ لمقكة النفسية المدركة لمغاية، كالمحركة لإلرادة نحك تحقيؽ غرض غير 

 مباشر مف التصرؼ".

نع  في الشريعة كالقانكف مف اطالؽ لفظ الدافع عمى الباعث فيما كانو ال ما   

 اسماف لمسمى كاحد كىك الحمؿ عمى الفعؿ.

ال خالؼ بيف الفقياء في ابطاؿ التصرفات اذا كاف الباعث غير المشركع، كانما 

 الخالؼ بينيـ ىك في طرؽ االستدالؿ عمى الباعث. 

طمعت عمييا حيث انني عكفت عمى كقد استفدت مف الدراسات السابقة التي ا   

اختيار المكضكع زمننا البأس بو الى اف اىتديت ليذا المكضكع؛ كاضافة ليذه 

الدارسات اطمعت عمى كتب القانكف التي تتحدث عف نظرية السبب في القانكف 

الميبي كالقكانيف القريبة منو كمف ىذه الكتب "مصادر االلتزاـ في القانكف الميبي" 

كتكر محمد البدكم االزىرم حيث انني درست معو في مادة االلتزامات ألستاذم الد

 في المرحمة الجامعية االكلى بجامعة الجبؿ الغربي غرياف كاستفذت منو الكثير.
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 تحديد مصطمحات البحث ثامنًا: 

 إلى لمتصرؼ المنشئ إرادة يحرؾ الذم النفسي الدافع:  بالباعث يقصد الباعث:

 .6مباشر غير غرض تحقيؽ

 اإلسالمي: الفقو في السبب السبب:

 الذم المنضبط الظاىر الكصؼ بػأنو: اإلسالمي الفقو في األصكؿ عمماء عرفو   

فان  ككنو عمى السمعي الدليؿ دؿ  أنيا التمميؾ عقكد عف قيؿ كلذا .شرعي لحكـو  ميعىرِّ

 مجمة مف( 97)المادة في جاء كقد. 7الغير ماؿ أخذ تتيح التي الشرعية األسباب مف

 8"شرعي سبب بال أحدً  ماؿ يأخذ أف ألحدً  يجكز ال" :العدلية األحكاـ

 القانوف: في السبب

كىك:  9"المجتمع كحماية لحمايتيا ضركرم كركفي  اإلرادة لكجكد تبرير السبب   

 . 10"التزامو جراء مف إليو الكصكؿ الممتـز يقصد الذم المباشر الغرض"

 أك تعديميا أك قانكنية رابطة إنشاء عمى أكثر أك إرادتيف تكافؽ : جمع عقد كىكالعقود

 تكافؽ ىك عندىـ فاالتفاؽ كالعقد، االتفاؽ بيف القانكف شراح بعض كيميز. إنيائيا

                                                             
 ،(  م 5330 – 5331/  هـ 5450 – 5451 ، دمشق جامعة منشورات)  ، 4:  ط ، الفقهٌة النظرٌات ، الدرٌنً فتحً 6

 . 228 ص
 .52،ص2774،سـ5الحلبً،بٌروت،ط ، منشوراتالمدنً القانون فً السبب نظرٌةعبده،  علً محمد 7
 العلمٌة، بٌروت، دون الكتب الحسٌنً، دار فهمً :، تعرٌباألحكام مجلة شرح الحكام ، دررحٌدر علً 8

 .81،ص5تارٌخ،م
 54ذكر،ص، مرجع سبق المدنً القانون فً السبب نظرٌة :عبده علً محمد 9

 191تارٌخ،ص الفكر ،بٌروت، دون ، دارالعقد نظرٌة :السنهوري الرزاق عبد 10
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 أخص فيك العقد كأما إنيائو، أك تعديمو أك نقمو أك التزاـ إنشاء عمى أكثر أك إرادتيف

 .11فقط نقمو أك التزاـ إنشاء عمى يقتصر فيك ىؤالء عند االتفاؽ مف

 كجو الذم الدافع الباعث ىك القضاء نظر في كالسبب كالباعث بمعنى كاحد ك   

 القدرة ليا – القديمة الشكؿ قيكد مف تحررت أف بعد اإلرادة كانت فإذا ، المتعاقد إرادة

 ، يدفعيا باعث مف ليا البد اإلرادة ىذه اف إال ، التزامات مف تشاء ما ترتيب عمى

 إلى اإلرادة اتجاه عدـ لضماف الباعث ىذا مشركعية مف يتحقؽ أف القضاء كعمى

 . كاآلداب العاـ النظاـ مع يتنافي أك القانكني يحرمو غرض تحقيؽ

 : الفقياء اصطالح في التصرية

 فيربط ، ناضبتو المبف قميمة الناقة أك البقرة أك الشاة تككف أف: ))  التصرية   

 ثـ ، يمتمي أم ، ضرعيا كيحفؿ لبنيا يجتمع حتى مدة ضرعيا12أخالؼ صاحبيا

 بعدىا لو ظير مرة أكؿ المشترم حمبيا فإذا ، لبنيا بغزارة إييامان  لمبيع يعرضيا

 .13(( المصٌراة الشاة:  بمسألة الفقياء عند معركفة كىي ، المبف نضكب

 

 

                                                             
(   5380والنشر، للطباعة مصر نهضة القاهرة: دار) 5، ط: الوسٌط فً شرح القانون المدنًعبدالرزاق السنهوري،  11

 .590:ص 5ج
 بالكسر ِخلف مفردها النساء ألثداء كالحلمات الناقة لضرع األخالف 12
 414 ص:  5 ج(  م 2774/  هـ 5421 ، القلم دار:  دمشق)   ، 2:  ط ، العام الفقهً المدخل ، الزرقا أحمد مصطفى 13

. 
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 :  العرايا 

 أىؿ يتطكع الجدب في العرب ككانت ، الٌرقبة دكف النخؿ ثمر عطية: ىي العرية  

 .اإلبؿ أك الشاة  بمنيحة يتطكعكف كانكا كما لو ثمر ال مف عمى بذلؾ منيـ النخؿ

كمف الميـ اف اشير الى اف الباعث كالسبب بمعنى كاحد؛ حيث اف الباعث عرؼ   

 قبؿ السبب ، كىك معركؼ عند فقياء الشريعة االسالمية بيذا االسـ.

نكف الكضعي كالذم عرفيا بعد الشريعة كالسبب ىك مصطمح اطمقو فقياء القا

 االسالمية بكثير.
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 الفصؿ الثاني

 االطار النظري

 .كادلتو  كضكابطو الباعث مفيـك -: االكؿ المبحث

 . كاصطالحا لغة الباعث مفيـك -: األكؿ المطمب

 مفيـك الباعث في المغة. -الفرع االكؿ:

 مفيـك الباعث في االصطالح. -الفرع الثاني:

 .الباعث ضكابط -: الثاني المطمب

 . المكضكعية النزعة -: االكؿ الفرع

 .الذاتية النزعة -:الثاني الفرع

 .كالسنة القراف مف الباعث ادلة -:الثالث المطمب

 االدلة مف القراف الكريـ. -الفرع االكؿ:

 الفرع الثاني االدلة مف السنة النبكية .

 المبحث الثاني: السبب في القانكف:

 طمب االكؿ: النظرية التقميدية في السبب.الم

 السبب. في الحديثة المطمب الثاني: النظرية
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 وضوابطو وادلتو: الباعث مفيـو -المبحث االوؿ:

 والتعريؼ بو باعث: معنى الالمطمب االوؿ

 : باعثالمعنى المغوي لمالفرع االوؿ: 

 ، فانبعث أرسمو كابتعثو بعثو نقكؿ ، اإلرساؿ تعنى كىي بعث مف:  لغةن  الباعث    

 . 14كأيقظو أىبو منامو مف كبعثو

 ، كاإليقاظ ، كالدفع ، اإلرساؿ)) منيا معاني عٌدة عمى يأتي:  المغة في كالباعث     

 بعثان  كابعثوي  ، غيره مع أرسموي  بوً  كبعث كحدهي  أرسموي  أم بعثان  يبعثوي  ، بعثوي :  كتقكؿ

 هللا صمى هللا رسكؿ كمحٌمد ، كاتبعوي  عباده إلى الرسكؿ هللا كبعث ، 15(( فانبعث

 كتكاصكا)) األمر عمى كبعثو ، منامو مف كبعثوي  ، كمبتعث مبعكث خير كسمـ عميو

 .  16(( لو فانبعث لكذا كبعثوي  ، عميو كتباعثكا بالخير

لىًكفٍ : ﴿  تعالى قكلو كمنو  :  القرطبي قاؿ ، 17﴾ فىثىب طىييـٍ  اٍنًبعىاثىييـٍ  اّلل ي  كىًرهى  كى

   .18(( معػؾ خػركجيـ أم)  انبعاثيـ))

                                                             
 مكتبة:  بٌروت)  ، خالد محمود:  تحقٌق ، جدٌدة طبعة ، الصحاح مختار ، الرازي عبدالقادر بن بكر أبً بن محمد 14

 . 29 ص ،(  5331/  5451 ، ناشرون لبنان
 لسان ،(هـ055: المتوفى) اإلفرٌقً الروٌفعى األنصاري منظور ابن الدٌن جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد 15

 . 551 ص/  2جـ(  بعث)  مادة ، الباء هـ( باب 5454 بٌروت: دار صادر، )  9ج ،ط:  51،  العرب
 باسل محمد: تحقٌق ، البالغة أساس ،(هـ198: المتوفى) هللا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو  16

 .44 / ص5م( ج  5338 - هـ 5453العلمٌة ،  الكتب لبنان: دار – ، )بٌروت5ج، ط:  2السود ،  عٌون
 ( 41)  اآلٌة ، التوبة سورة 17
 ،(هـ105: المتوفى) القرطبً الدٌن شمس الخزرجً األنصاري فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو  18

 - هـ5984  المصرٌة الكتب ،)القاهرة:دار2ج، ط:27أطفٌش ، وإبراهٌم البردونً أحمد: تحقٌق ، القرآن ألحكام الجامع

 . 511 ص ، 8م (جـ 5314



22 
 

ٍكًتكيـٍ  بىٍعدً  ًمفٍ  بىعىٍثنىاكيـٍ  ثيـ  : ﴿  تعالى كقكلو     يعني: ))  الطبرم اإلماـ قاؿ ،19﴾ مى

                                                    . 20(( المكت مف فيو كنتـ ما بعد مف أحييناكـ ثـ أم بعثناكـ ثـٌ :  بقكلو

 مف كىك ، ككجييـ بعثان  يبعثيـ الجند كبعث ، بالمصدر المفعكؿ تسمية باب مف كىك

 فصرنا عمينا جرت البعكث كلكف ، بعكث البعث كجمع كالبعيث البعث مف أم ذلؾ

 كجية إلى يبعثكف لمقـك بعثان  يككف كالبعث بعث، البعيث كجمع ، كغـر تطكيح بيف

 بيعث الذم جيشوً  في ام فالف بعث في كنت:  كقكليـ كالركب، السفر مثؿ الكجو مف

 كمنو 21(( بيـ أحٌمو البالء عمييـ كبعث ، فعموً  عمى حممو الشيء عمى كبعثوي  ، معوي 

مىٍيكيـٍ  بىعىٍثنىا:﴿ تعالى قكلو ًديدو  بىٍأسو  أيكًلي ٌلنىا ًعبىادان  عى   22﴾شى

 .  23كالبطش الحرب في قٌكة أصحاب أم

 المعنى مف ىك الذم المغكم المعنى نستخمص أف يمكف السابؽ العرض ىذا كمف    

 تصرؼ لتحقيؽ كيبعثيا ، اإلرادة يحرؾ الذم النفسي األمر ذلؾ:  فيك اإلصطالحي

 نفذ إذا حتى الباعث إلى بالنسبة كالكسيمة المنشأ التصٌرؼ ىذا يككف بحيث معٌيف

 إذ ، النظرية ركف كىك ، قائمان  حسيان  كماالن  غاية كاف التصرؼ طريؽ عف الباعث

 . نفسو الباعث ىك الباعث نظرية ركف
                                                             

 ( . 11)  اآلٌة ، البقرة سورة 19
 تأوٌل عن البٌان ، جامع(هـ957: المتوفى) الطبري جعفر أبو اآلملً، غالب بن كثٌر بن ٌزٌد بن جرٌر بن محمد 20

 والتوزٌع والنشر للطباعة هجر ، )القاهرة: دار5ج، ط:21التركً، المحسن عبد بن هللا عبد الدكتور: تحقٌق القرآن

 . 237 ص ، 5م (، جـ 2775 - هـ 5422واإلعالن ، 
 . 551 ص ، 2جـ مرجع سبق ذكره ، ، منظور ابن  21
 ( 1)  اآلٌة ، اإلسراء سورة 22
: المتوفى) السٌوطً بكر أبً بن الرحمن عبد الدٌن وجالل( هـ814: المتوفى) المحلً أحمد بن محمد الدٌن جالل 23

 . 911 الحدٌث (، ص دار ،) القاهرة: 5،ط: الجاللٌن تفسٌر،(هـ355
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 الفرع الثاني: الباعث اصطالحا:

 تحقيؽ إلى لمتصرؼ المنشئ إرادة يحرؾ الذم النفسي الدافع:  بالباعث يقصد   

 .24مباشر غير غرض

 ىي تحقيقيا إلى ككسيمتو ، المتصرؼ غاية كأنو المتقدـ بالمعنى كالباعث   

 كراء مف المشترم يبتغي أف ، البيع عقد في الباعث أمثمة كمف ، نفسو التصرؼ

 انتقاؿ فيك المباشر السبب أما ، القمار لممارسة ناديان  يتخذه أف مثالن  البيت شراء

 ليس كىك األشخاص باختالؼ يختمؼ ال ثابت كىذا ، المشترم إلى البيت ممكية

 ظاىر غير خفي نفسي أمر فيك التعاقد عمى الباعث خالؼ عمى ، دراستنا   محؿ

ذا ، التعاقد نطاؽ عف خارج أنو كما ، األشخاص باختالؼ يختمؼ  البكاعث تعددت كا 

 . 25الرئيس بالباعث عندئذ فالعبرة

 ، ألسنتيـ عمى الباعث كممة ترد لـ أٌنو يجد كالفقياء األصكلييف كتب في كالناظر   

ٌنما ، معينة غاية أك غرض تحقيؽ إلى لممكٌمؼ الدافع القصد بمعنى  لفظ كرد كا 

 قكؿ مثؿ في ذلؾ عف يتحدثكف الفقياء بعض نجدي  فمثالن  ، عنو تعبيران  النية أك القصد

 مكافقان  العمؿ مف قصده يككف أف المكمؼ مف الشارع قصد: ))  الشاطبي اإلماـ

 أنيا مرٌ  قد إذ الشريعة كضع مف ظاىر ذلؾ عمى كالدليؿ ، التشريع في هللا لقصد

                                                             
(  م 5330 – 5331/  هـ 5450 – 5451 ، دمشق جامعة منشورات)  ، 4:  ط ، الفقهٌة النظرٌات ، الدرٌنً فتحً 24

 . 228 ص ،
 .223  ص ، السابق المرجع:  انظر 25
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 يجرم أف المكمؼ مف كالمطمكب كالعمـك اإلطالؽ عمى العباد لمصالح مكضكعة

 . 26(( الشارع قصد ما خالؼ يقصد ال كأف أفعالو في ذلؾ عمى

 الدافع الباعث عف التعبير مقاـ في"  االبتغاء"  كممة يستخدمكف نجدىـ أننا كما   

 غير الشريعة تكاليؼ في ابتغى مف كؿ: ))  قكلو في كما العمؿ عمى المستحث أك

 باطؿ المناقضة في فعممو ، ناقضيا ما ككؿ ، الشريعة ناقض فقد ، لو شرعت ما

 فظاىر المناقض العمؿ أف أما ، باطؿ فعممو لو تشرع لـ ما التكاليؼ في ابتغى فمف

 . 27(( الفاسد كدرءً  المصالح لتحصيؿ كضعت إنما المشركعات فإف

 الدافع"  معنى غيػر في كلػكف"  الباعث"  كممة استخدـ األصكلييف بعض أف عمى   

 ىذا كاف كلٌما التشريع عمى الحامؿ السبب أك"  العمة"  بمعنى بؿ لممكمؼ"  النفسي

 مف لمشارع مقصكدة حكمة"  العٌمة"  تضٌمف بمعنى فٌسر العمٌية بالذات يميؽ ال المعنى

 الشارع لترتيب مناسبة"  العٌمة"  ىذه يجعؿ مما ، مفسدة درءً  أكٍ  مصمحة تحقيؽ

 العٌمة ألفٌ :))  يقكؿ حيث" بالباعث" العٌمة اآلمدم اإلماـ عٌرؼ فقد ، عمييا الحكيـ

 كال عقالن  ال ممتنع فغير اإلمارة بمعنى كانت فإفٍ  ، الباعث أك اإلمارة بمعنى إٌما

                                                             
 عبٌدة أبو: ، تحقق الموافقات ، (هـ037: المتوفى) بالشاطبً الشهٌر الغرناطً اللخمً محمد بن موسى بن إبراهٌم 26

 . 295 ص/  2م (، جـ5330/ هـ5450عفان ،  ابن ،) القاهرة: دار5ج، ط:0سلمان ،  آل حسن بن مشهور
 . 999ص/  2جـ المرجع السابق،(   27
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 الكاحد الكصؼ يككف أف أيضان  يمتنع فال الباعث بمعنى كانت إف كأٌما...  شرعان 

 . 28...(( ليما مناسبان  أم مختمفيف حكميف عمى لمشرع باعثان 

 لمحكـ،"  مناسبان "  كصفان  ككنو مف آنفان  قررنا بما الباعث كممة يفٌسر أف يمبث ال ثـٌ    

 فال: )) يقكؿ حيث لمشارع مقصكدة مصمحة يحقؽ ، عميو الحكـ ترتيب أفٌ  بمعنى

 أم مختمفيف حكميف عمى لمشرع باعثان  ، الكاحد الكصؼ يككف أف مف أيضان  يمتنع

 بالبيع التصٌرؼ ككذلؾ ، الحد ككجكب لمتحريـ الخمر شرب كمناسبة كذلؾ ، مناسبان 

 (.2(( ) البيع لصٌحة مناسب فإنو المرئي المحؿ في األىؿ مف

 لسانيـ عمى تجر كلـٍ  ، كالنكايا القصكد كممة أيضان  لسانيـ عمى جرل كقد 

 إٌنما)  المشيكر الحديث مف مشتؽ لمنٌية استعماليـ كثرة كلعؿٌ "  الباعث"  كممة

نما بالٌنياتً  األعماؿ  . 29( نكل ما امرئ لكؿ كا 

 أف إليو ذىب ما أصؿ:  )) يقكؿ حيث"  الباعث"  بمعنى النٌية كممة الشافعي كاإلماـ

 كأكره الظاىر، بصحة كأجزتو ، بتيمة أبطمو لـ الظاىر في صحيحان  كاف ، عقد كؿ

" الباعث إالٌ  ىنا لمنٌية معنى كال"  العقد تفسد كانت أظيرت لك كانت إذا الٌنية ليما

 ، المقاصد أفٌ  ، ىدميا يجكز ال التي الشريعة قاعدة:))  الجكزية القيـ ابف قاؿ ،30((

                                                             
 أصول فً اإلحكام ، (هـ195: المتوفى) اآلمدي الثعلبً سالم بن محمد بن علً أبً بن علً الدٌن سٌد الحسن أبو 28

 .215 ص/  9ج، ال:ط، ) بٌروت: المركز االسالمً، ال ٌوجد تارٌخ النشر ( جـ4عفٌفً،  الرزاق عبد: تحقق ، األحكام
 ، الوحً بدء كتاب ، ولفظه بسنده البخاري أخرجه.و 5370: رقم حدٌث 5150 ص/ 9 ج صحٌحه فً مسلمرواه   29

 . 9 ص/  5 جـ   5 رقم حدٌث ،  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول إلى الوحً بدء كان كٌف باب
 القرشً المطلبً مناف عبد بن المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدرٌس بن محمد هللا عبد أبو الشافعً 30

 .04 ص/  9م(، جـ5337/هـ5457، ) بٌروت: دار المعرفة،  األم ج، ال: ط ،8،  (هـ274: المتوفى) المكً
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 كالعبادات التقربات في معتبرة ىي كما كالعبارات التصرفات في معتبرة ك اإلعتقادات

 طاعة ، فاسدان  أك كصحيحان  حرامان  أك حالالن  الشيء يجعؿ ك اإلعتقاد كالنٌية فالقصد ،

 أك محرمة أك مستحبة أك كاجبة يجعميا العبادات في القصد أف كما معصية، أك

 مف مفيكمان  أعـ النٌية أفٌ  لنا يتضح تقٌدـ ما عمى كبناء ،31(( فاسدة أك صحيحة

 الدافع الباعث أف حيف في كالعادة العبادة بيف التمييز إرادة تعني قد فالنية ، الباعث

 لمتمييز ال ، مصمحة أك غرض لتحقيؽ كيكٌجييا ، اإلرادة كراء يككف أف شأنو مف

 . منيا المراد تبيف التي ىي كالقرائف 32كالعادة العبادة بيف

  كالقصد الباعث ىي كانت الدافع الباعث بمعنى استعممت إذا النية أفٌ  غير 

 الذم المباشر غير البعيد الغرض:  كىك كالفقياء األصكلييف عند كاحد معنى ذات

ذا ىذا ، إليو كسيمة التصرؼ أك الفعؿ اتخذ  بفعؿ اتصمت التي البكاعث تعددت كا 

 ؛ يستيدفيا التي الغاية تحقيؽ في تأثير لو الذم الدافع الباعث ىك فالمعتبر معٌيف

 الباعث تربط التي الصمة ندرؾ أف يمكننا ىنا كمف.  ذلؾ في الرئيس العامؿ ألٌنو

 ، ذلؾ إلى كسيمة اتخذ الذم الفعؿ أك لمتصرؼ مآالن  تككف التي كالغاية باإلرادة

 المنشئ إرادة يحٌرؾ الذم النفسي الدافع: )  بأٌنو الباعث نعٌرؼ أفٍ  يمكننا كبالتالي

 المباشرة نتائجو مف مثالن  البيع فعقد 33(مباشر غير غرض تحقيؽ إلى لمتصٌرؼ

                                                             
 تحقٌق محمد  الموقعٌن، إعالم ، (هـ015: المتوفى) الجوزٌة قٌم ابن الدٌن شمس سعد بن أٌوب بن بكر أبً بن محمد  31

 . 31 ، 31 ص/  9 جـم (، 5335 - هـ5455العلمٌة ،  الكتب ، ) بٌروت: دار5ج، ط:4إبراهٌم ،  السالم عبد
،) بٌروت: دار الكتب 5،ط:  والنظاِئر األشباه ، (هـ355: المتوفى) السٌوطً الدٌن جالل بكر، أبً بن الرحمن عبد  32

 .52 ص م(،5337 - هـ5455العلمٌة، 
 .531 ص/  2 ط/  الحق استعمال فً التعّسف نظرٌة ، وهو تعرف الدكتور فتحً الدرٌنً فً كتابه النظرٌات الفقهٌة 33
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 المباشر غير الغرض أٌما ، لمبائع الثمف ممكية كانتقاؿ ، لممشترم المبيع ممكية انتقاؿ

 المشترم يبتغى أف فنحك لكمييما أك ، المتعاقديف ألحد باعثان  يككف أف يمكف الذم

 . 34مثالن  خمران  ليتخذهي  عنبان  يشترم كمف ، محٌرـ غرض لتحقيؽ المبيع اتخاذ

 نتيجة كىذا ، متغٌير كأنوي  ، التعاقد نطاؽ عف كخارج ، ذاتي بأنو الباعث كيمتاز   

 .35ذاتيان  نفسيان  أمران  لككنو

  األحكاؿ، حسب إبطاالن  أك ، تكثيقان  الشريعة مقاصد عمى بالغ أثر ذك فالباعث    

 التشريع مف الشارع مقصد تمٌثؿ بما جممةن  المقاصد ليذه حماية إذان  الباعث فإعماؿ

 . بعضو أك ، كٌمو

 المطمب الثاني : ضوابط الباعث:

عف الضكابط التي كضعيا  -بإذف هللا تعالى -في ىذا المطمب سكؼ اتحدث    

الفقياء لمباعث، كالتي مف خالليا يمكننا معرفة ما اذا كاف الباعث سميما كالقصد منو 

ر شريؼ، ك تجدر شريؼ؛ كاذا ما كاف الباعث غير مشركعا ككاف القصد منو غي

 أثره كا عماؿ ، المشركع غير بالباعث االعتداد في الفقياء بيف خالؼ االشارة بأنو ال

 يظير لـ إذا أما ، العقد صمب في كرد ما إذا كذلؾ باإلبطاؿ كالتصرفات العقكد في

                                                             
 .57(،ص2777) دار المكتبً للنشر ،  2ط وأصوله اإلسالمً الفقه فً العقود على ، الباعثالزحٌلً وهبة 34
 . 410 ص/  5مرجع سبق ذكره ،جـ  ، الوسٌط ، السنهوري 35
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 كالثاني ، المكضكعية النظرة يغمب أحدىما اتجاىاف فممفقياء العقد صمب في الباعث

    .36الذاتية النزعة فيو تبرز

 الفرع االوؿ: النزعة الموضوعية:

 أثر ال أنو االتجاه ليذا ككفقان  ، كالحنفية ، الشافعية فقياء ىـ االتجاه ىذا أصحاب   

 كالتصرفات فالعقكد ، كعدميا الصحة حيث مف كالتصرفات العقكد عمى لمباعث

 أك ، إبراميا عمى المشركع غير بالباعث صيغتيا في يصرح لـ ما صحيحة عندىـ

 ، المالىي أك ، النكح أك الغناء عمى كاإلستئجار ، العقد محؿ طبيعة مف ذلؾ يعمـ

 – ذلؾ  يفيد ما العقد يتضمف لـ إذا أما ، شرعان  عنيا المنيي المعاصي مف غيرىا أك

 كاستكفى ، محمو أك صيغتو خالؿ مف  -(  إبرامو عمى الباعث مشركعية عدـ أم) 

 ، ظاىره في صحيح العقد أف أم ، مشركع كمحؿ ، كقبكؿ ، إيجاب مف أركانو كافة

 إذ ، طرفيو كقصد لنية اعتبار كال نظر دكف بصحتو يحكمكف االتجاه ىذا أنصار فإف

 فيترؾ ، بو لمعباد شأف ال خفي أمر االتجاه ىذا أنصار عند التعاقد عمى الباعث أف

 فقياء قاؿ ذلؾ عمى كبناء ، قضاءن  ال ديانة آثـ ألنو ؛ صاحبو يعاقب كحده 

 كبيع ، الخمر لعاصر العنب كبيع ، الًعينة بيع:  عقكد بصحة كالشافعية الحنفية

 كالطالؽ في مرض المكت. ، الداخمية الفتنة في السالح

                                                             
 5427 ، المكتبً دار:  دمشق)  ، 5:  ط ، اإلسالمً الفقه فً العقود على الباعث ، الزحٌلً وهبة:  ذلك تفصٌل انظر 36

 الفكر دار:  دمشق)  ، 8 الطبعة إعادة:  ط ، وأدلته اإلسالمً الفقه ، الزحٌلً وهبة ؛ بعدها وما 8 ص ،(  م 2777/  هـ

 ج ، ذكره سبق مرجع ، الحق مصادر ، السنهوري عبدالرزاق ؛ بعدها وما 251 ص:  5 ج ،(  م 2771/  هـ 5421 ،

 . بعدها وما 91 ص:  4
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 :الفرع الثاني: النزعة الذاتية

 كيعتبركنو التصرؼ أك العقد مف كالباعث القصد إلى ينظركف االتجاه ىذا أنصار   

 التصرؼ تضمف إذا ، كالحنابمة المالكية فقياء يتزعمو الذم االتجاه ليذا ككفقان  ،

 أمثمة كمف ، يبطؿ فانو بو العمـ بإمكانو أك اآلخر الطرؼ يعمـ مشركع غير باعث

 ، الجيش لقائد ىدية العدك إىداء:  مشركع غير باعث  عمى تشتمؿ التي التصرفات

 بقصد لزكجيا ميرىا المرأة كىبة ، الرشكة بو مقصكد فذلؾ كالمكظفيف لمحكاـ كاإلىداء

 .    37كىبت فيما الرجكع ليا كاف بعدئذ طمقيا فاف الزكاج استدامة

 في تذكر لـ كلك ، كالنيات بالمقاصد يعتد االتجاه ىذا إف))  ، لنا يتبيف تقدـ مما    

 عممو تحتـ الظركؼ كانت أك ، اآلخر لمطرؼ معمكمان  ذلؾ يككف أف بشرط ، العقكد

 بالمعنى السبب بنظرية آخذان  االتجاه ىذا كيككف ، كلبو العمؿ ركح النية ألف ؛

 العقد سبب يكف لـ فإف ، مشركعان  السبب يككف أف تتطمب التي ، الحديث القانكني

 .38(( العقد يصح فال ، مشركعان 

 بأف سابقان  ذكرنا التي العقكد ببطالف كالحنابمة المالكية قاؿ تقدـ ما عمى تأسيسان     

 في السالح كبيع ، خمران  يعصره لمف العنب بيع:  كىي ، يجيزكنيا كالحنفية الشافعية

 كبيع الحراـ عمى إعانة فييا أف إما العقكد ىذه ألف ؛ التحميؿ كزكاج ، الداخمية الفتنة

ما ، لألعداء السالح كبيع ، لمخمار العنب  كبيع بالمحـر التعامؿ لتحميؿ كسيمة أنيا كا 
                                                             

 55 ص ، ذكره سبق مرجع ، العقود على الباعث ، الزحٌلً وهبة 37
 . 59 ص ، السابق المرجع 38
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 النزعة أم)  – النزعة ليذه كتطبيقان .39بالربا التعامؿ لتحميؿ كسيمة المتخذ الًعينة

 الحرب آلة بيع مف المسممكف كيمنع: ))  نصو ما الحكاـ تبصرة في جاء –(  الذاتية

 لمف الدار كبيع ، صميبان  منيا يعمؿ لمف الخشبة بيع بذلؾ كيمحؽ الحربييف مف يعني

 .40(( خمران  يعصره لمف كالعنب ، كنيسة يعمميا

 المطمب الثالث: االدلة عمى الباعث مف القراف والسنة:

في ىذا المطمب سأسرد االدلة التي استدؿ بيا الفقياء عؿ الباعث مف القراف     

 الكريـ كالسنة النبكية كفؽ التالي:

 الفرع االوؿ: االدلة مف القراف الكريـ:

ٍكلىٍيفً  أىٍكالدىىيف   ييٍرًضٍعفى  كىاٍلكىاًلدىاتي ﴿قكلو سبحانو كتعالى:      ـ   أىف أىرىادى  ًلمىفٍ  كىاًممىٍيفً  حى  ييًت

اعىةى كىعمىى تيييف   ًرٍزقيييف   لىوي  اٍلمىٍكليكدً  الر ضى ًكٍسكى كؼً  كى ٍسعىيىا ًإال   نىٍفسه  تيكىم ؼي  الى  ًباٍلمىٍعري  الى  كي

آر   لىًدىىا كىاًلدىةه  تيضى لىًدهً  ل وي  مىٍكليكده  كىالى  ًبكى  .41﴾ ًبكى

كىي تنيى كال الزكجيف اف 42تتحدث اآلية عف ارضاع الكلد بعد انفصاؿ الكالديف    

يقصد االضرار باألخر، كذالؾ انو في ىذه الرحمة قد يككف احد الزكجيف متعسفا في 

                                                             
 .253 ص:  5 ج ، ذكره سبق مرجع ، وأدلته اإلسالمً الفقه ، الزحٌلً وهبة 39
 األقضٌة أصول فً الحكام تبصرة ، فرحون بن عبدهللا أبً الدٌن شمس اإلمام بن إبراهٌم الوفاء أبً الدٌن برهان 40

 . 518 ص:  2 ج ،(  م 2775/  هـ 5422 ، العلمٌة الكتب دار:  بٌروت)  ، مرعشلً جمال:  تحقٌق ، األحكام ومناهج
 .299سورة البقرة: االٌة 41
ج، 4، احكام القران ، (هـ149: المتوفى) المالكً االشبٌلً المعافري العربً بن بكر أبو هللا عبد بن محمد القاضً 42

 .274، ص5جم (،  2779 - هـ 5424، ) بٌروت: دار الكتب العلمٌة، 25ط
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الطبرم في تفسير ىذه استعماؿ حقو قاصدا بذالؾ االضرار باألخر، كيقكؿ االماـ 

 43اآلية الكريمة".. انعقد االجماع عمى حرمة اضرار كؿ مف الزكجيف بصاحبو..."

كىناؾ عدة تصرفات يكمف كراءىا بكاعث محرمة تككف بقصد االضرار، كيككف     

صاحبيا متعسفا في استعمالو لحقو، كمف ذالؾ اف تطمب الزكجة اجرة اكثر مف اجرة 

فينا يحؽ لمزكج اف يستأجر مرضعة اخرل، كفي ىذا يقكؿ غيرىا مقابؿ الرضاعة 

السرخسي"... كألنيا قصدت االضرار بزكجيا في التحكـ كطمب الزيادة، فالباعث 

، كىي في االصؿ اكلى مف غيرىا لشفقتيا بابنيا كحنانيا، اال اف  الصادر منيا محـر

غيرىا فميس الباعث كاف غير مشركع الغى حقيا في الرضاعة، كاف رضيت بأجرة ك

 لمزكج اف يمنعيا مف ذالؾ، فيككف باعثو غير مشركع لقصده االضرار بالزكجة.

ذيكاٍ  كىٱل ًذيفى ﴿  كقكلو سبحانو كتعالى:     كيٍفران  ًضرىاران  مىٍسًجدان  ٱت خى تىٍفًريقان  كى  ٱٍلميٍؤًمًنيفى  بىٍيفى  كى

ادان  ٍرصى ارىبى  لًٌمىفٍ  كىاً  كلىوي  ٱّلل ى  حى لىيىٍحًمفيف   قىٍبؿي  ًمف كىرىسي ٍدنىا ًإفٍ  كى ٍسنىى   ًإال   أىرى  يىٍشيىدي  كىٱّلل ي  ٱٍلحي

 .44﴾ ...أىبىدان  ًفيوً  تىقيـٍ  الى *  لىكىاًذبيكفى  ًإن ييـٍ 

نزلت ىذه اآلية الكريمة تتكاعد المنافقيف بالعذاب الشديد عمى فعمتيـ الدميمة، كىي 

يستتركف فيو، كيعدكف االسالـ مف انيـ ارادكا تفريؽ المسمميف، كبنكا ككرا تخريبي 

 الخارج .

                                                             
ج ،ال: ط، ) بٌروت: دار 97، المبسوط ، (هـ489: المتوفى) السرخسً األئمة شمس سهل أبً بن أحمد بن محمد  43

 .273-278،ص1( جم 5339 - هـ5454المعرفة، 
 .578-570سورة التوبة: اآلٌة  44
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كشفت ىذه اآلية بكاعثيـ مف بناء المسجد، كامر صمى هللا عميو كسمـ بيدمو     

 .45كاحراقو معاممة ليـ عمى نقيد قصدىـ

حث كرغب في بناء المساجد حيث قاؿ:"  -صمى هللا عميو كسمـ-مع اف الرسكؿ     

نجد اف الباعث غير مشركع ككاف لو  46ي الجنة"مف بنى  مسجدا بنى هللا لو بيتا ف

 اثر في ىذا التصرؼ ككانت النتيجة ابطالو كىدـ المسجد.

 الفرع الثاني: االدلة مف السنة:

ن مىا ًبالنًٌي اًت، األىٍعمىاؿي  ًإن مىا:"  حديث الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ      مىا اٍمًرئو  ًلكيؿًٌ  كىاً 

تيوي ًىجٍ  كىانىتٍ  فىمىفٍ  نىكىل، يىا، اٍمرىأىةو  ًإلىى أىكٍ  ييًصيبييىا، ديٍنيىا ًإلىى رى تيوي  يىٍنًكحي ا ًإلىى فىًيٍجرى رى  مى  ىىاجى

 .47ًإلىٍيًو"

يكضح ىذا الحديث بأف االنساف ال يناؿ مف الجزاء عمى عممو اال بقدر ما نكل     

كقصد، كيككف بذالؾ فساد العمؿ كصالحو مربكط بالباعث عميو، فاذا كاف الباعث 

عمى العمؿ شريفا كاف العمؿ صالحا؛ كاذا كاف الباعث عمى العمؿ غير مشركع كاف 

 العمؿ سيئا كغير صالح.

                                                             
 .211 ، ص 8، مرجع سبق ذكره ،ج  الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،    45
 .553رواه الترمذي حدٌث رقم: 46
 ، الوحً بدء كتاب ، ولفظه بسنده البخاري أخرجه و.5370: رقم حدٌث 5150 ص/ 9 ج صحٌحه فً مسلمرواه   47 

 . 9 ص/  5 جـ   5 رقم حدٌث ،  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول إلى الوحً بدء كان كٌف باب
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هللا عميو كسمـ لذالؾ مثال باليجرة، كمعناىا االنتقاؿ مف مكاف كضرب صمى      

الى اخر، كاليجرة التي قصدىا صمى هللا عميو كسمـ ىي اليجرة مف دار الشرؾ الى 

، فيذه اليجرة كاحدة عند  جميع المياجريف؛ كلكف عند هللا تختمؼ مف 48دار االيماف

هللا كرسكلو؛ كىناؾ مف  شخص الى اخر حسب الباعث اك القصد، فأىناؾ مف قصد

 قصد الزكاج كالتجارة.  

 المبحث الثاني: السبب في القانوف:

في عيد الرماف كانت العقكد تسكدىا فكرة الشكمية، كلـ يكف معركفا عندىـ اف     

السبب لو اثر في العقكد، لف الشكمية ىي التي تنشئ العقكد، كبالتالي ال يككف كجكدا 

عقكد ال تتسـ بالشكمية، كانما اساسيا االرادة، كبذالؾ  لإلرادة، كبعد ذالؾ ظيرت

 تبمكرة فكرة السبب.

كقد نشأة نظريتاف في السبب سكؼ ندرسيـ ىنا كىما النظرية التقميدية في     

 السبب" مطمب اكؿ"، كالنظرية الحديثة في السبب" مطمب ثاف":

 

 

 
                                                             

 (هـ031: المتوفى) الحنبلً الدمشقً، ثم البغدادي، الَسالمً، الحسن، بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدٌن زٌن 48

 - هـ5422) بٌروت : مؤسسة الرسالة، 0ح، ط:2، باجس  إبراهٌم - األرناؤوط شعٌب،تحقٌق :  جامع العلوم والحكم

 .54ص م ( 2775
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 المطمب االوؿ: النظرية التقميدية في السبب:

مفيـك ىذه النظرية يدكر حكؿ السبب القصدم، كىك الغاية المباشرة القريبة التي     

يقصدىا الممتـز مف التزامو، كتحدث انصار ىذه النظرية  عف السبب في العقكد، كىـ 

يفرقكف بيف انكع العقكد، ففي العقكد الممزمة لجانبيف، مثؿ عقد البيع، يككف االلتزاـ 

لتزاـ المشترم بدفع الثمف ىك التزاـ البائع بالتسميـ، كبيكذا نفسو ىك السبب، فسبب ا

 .49يككف السبب ىك التزاـ كال مف الطرفيف

كفي العقكد الممزمة لجانب كاحد، ينظر اصحاب ىذه النظرية الى طبيعة العقكد، فإذا 

كاف العقد مف العقكد الرضائية، فاف سبب التزاـ المتعاقد ىك تنفيذ التزاـ سابؽ، 

 زاـ بالتعكيض عف الضرر.كااللت

كفي العقكد العينية، فاف سبب التزاـ المتعاقد ىك استالمو الشيء محؿ العقد،     

 فيككف ممتـز برد الشيء ، ألنو سبؽ لو كاف استالمو، كالعارية القرض مثال.

اما عقكد التبرع ، فاف السبب يككف فييا نية المتبرع ، فيككف قصد المتبرع ىك     

 ماؿ دكف مقابؿ. التنازؿ عف

                                                             
منشورات الجامعة المفتوحة،  )طرابلس: 2، ط:مصادر االلتزام فً القانون المدنً اللٌبًمحمد البدوي االزهري،  49

 .515( ص2770
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كبيذا فاف خصائص السبب تككف كفقا ليذه النظرية انو داخؿ في العقد، كاف      

السبب مكضكعي ال يتأثر بالنيات، كانو متغير، كبذالؾ يشترط اصحاب ىذه النظرية 

 في السبب اف يككف مكجكدا، كاف يككف صحيحا كمشركعا.

اصحابيا، كقالكا بأنيا مفيدة كيمكف كقد تعرضت ىذه النظرية لمنقد كدافع عنيا      

بفضميا ابطاؿ االلتزامات في عدة حاالت، كالتي ال يمكف لغيرىا كنظرية المحؿ، فاف 

السبب فييا يككف المحؿ المشركع، كبالتالي فانو في العقكد الممزمة لمجانبيف مستقؿ، 

 .كعند استحالة احد االلتزاميف كأف يككف غير مشركع يبطؿ كحده دكف االخر

 وظيفة السبب في النظرية التقميدية" السبب القصدي": 

كجكد السبب في ىذه النظرية ىك الذم يبرر القكة الممزمة لمعقد، أم بمعنى اف     

 العقد يجب اف يحقؽ فائدة لمممتـز كاال فانو يككف باطال.

 نقد النظرية:

ياء القانكف، كقالكا تعرضت النظرية التقميدية في السبب لمنقد الشديد مف العديد مف فق

بأنيا غير صحيحة، كمفاد ذالؾ انو في العقكد الممزمة لجانبيف مثال كا            

عقد البيع فاف االلتزاماف ينشأف في الكقت نفسو، كفي عقد كاحد، كال يمكف القكؿ بأف 

 50احدىما سببا لألخر.
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سبب ىك التسميـ، فاف اما في العقكد العينية كعقكد التبرع، تقكؿ النظرية بأف ال     

لـ يتـ التسميـ يبطؿ االلتزاـ لتخمؼ السبب، فكاف االكؿ بيا اف تقكؿ بأف العقد باطؿ 

 ال لتخمؼ السبب، بؿ النعداـ االنعقاد اصال.

كفي عقكد التبرع تقكؿ النظرية اف السبب ىك نية المتبرع، فاذا انعدمت نية     

، كليس النعداـ كجكد االلتزاـ، فيي تخمط المتبرع يبطؿ االلتزاـ، لعدـ كجكد التراضي

 بيف السبب كبيف التراضي.

كقيؿ بأنيا غير مفيدة كيمكف حذفيا دكف خسارة في القانكف، فمثال في العقكد      

الممزمة لجانبيف يمكف االستغناء عف فكرة السبب بفكرة االرتباط بيت االلتزامات 

 المتقابمة.

كفي عقكد التبرع كالعقكد العينية، فال يمكف اف نتصكر عدـ كجكد السبب، الف      

 انعداـ التسميـ يعني انعداـ العقد مف اساسو.

كقد دافع اصحاب ىذه النظرية عنيا بالرد عف النقد المكجو الييا، كقالكا اف     

نفيذ االلتزاـ المقابؿ، السبب في العقكد الممزمة لجانبيف، ليس االلتزاـ المقابؿ، بؿ ىك ت

كبذالؾ يككف مصير كؿ التزاـ محدد في مرحمتي االنعقاد كالتنفيذ، بمعنى اف السبب 

 يجب اف يظؿ قائما مف كقت العقد الى حيف تنفيذه.
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كاف االستحالة ليست منطقية اال اذا كاف السبب ىك المنشئ لاللتزاـ ، ألنو يستحيؿ 

 و في الكقت نفسو.اف يككف الحدث منشأ لمشيء كناشأن عن

اما في عقكد التبرع فاف السبب ىك نية التبرع كال تختمط بالرضاء الف ارادة     

، كالتاني ارادتو اف يككف  الكاىب تتحمؿ الى عنصريف: االكؿ ىك ارادتو في اف يمتـز

 .51التبرع بدكف مقابؿ كىذا ىك السبب

 :(القضاء نظرية) السبب في الحديثة المطمب الثاني: النظرية

 اختط بؿ كخصكمو السبب أنصار بيف المناقشات الى الفرنسي القضاء يمتفت لـ    

 التقميدية النظرية تطبيؽ في صعكبات مف كاجيو ما بسبب بو خاصا خطا لنفسو

 لجعميا دار إيجار عقد مثؿ العقكد مف األنكاع بعض إبطاؿ يستطع لـ حيث لمسبب

 مف بدا القضاء يجد فمـ. كمشركع مكجكد المباشر القصدم السبب الف لمقمار دارا

 مف إليو الممـز ييدؼ الذم المباشر الغرض باعتباره السبب الى النظرة مف التحرر

 المتعاقد دفع الذم الغرض كىك التعاقد الى الدافع بالباعث القضاء فقاـ التزامو كراء

 :أمكر ثالثة في القصدم السبب عف التعاقد الى الدافع الباعث كيختمؼ التعاقد الى

 يدؿ كال فيو يذكر ال عنو خارج أمر ىك بؿ العقد في داخال شيئا ليس الباعث إف-1

 مف معرفتو يمكف العقد في داخال أمرا القصدم السبب يككف فيما العقد نكع عميو

 .العقد نكع خالؿ
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 مف كاف كاف حتى آخر الى عقد كمف آخر الى شخص مف يختمؼ البعث اف-2

 .العقكد مف طائفة كؿ في كاحد فيك القصدم السبب أما الطائفة نفس

 بخالؼ الشخص نية إلى بالرجكع إال معرفتو يمكف ال نفسي أمر الباعث اف-3

 . العقد معرفة خالؿ مف معرفتو يمكف مكضكعي مادم شيء ىك الذم السبب

 ىك العقد في ركنا باعتباره السبب اف ترل الحديثة النظرية فاف حاؿ أية كعمى

 ففي. األشخاص كؿ كعند العقكد كؿ في كاحدا ليس كىك التعاقد الى الدافع الباعث

 سكف عمى الحصكؿ ىك المستأجر الى بالنية التعاقد سبب يككف قد دار إيجار عقد

 .كىكذا مخزف عمى الحصكؿ أك

 التي العقكد إبطاؿ الى النظرية ىذه تطبيؽ طريؽ عف القضاء تكصؿ فقد كبيذا    

 ما كىك مشركع غير إليو الكصكؿ المتعاقد ييدؼ الذم البعيد الغرض فييا يككف

 .التقميدية النظرية ظؿ في عنو عجز

 أف القضاء اشترط فقد المتعاقد نفس في يكمف شخصيا أمرا الباعث كاف كلما    

 أك حقيقة بو يعمـ أف يجب المشركع غير الباعث لديو يتكفر لـ الذم األخر الطرؼ

 .الباعث مشركعية بعدـ النية حسف عمى االحتجاج يتـ أف يمكف فال كبالتالي افتراضا
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 الفصؿ الثالث

 منيجية البحث

كأدكات جمع البينات كطرؽ  هكمصادر  ،عمى نكع البحث ىذا الفصؿ حتكلكي     

منيجية البحث العممي كطرؽ كتابة رسائؿ ، كفقا لما ىك متعارؼ عميو في تحميميا

عمى مجمكعة مف الكتب التي تيتـ بالبحث العممي  ، كقد اعتمدت في ذاؾالماجستير

 ككيفية كتابتيا كتابة صحيحة كفؽ القكاعد المتعارؼ عمييا، كمف ىذه الكتب :

 .52سميماف أبك إبراىيـ الكىاب لمدكتكر عبد  العممي" البحث كتاب "كتابة

  .53بدر كتاب اصكؿ البحث العممي كمناىجو لمدكتكر أحمد

 .54بدكل الرحمف لمدكتكر عبد يالعمم البحث كتاب مناىج

  :نوع البحث أ.

التي تعتمد عمى الكتب فيك دراسة فقيية  يعد ىذا البحث مف البحكث المكتبية    

 . مقارنة بيف الشريعة كالقانكف 

راء آمف  كاألخذالمكتبة  استعماؿكىذا البحث نظرم كتابي يرجع فيو الباحث الى     

عمى سبيؿ -اثر الباعث في العقكد كمنيا العمماء كاقكاليـ فيما يتعمؽ بمكضكع 

ما يتعمؽ ببيع التصرية كالعرايا كطالؽ المريض مرض المكت مكضحا  -الحصر
                                                             

 م 2771/  هـ 5421( الرشد مكتبة ) الرٌاض: 3، ط: كتابة البحث العلمً،  سلٌمان أبو إبراهٌم الوهاب عبد 52
 ( . المطبوعات )الكوٌت :وكالة 1ط: ، ومناهجه العلمً البحث أصول، بدر أحمد 53
 .5300) الكوٌت:  وكالة المطبوعات الكوٌت(  9، ط: ، مناهج البحث العلمًعبدالرحمن بدوي 54
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كمبينا في كؿ منيا االثر الذم يككف الباعث سببا فييا دراسة فقيية مقارنة بيف 

الفقياء كالعمماء في مجالي الشريعة كالقانكف الشريعة كالقانكف مستعينا في ذالؾ بآراء 

 الى اليدؼ المنشكد مف ىذه الدراسة . كصكال

 :مصادر البياناتب.  

ف مصادر ىذا البحث تتمركز بالدرجة االكلى عمى الكتب كالمراجع كالدكريات إ 

كالمجالت كالبحكث العممية التي ألفت في ىذا المكضكع خصكصان الحديثة 

 ثمة ذلؾ: كالمعاصرة كمف أم

القراف الكريـ، ككتب الحديث، كمعاجـ المغة ، ككتب الفقياء القدامى مثؿ المدكنة 

الكبرل، كالمغني، كالمكافقات، كالشرح الكبير، كمكاىب الجميؿ لشرح مختصر حميؿ، 

ككشاؼ القناع؛ كمف الكتب الحديثة كتاب النظريات الفقيية، كالكسيط لمسنيكرم، 

 كغيرىا مف الكتب التي استعاف بيا الباحث في ىذه الرسالة.كمدكنة الفقو المالكي، 

 طريقة جمع البيانات - ج

 يستخدـ الباحث في جمع المعمكمات لكتابة ىذا البحث األدكات األتية:     

في عممية جمع المستخدـ طريقة جمع البيانات أك المنيج الذم الوثائؽ:  -1

عممية لجمع الحقائؽ كالمعمكمات البيانات ىي الطريقة الكثائقية، كىي طريقة 

طريؽ الكثائؽ المكجكدة في مكاف معيف مف الكتب، كىك منيج يتطمب  فع
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،كطريقة ( 55)تحديد مشكمة البحث كتجميع الحقائؽ كالمعمكمات المتعمقة بالبحث

، كما يتعمؽ تأثيرالكثائؽ في ىذا البحث تحتكم عمى الكتب اتي بحث فييا عف 

، كتتبع الكثائؽ التي ليا صمة بمكضكع كمة ىذا البحثبو مما لو أثر في حؿ مش

الباعث كاالثر المترتب عميو في بعض العقكد، ككؿ االعتماد عمى الكتب 

القديمة كالحديثة في مجالي الشريعة كالقانكف حتى نتمكف مف دراسة المكضكع 

 . دراسة فقيية مقارنة

ة مف مراحؿ البحث، في كؿ مرحم انو يظير كىذا ناتج عف األكؿ إذ التحميؿ: -2

دراؾ معانييا لمعرفة المقصكد منيا، لكي  حتى يتمكف الباحث مف فيـ األقكاؿ كا 

 يتمكف الباحث مف الكصكؿ إلى نتائج ىذا البحث.

 طريقة تحميؿ البياناتد/ 

الشريعة يقـك الباحث بجمع مصادر البيانات مف بطكف كتب عمماء أىؿ الفقو في  

البحث ، ثـ يقـك بتحريرىا، كبناءن عمى نكعية البيانات ا االسالمية ، كالقانكف في ىذ

، حيث قاـ الباحث في عممية تحميؿ 56التي تحٌصؿ عمييا الباحث باألسمكب الكصفي

عمييا الباحث مف بطكف  ؿالبيانات ليذا البحث بطريقة تحميؿ المضمكف، الذم تحص

بكضكح، لكي يسيؿ الكتب المتعمقة بمكضكع البحث سكاءن كانت القديمة كالمعاصرة 

 .لمقارئفيميا 
                                                             

،ص: م5333 - هـ5427،)المملكة العربٌة السعودٌة(  2،ط: البحث العلمً ومناهجه، الواصل عبدهللا بن عبدالرحمن 55

21. 
 .554ص.5300الكوٌت(  المطبوعات وكالة: )الكوٌت9ط:  ،العلمً البحث مناهج بدوي، عبدالرحمن 56



42 
 

 المنيج المقارف:

اىتمت معظـ أساليب الدراسات الكصفية بجمع البيانات ك المعمكمات لظاىرة ما     
 .57ك تفسيرىا محاكلة التنبؤ بمسبباتيا ك ما ينجر عمييا مف نتائج 

ك لكف أسمكب البحث المقارف يتعدل ذلؾ ليشمؿ إجراء مقارنة بيف ظكاىر     
مختمفة مع بعضيا البعض لتحديد جكانب الشبو ك االختالؼ بينيا ثـ التعرؼ عمى 

 أسباب أك عكامؿ حدكثيا .

المنيج المقارف ك ىك المنيج الذم يستعمؿ المقارنة كأداة معرفية ك يستعمؿ     
جتماعية ، فالمقارنة في الدراسات اإلنسانية تحؿ محؿ التجربة أساسا في الدراسات اال
 في الدراسات العممية .

إف عمـ القانكف المقارف شعبة عممية حديثة ساىـ في بمكرتيا كؿ مف عمـ 
 االنتربكلكجيا ك عمـ القانكف .

كىي طريقة عممية تقـك عمى أساس مقارنة األنظمة القانكنية ك استخراج أكجو     
  .58ؼ ك الشبواالختال

إف المنيج المقارف ىك مفيـك مركب مف مصطمحيف ىما: المنيج ك المقارنة     
ني الطريؽ أك األسمكب أما المقارنة فتعني تمؾ العممية التي يتـ مف ع.فالمنيج ي

خالليا إبراز أك تحديد أكجو االختالؼ كأكجو االئتالؼ بيف شيئيف متماثميف أك أكثر 
ستحالة عقد مقارنة بيف شيئيف متناقضيف تماما . إذ نككف ىنا . كىذا يعني بدكره ا

                                                             
 .541المرجع السابق ص  57
 .555ص  ( المطبوعات وكالة )الكوٌت:  1، ط:  ومناهجه العلمً البحث أصول ، بدر أحمد 58
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أماـ ما اصطمح عمى تسميتو بالمقابمة كليس المقارنة. أما المقارنة كمنيج فقد تعدد 
 .59العمماء كالمفكريف في تعريفيا

 :60أىداؼ المنيج المقارفكمف  

المقارف  . تحديد أكجو الشبو ك االختالؼ : مف بيف السمات األساسية لممنيج1
المطبؽ في العمـك القانكنية انو يساعدنا عمى معرفة أكجو الشبو ك االختالؼ بيف 
النماذج االجتماعية ك النظـ القانكنية ك يسمح بتحديد مستكل االحتكاؾ ك االنتفاع 

 .الحضارم

. تحديد المحاسف ك العيكب : كذالؾ يسمح المنيج المقارف بمعرفة االيجابيات ك 2
الظكاىر ك النماذج المدركسة ك ىك ما يسمح بكضع البرامج العممية السمبيات في 

 المركزة لسد الثغرات ك إثراء الجكانب االيجابية ك محاسف الظكاىر ك النماذج

. معرفة أسباب التطكر : إف الدراسات العممية التي تكظؼ المنيج المقارف ىي 3
ا مف مراحؿ بدائية إلى التي تمكننا مف معرفة قكاعد تطكر المجتمعات ك انتقالي

 .مراحؿ متقدمة في مجاؿ تنظيـ العالقات االجتماعية ك القانكنية

 ىيكؿ البحث ىػ/ 

 األوؿ: اإلطار العاـ والدارسات السابقة. فصؿال

 المقدمة 

 مشكمة البحث 

                                                             
( ص م 2771/  هـ 5421 ، الرشد مكتبة: )الرٌاض 3، ط:  العلمً البحث كتابة ، سلٌمان أبو إبراهٌم الوهاب عبد 59

541. 
 .543السابق ص  المرجع  60
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  أسئمة البحث 

  أىداؼ البحث 

 أىمية البحث 

 حدكد البحث 

  الدراسات السابقة 

 تحديد مصطمحات البحث 

 الثاني: اإلطار النظري فصؿال

 كضكابطو. الباعث مفيـك -: االكؿ المبحث 

 كاصطالحا. لغة الباعث مفيـك -: األكؿ المطمب 

 :الباعث في المغة. -الفرع االكؿ 

 :الباعث في االصطالح. -الفرع الثاني 

 الباعث. ضكابط -: الثاني المطمب 

 المكضكعية. النزعة -: االكؿ الفرع 

 الذاتية النزعة -:الثاني الفرع. 

 كالسنة القراف مف الباعث عمى االدلة: الثالث المطمب. 

 الكريـ القراف مف االدلة: االكؿ الفرع. 

 السنة مف االدلة: الثاني الفرع. 
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 :المبحث الثاني: السبب في القانكف الكضعي 

 .المطمب االكؿ: النظرية التقميدية في السبب 

 .المطمب الثاني: النظرية الحديثة في السبب 

 الثالث: منيجية البحث فصؿال 

 نكع البحث 

  مصادر البيانات 

 طرؽ جمع البيانات 

 طرؽ تحميؿ البيانات 

 الفصؿ الرابع: عرض البيانات وتحميميا:

  المبحث االكؿ: مسألة التصرية، كالعرايا، كالطالؽ في مرض الكت، كتصرؼ

 الزكجة في ماليا. 

 .المطمب االكؿ: مسألة التصرية 

 الثاني: مسألة العرايا. المطمب 

 .المطمب الثالث: مسألة الطالؽ في مرض المكت 

 مسألة تصرؼ الزكجة في ماليا.: المطمب الرابع 

 ،مرض في كالطالؽ المبحث الثاني: اثر الباعث في مسألة التصرية، كالعرايا 
 . ماليا في الزكجة كتصرؼ الكت،
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 .المطمب االكؿ: اثر الباعث في مسألة التصرية 

 .المطمب الثاني: اثر الباعث في مسألة العرايا 

 .المطمب الثالث: اثر الباعث في مسألة الطالؽ في مرض المكت 

 .المطمب الرابع: اثر الباعث في مسألة تصرؼ الزكجة في ماليا 

 الباعث مف الكضعية القكانيف مكقؼ: الثالث المبحث 

 الفرنسي القانكف مكقؼ: االكؿ المطمب  

 المصرم القانكف مكقؼ:  الثاني المطمب 

 الميبي القانكف مكقؼ: الثالث المطمب 

 الفصؿ الخامس:  الخاتمة :

  النتائج كالتكصيات. 

 قائمة المصادر كالمراجع. 
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 وتحميميا: البيانات عرض الفصؿ الرابع:

 وتصرؼ الوت، مرض في والطالؽ والعرايا، التصرية، مسألة: االوؿ المبحث•
 . ماليا في الزوجة

 .التصرية مسألة: االوؿ المطمب

 .العرايا مسألة: الثاني المطمب

 .الموت مرض في الطالؽ مسألة: الثالث المطمب

 .ماليا في الزوجة تصرؼ مسألة: الرابع المطمب

 الوت، مرض في والطالؽ والعرايا، التصرية، مسألة في الباعث اثر: الثاني المبحث
 . ماليا في الزوجة وتصرؼ

 .التصرية مسألة في الباعث اثر: االوؿ المطمب

 .العرايا مسألة في الباعث اثر: الثاني المطمب

 .الموت مرض في الطالؽ مسألة في الباعث اثر: الثالث المطمب

 .ماليا في الزوجة تصرؼ مسألة في الباعث اثر: الرابع المطمب

 المبحث الثالث: موقؼ القوانيف الوضعية مف الباعث

 المطمب االوؿ: موقؼ القانوف الفرنسي 

 المطمب الثاني : موقؼ القانوف المصري

 المطمب الثالث: موقؼ القانوف الميبي
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 الفصؿ الرابع

 وتصرؼ الوت، مرض في والطالؽ والعرايا، التصرية، مسألة: االوؿ المبحث

 ماليا: في الزوجة

كيقتضي منا ىذا البحث اف نعرؼ مسألة التصرية "المطمب االكؿ" ،كمسألة     

العرايا " المطمب الثاني" ،كمسألة الطالؽ في مرض المكت " المطمب الثالث"، 

 كمسألة تصرؼ الزكجة في ماليا " المطمب الرابع"، عمى النحك التالي:

 المطمب االوؿ: مسألة التصرية:

 مصرّاة:الفرع االوؿ: مفيـو ال 

 يكتمؿ مفيـك المصٌراة ببياف معنى التصرية لغةن اكالن ، كاصطالحان ثانيان:    

 اواًل: معنى التصرية: 

ٍريان حبسو في  اوال: التصرية لغة  : مف صرل ، يقاؿ صرل الماء كالمبف كالدمع صى

 .مستقر أك إناء 

ٌرل المبف ف     ي ضركعيف أم يحبس كالمصٌراة : الشاة ، ككذلؾ الناقة كالبقرة ييصى

 كيجمع 
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 .  61كصريتيا تصرية إذا لـ تحمبيا أيامان حتى يجتمع المبف في ضرعيا 

كفي صحيح البخارم : )) أصؿ التصرية حبس الماء يقاؿ مف صٌريت الماء إذا 

 . 62حبستو (( 

 تانيا: التصرية في اصطالح الفقياء :

 قميمة المبف ناضبتو ، فيربط  التصرية : )) أف تككف الشاة أك البقرة أك الناقة     

ضرعيا مدة حتى يجتمع لبنيا كيحفؿ ضرعيا ، أم يمتمي ، ثـ  63صاحبيا أخالؼ 

يعرضيا لمبيع إييامان بغزارة لبنيا ، فإذا حمبيا المشترم أكؿ مرة ظير لو بعدىا 

 . 64نضكب المبف ، كىي معركفة عند الفقياء بمسألة : الشاة المصٌراة (( 

ارم : )) قاؿ الشافعي ىك ربط أخالؼ الناقة أك الشاة كترؾ حمبيا كفي فتح الب    

حتى يجتمع لبنيا فيكثر فيظف المشترم أف ذلؾ عادتيا فيزيد ثمنيا لما يرل مف كثرة 

 . 65لبنيا (( 

                                                             
بٌددي بمرتضدى، الملّقدب الفدٌض، أبدو الحسدٌنً، الدرّزاق عبدد بدن محّمدد بن محّمد (  61)  تاا  ،  (هدـ5271: المتدوفى) الزَّ

 453: ص  98، تحقٌق: مجموعة محققٌن، ال: ط، ) الرٌاض: دار الهداٌة ، ال تارٌخ( ، ج  العروس من جواهر القاموس

– 427 . 
، تحقٌق : مصطفى دٌب البغدا  9، ط :  الجامع الصحٌح المختصر( محمد بن إسماعٌل ابوعبدهللا البخاري الجعفً ،  62) 

 .  011: ص  2( ، ج  5380/  5470، ) بٌروت : دار بن كثٌر ، 
 ( األخالف لضرع الناقة كالحلمات ألثداء النساء مفردها ِخلف بالكسر .  63) 
: ص  5م ( ج  2774هدـ /  5421، )  دمشق : دار القلم ،  2، ط :  المدخل الفقهً العام( مصطفى أحمد الزرقا ،  64) 

414  . 
، تحقٌدق : محدب الددٌن  فتح الباري شرح صاحٌح البخااري( أحمد بن علً بن حجر ابوالفضل العسقالنً الشافعً ،  65) 

 . 912: ص  4الخطٌب ، ) بٌروت : دار المعرفة ، ال : ت ( ، ج 
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كيقاؿ لممصٌراة )) المحٌفمة (( ، كىي اسـ مفعكؿ مف التحفيؿ ، كالتحفيؿ يعني     

حفمتو ، نقكؿ ضرع حافؿ أم عظيـ ، كاحتفؿ القـك التجميع ، ككؿ شيء كثرتو فقد 

 . 66إذا كثر جمعيـ 

 الفرع الثاني : حكـ التصرية:

 الدليؿ : 

في باب النيي لمبائع أف ال يحفؿ اإلبؿ كالبقر  –ركل البخارم في صحيحو     

)) ال  –صمى هللا عميو كسمـ  –عف أبي ىريرة رضي هللا عنو عف النبي  –كالغنـ 

ٌركا اإلبؿ كالغنـ فمف ابتاعيا بعد فإنو بخير النظريف بعد أف يحمبيا إف شاء  تيصى

 . 67أمسؾ كاف شاء ردىا كصاع تمر (( 

كفي الباب أيضان عف عبدهللا بف مسعكد رضي هللا عنو قاؿ : )) مف اشترل شاة     

أف تيمٌقى البيكع  محٌفمة فردىا فميرد صاعان مف تمر ، كنيى النبي صمى هللا عميو كسمـ

 ))68 . 

أف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ قاؿ  –رضي هللا عنو  –كفيو عف أبي ىريرة     

كباف كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض ، كال تناجشكا ، كال يبع حاضر  : )) ال تىمٌقكا الرُّ

                                                             
 . 915: ص  4جع السابق ، ج ( المر 66) 
 .  011: ص  2، ج  2745، مرجع سبق ذكره ، حدٌث رقم  الجامع الصحٌح المختصر( البخاري  ،  67) 
 . 011: ص  2، ج  2742( صحٌح البخاري ، حدٌث رقم  68) 
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لباد كال تصركا الغنـ كمف ابتاعيا فيك بخير النظريف بعد أف يحتمبيا إف رضييا 

ف سخطيا ردىا كصاعان مف تمر (( أ  . 69مسكيا كا 

كفي باب إف شاء رد المصراة كفي حمبتيا صاع مف تمر ركل البخارم عف أبي     

ىريرة رضي هللا عنو قاؿ قاؿ رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ : )) مف اشترل غنمان 

 . 70مصراة فاحتمبيا فإف رضييا امسكيا كاف سخطيا ففي حمبتيا صاع مف تمر (( 

كفي صحيح مسمـ مف حديث أبي ىريرة رضي هللا عنو أف رسكؿ هللا صمى هللا     

عميو كسمـ قاؿ : )) ال يتمقى الركباف لبيع ، كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض ، كال 

تناجشكا ، كال يبع حاضر لباد ، كال تصركا اإلبؿ كالغنـ فمف ابتاعيا بعد ذلؾ فيك 

ف رضييا امسكيا كاف سخطيا ردىا كصاعان مف تمر بخير النظريف بعد أف يحمبيا فإ

 ))71  

ىذا ما أكرده البخارم كمسمـ في صحيحييما مف أحاديث تتعمؽ بالتصرية     

كحكميا ، كالظاىر مف جميع ىذه األحاديث أف حكـ التصرية ىك التحريـ ؛ ألف 

 جميع ألفاظ األحاديث كردت بصيغة النيي ، كالنيي كما ىك معمـك يقتضي التحريـ .

                                                             
 . 011:  2، ج  2742( صحٌح البخاري ، حدٌث رقم  69) 

 . 011: ص  2، ج  2744حدٌث رقم  ( صحٌح البخاري ، 70) 
، تحقٌق : محمدد فدؤاد عبددالباقً ،) بٌدروت : دار  صحٌح مسلم( مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشٌري النٌسابوري ،  71) 

، باب تحرٌم بٌع الرجل علدى بٌدع أخٌده وسدومه علدى سدومه وتحدرٌم  5511: ص  9إحٌاء التراث العربً ، ال : ت ( ج 

 .  5151ٌة ، حدٌث رقم النجش وتحرٌم التصر
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ما نصو :     ))  –ا اإلبؿ كالغنـ شرحان لحديث ال تصرك  –جاء في فتح البارم     

  72كظاىر النيي تحريـ التصرية سكاء قصد التدليس أـ ال . . . (( 

قدامة : )) كالتصرية حراـ إذا أراد بذلؾ التدليس عمى المشترم  كجاء في المغني إلبف

لقكؿ النبي صمى هللا عميو كسمـ ال تصركا ، كقكلو مف غشنا فميس منا ، كركل بف 

ماجو في سننو عف النبي صمى هللا عميو كسمـ أنو قاؿ بيع المحفالت خالبة كال تحؿ 

 . 73الخالبة لمسمـ . . . (( 

 اختمفت في الجزاء المترتب عمى التصرية عمى كاآلتي : غير أف أراء الفقياء

 جزاء التصرية :

اختمؼ الفقياء في الجزاء المترتب عمى تصرية الحيكاف بيف مف اعتبره عيبان     

 يكجب الرد ، كمف لـ يعتبره كذلؾ فقاؿ بعدـ الرد عمى النحك اآلتي 

 الرأي األوؿ : -1

ة ، كالحنابمة ، كالظاىرية ، كابكيكسؼ مف ذىب جميكر فقياء المالكية ، كالشافعي    

عيبان يكجب –كىك حقف كتجميع المبف في الضرع  -الحنفية ، إلى أف تصرية الحيكاف 

، غير أنيـ اختمفكا فيما يرده المشترم مقابؿ المبف الذم  74الرد لممشترم إف شاء 
                                                             

 . 912: ص  4، مرجع سبق ذكره ، ج  فتح الباري( ابن حجر العسقالنً ،  72) 
،     )  5، ط :  المغناً فاً فقاه اإلماام أحماد بان حنبال الشاٌبانً( عبدهللا بن أحمد بن قدامدة المقدسدً أبدو محمدد ،  73) 

 . 579: ص  9( ج  5471بٌروت : دار الفكر ، 
؛ محمدد  283 – 281: ص  57، ) بٌروت : دار صدادر ، ال : ت ( ، ج  المدونة الكبرىلك بن أنس ، ( انظر : ما 74) 

هدـ /  5421، ) القداهرة : مكتبدة الشدروق الدولٌدة ،  بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصدبن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ، 
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كصاعان مف  حمبو إذا اختار الرد ، فمنيـ مف أخذ بظاىر الحديث كقاؿ برد المصٌراة

، كذىب مالؾ كبعض الشافعية إلى أف  76، كالظاىرية  75تمر كبيذا قاؿ الحنابمة 

الكاجب رد صاع مف غالب قكت أىؿ البمد ، فجاء في    المدكنة ما نصو : )) أف 

مالكان قاؿ لي كأرل ألىؿ البمداف إذا نزؿ بيـ ىذا أف يعطكا الصاع مف عيشيـ 

 .  77كمصر الحنطة ىي عيشيـ (( 

كذىب أبك يكسؼ مف أصحاب أبي حنيفة إلى أف المشترم يردىا مع قيمة المبف ال 

 . 78مع صاع مف تمر 

 الرأي الثاني : -2

نما يرجع المشترم      ذىب أبكحنيفة كصاحبو محمد إلى القكؿ بعدـ رد المصراة ، كا 

 عمى البائع بنقصاف قيمتيا إف كانت أنقص مما اشتراىا بو ، كردكا الحديث لمخالفتو

الكتاب ، كالسنة ، كاألصكؿ مف كجكه : أحدىا إف ضماف المتمفات يتقدر بالمثؿ 

بالكتاب كالسنة ، كفيما ال مثؿ لو بالقيمة ، فإف كاف المبف مف ذكات األمثاؿ فالكاجب 

المثؿ فأما في إيجاب التمر مكاف المبف مخالؼ لما ثبت بالكتاب كالسنة ، كالثاني اف 

                                                                                                                                                                              
، )  2، ط :  اهاب الجلٌاال لشارح مختصاار خلٌاالمو؛ محمدد بددن عبددالرحمن المغربددً ابوعبدددهللا ،  151م ( ، ص  2774

،  المغنااً ؛ عبدددهللا بددن أحمددد بددن قدامددة المقدسددً أبومحمددد ، 493 – 498: ص  4بٌددروت : دار الفكددر ، ال : ت ( ، ج 

، تحقٌدق :  المحلاى؛ علً بن أحمد بن سعٌد بدن حدزم الظداهري أبومحمدد ،  578 – 579: ص  4مرجع سبق ذكره ، ج 

 . 07 – 11: ص  3العربً ، ) بٌروت : دار اآلفاق الجدٌدة ، ال : ت ( ، ج  دار إحٌاء التراث
 . 574: ص  4،  مرجع سبق ذكره ،ج  المغنً(ابن قدامة ، 75) 
 .  10: ص  3( المحلى ، مرجع سبق ذكره، ج  76) 
 . 281: ص  57ج ( المدونة الكبرى ، مرجع سبق ذكره ، 77) 
، ) بٌدروت : دار الفكدر  المحتاار علاى الادر المختاار شارح تناوٌر األبصاار فقاه أبوحنٌفاةحاشٌة رد ( ابن عابدٌن ،  78) 

 . 44: ص  1( ، ج  2777/  5425والنشر ،  ةللطباع
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ف ككثيره فيما يجب مكانو كىذا مخالؼ لألصكؿ ؛ ألف فيو تسكية بيف قميؿ المب

ذا كثر المتمؼ كثر الضماف ، كىنا الكاجب  األصؿ إذا قؿ المتمؼ قؿ الضماف ، كا 

صاع مف التمر قؿ المبف أك كثر ، كىك مخالؼ لألصكؿ مف كجو آخر مف حيث أف 

 . 79فيو تكقيت خيار العيب فكجب رده لذلؾ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 47: ص  59، مرجع سبق ذكره ، ج المبسوط ( شمس الدٌن السرخسً ،  79) 
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 الثاني: مسألة بيع العرايا: المطمب

 :و اصطالحاً  بياف  معنى العرايا لغةً الفرع االوؿ:  

 :  أواًل : معنى العرايا لغةً 

العرايا ىي: جمع عريو ك ىي النخمة  المعراة ، كقيؿ ىي التي أيكؿ ما عمييا ،     

محتاجا  كأعراه النخمة أم كىبو ثمرىا عاميا ، كالعرية النخمة يعرييا صاحبيا ، رجالن 

نما أدخمة فييا  فيجعؿ لو ثمرىا عاما فيعرييا أم يأتييا، كىي فعيمة بمعنى مفعكلة ، كا 

ك لك   (1)الياء؛ ألنيا أفردت فصارت في عداد األسماء مثؿ النطيحة ، ك األكيمة

جئت بيا مع النخمة قمت نخػمة عرم        " كاستعرل الناس " في كؿ كجو كىك مف 

ـه ك منو قكلو تعالى : ﴿    (2)لرطب "العريو أم " أكمكا ا ﴾  فىنىبىذنىاهيً باٍلعىرىآًء كٍىكى سىًقي
       (4)بالعراء أم تركناه بالصحراء ، ك العراء المكاف الخالي (( ((قاؿ القرطبي  (3)

 

 

 

                                                             
 . 587ص  ، 5، مرجع سبؽ ذكره، باب العيف ، جػ مختار الصحاحمحمد الرازم ،   (5)

  .  99، ص  93،  مرجع سبؽ ذكره ، جػ  تاج العروس مف جواىر القاموسالزبيدم ،   (2)

 . 541سكرة الصافات ، اآلية ،   (9)

 . 528، ص  51، مرجعه سبؽ ذكره، جػ  الجامع ألحكاـ القرآفالقرطبي ،   (4)
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  ثانيا: المعنى اإلصطالح :

العرية ىي: عطية ثمر النخؿ دكف الٌرقبة ، ككانت العرب في الجدب يتطكع أىؿ     

 .  (1)النخؿ منيـ بذلؾ عمى مف ال ثمر لو كما كانكا يتطكعكف بمنيحة  الشاة أك اإلبؿ

ك قاؿ مالؾ : )) العرية أف  يعرم الرجؿ النخمة ثـ يتأذل المعرم بدخكؿ المعرم      

  (2)ا أم رطبيا منو بتمر أم يابس ((عميو فرخص لو أف يشتريي

كبالتالي فإف العرية : ىي ىبة ثمر النخمة أك غيره ، مما شأنو اليبس ، ييبو مالكو 

دكف أصكلو ، رطبان عمى األشجار ، ثـ يشترييا مف المكىكب لو بثمر يابس يدفعو لو 

 عند الجذاد . 

 :أقواؿ العمماء في العراياالفرع الثاني: 

دل في الحديث عف أقكاؿ العمماء ، نتحدث عف أصؿ ىذا البيع مف قبؿ أف نب    

 حيث ىك مباح أك محـر . 

كالتالي  (1)فيعتبر ىذا مف أنكاع المزابنة التي ىي " بيع الرطب في رؤكس النخؿ "    

ال يجكز بيع المزابنة ؛ ألٌف الٌنبي صمى هللا عميو كسمـ، نيى عف المزابنة كىك بيع 

يث ركل البخارم عف أنس " أف الٌنبي صمى هللا عميو كسمـ ، نيى الرطب بالتمر ، ح
                                                             

 كأسالفو المعركؼ الديف، عز إبراىيـ، أبك الصنعاني، الكحالني الحسني، محمد بف صالح بف إسماعيؿ بف محمد (5)
 . 15ص  9، ) ال تكجد معمكمات النشر( ،جػ  سبيؿ السالـ شرح بموغ المراـ،  (ىػ5582: المتكفى) باألمير

 . 239، ص  9( جػ 2775، ) مطبعة دار الرياف ،  مدونة الفقو المالكيالصادؽ الغرياني ،  (2)

 . 29، ص  4ره، جػ ، مرجع سبؽ ذك المغنىابف قدامو ، (5)
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كعميو فإف الرطب المراد الذم يجرم فيو الربا ك ذلؾ كالرطب  (2)عف المزابنة " 

بالتمر ك العنب بالزبيب كالمبف بالجبف كالحنطة بالشعير أك الرطبة باليابسة أك المقمية 

مسمميف حيث قالكا: ال يجكز ذلؾ في أم بالنية ، كنحك ذلؾ كبو قاؿ جميكر عمماء ال

كقكلو صمى هللا عميو كسمـ ،   (3)حاؿ مف األحكاؿ ، كقاؿ : ابف حنيفة يجكز ذلؾ 

أؿ عف اشتراء الرطب بالتمر ؟ فقاؿ :) أينقص الرطب إذا يبيس ؟ ، قالكا  عندما سي

فالحديث يدؿ عمى عدـ جكاز ذلؾ ، كذلؾ لعدـ   (1):نعـ ؛ فنيى عف ذلؾ (

 . (2)التساكم

إاٌل أٌف الرسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ ، استثنى منو العرايا ، كىي بيع الرطب        

في رؤكس النخؿ خرصا بمثمو مف التمر كيالن فيما دكف خمسة أكسؽ لمف بو حاجة 

 .  (3)إلى أكؿ الرطب ك ال ثمف معو

، صمى هللا عميو ك سمـ ،" رخٌص في العرايا : أف تباع بخرصيا  حيث أف النبي    

إذا أصؿ ىذا البيع غير جائز إاٌل أٌنو صمى هللا عميو كسمـ ، رخٌص فيو؛   (4)كيالن"

لحاجة الناس إلي أكؿ الرطب ك ال يكجد لدل ىؤالء الناس مبمغ مف الماؿ أم ثمف 

                                                             
، ص  2، جػ  2712، باب بيع الزبيب  بالزبيب ك الطعاـ ، حديث  ، كتاب البيوعأخرجو البخارم ، بسنده ك لفظو   (2)

 . 5518، ص  9، جػ  5193، باب تحريـ بيع الرطب بالتمر إال في العرايا ، حديث رقـ  كتاب البيوع. كمسمـ ،  817

 . 29، ص  4مرجع  سبؽ ذكره، جػ ، المغني ابف قدامو ،  (9)

 . 215، ص  9، جػ  9913، باب في التمر بالتمر ، حديث رقـ  كتاب البيوعأخرجو أبك داككد ،   (5)

 .17،ص9الصنعاني، المرجع السابؽ،جػ (2)

 . 29،ص4، مرجع السابؽ،جػالمغنيابف قدامة،  (9)

 . 011،ص2،جـ2787اٌا، حدٌث رقم ، باب: تفسٌر العركتاب البٌوعأخرجه البخاري، بسنده،  (4)
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لي كقع اتفاؽ الجميكر عمى كبالتا  (5)ىذا الرطب ؛ كذلؾ لشيكة الناس لمرطب

رخصة العرايا ، كىك بيع الرطب عمى رؤؤس النخؿ بقدر كيمو مف التمر خرصان فيما 

(  إاٌل أنيـ اختمفكا في بعض المسائؿ المتعمقة بيذا البيع، 6دكف خمسة  أكسؽ )

  -كذلؾ عمى النحك التالي :

 المذىب المالكي:  -أواًل :   

مالؾ ىي : أف ييب الرجؿ ثمرة نخؿ أك نخالت مف  إف العريو في مذىب اإلماـ    

حائطو لرجؿ بعينو ثـ يتأذل المعرم بدخكلو عميو فرخٌص لو ، فيجكز لممعرم شراؤىا 

 مف المعرل لو بخرصيا تمران عمى شركط أربعة: 

األكؿ أف تزىى، كتقع بمفظ العريو ، ال بمفظ العطية أك اليبة ك المنحة ، كالثاني أف 

 سؽ فأقؿ فإذا ازدادت فال يجكز . تككف خمسة أك 

كالثالث أف يعطيو التمر الذم يشترييا بو عند الجذاذ فإف أعطاه نقد لـ يجز ، كالرابع 

 .  (1)أف يككف التمر مف صنؼ تمر العريو 

فعمى مذىب مالؾ الرخصة في العرم إنما ىي في حؽ المعرل فقط ، ك       

بنة ك مف صنفي الربا أم التفاضؿ ك الرخصة فييا إنما ىي استثناؤىا مف المزا

 . (2)الن ساء 
                                                             

 513،ص2جػمرجع سبؽ ذكره  ،إعالـ الموقعيفابف قيـ الجكزية،  (1)
 15،ص9،جـذكره  قالصنعانً، مرجع سب (1)
 .12_15،ص9،جػمدونة الفقو المالكيكالصادؽ الغرياني،  580،  1، جػ  شرح مختصر خميؿخميؿ بف إسحاؽ ،   (5)
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قاؿ مالؾ : ) إذا باع المعرم أصؿ حائطو دكف ثمرتو أك ثمرتو دكف أصمو        

أك الثمرة مف رجؿ ك األصؿ مف أخر كجاز لمالؾ الثمرة شراء العريو األكلى 

ذا أعراه ما ييبس كيدخر مثؿ التمر كا لتيف كالعنب بخرصيا ثمران إلى الجذاذ ...  كا 

كالجكز كالمكز كشبيو جاز لمعرييا أف يشترم الثمرة إذا أزىت كحؿ بيعيا ال قبؿ ذلؾ 

 .             (1)بخرصيا يابسة إلى الجػذاذ إف كانت خمسة أكسؽ فاقؿ (

فيتضح مف ذلؾ أف العريو تككف في مثؿ المكز ك العنب ك التيف كال يجكز     

أف ينعقد البيع عمى التأجيؿ ثـ يريد التعجيؿ ك تعجيمو عند مالؾ ك أصحابو إال 

ذا أجاز شراء العريو بالخرص فيك بالدنانير  يتراضيا عمى ذلؾ فالمنصكص جكازه كا 

 . (2)ك الدراىـ ك العركض أجكز كىذا ىك المشيكر

حديث سيؿ : أف رسكؿ  (3)كمف الحجة لو عمى أف الرخصة إنما ىي لممعرل :     

سمـ نيى عف بيع التمر بالرطب إاٌل أنو رخص في العرايا أف هللا صمى هللا عميو ك 

، قالكا فقكلو يأكميا رطبا دليؿ عمى أف ذلؾ  (4)تباع بخرصيا يأكميا أىميا رطبا " 

خاص بمعرييا؛ ألنيـ في ظاىر ىذا القكؿ أىميا . ك إما أف المعرم عنده ىي اليبة 

عريو ىي اليبة ، ك إما اشتراطو في فالدليؿ عمى ذلؾ مف المغة فإف أىؿ المغة قالكا: ال

                                                                                                                                                                              
 .  519ص  2، جػ مرجع سبؽ ذكره نياية المقتصدبداية المجتيد و ابف رشد ،  (2)

 . 213، ص  57جػمرجع سبؽ ذكره ،  المدونة الكبرى  (5)
 . 172، ص  4، جػ  التاج و اإلكميؿمحمد بف يكسؼ ،   (2)
 . 514، ص  2،جػ ذكره بؽ أبف راشد ، مرجع س  (9)
 . 014، ص  2، جػ  2703، باب بيع التمر عمى رؤكس النخؿ ، حديث رقـ  كتاب البيوعأخرجو البخارم ،   (4)
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نما اشتراطو أف تككف  خمسة أك سؽ أك فيما دكنيا فاستدؿ بالحديث السابؽ بيانو كا 

 مف ذلؾ الصنؼ بعينو إذا يبس فمما 

ركل عف زيد بف ثابت ، أف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ ، رخص لصاحب     

 ىب اإلماـ مالؾ .، فيذا ىك مذ(1)العريو أف يبعيا بخرصيا تمرٌا : 

 ثانيًا: مذىب الشافعية :

أما الشافعية فقد عٌرفكىا بأنيا :) بيع الرطب عمى النخؿ بالتمر عمى األرض     

ك معنى الرخص الكاردة عنده فييا ليست لممعرم خاصة ك إنما ىي   (2)خرصٌا ( 

مثميا لكؿ أحد مف الناس أراد أف يشترم ىذا القدر مف التمر أك ما دكف ذلؾ بتمر 

كركل أف الرخصة فييا أنما ىي معمقة بيذا القدر مف التمر؛ لضركرة الناس أف يأكمكا 

كاإلماـ الشافعي  (3)رطبا كذلؾ لمف ليس عنده رطب ك ال تمر يشترم بو الرطب ، 

يشترط في إعطاء التمر الذم تباع بو العرية أف يككف نقدا ك أف ال يتفرقا قبؿ القبض 

كال خالؼ في جكازىا  (4)فإف تفٌرقا فسد البيع ، كأف تككف في التمر ك العنب فقط ، 

فيما دكف الخمسة أكسؽ ، عند مالؾ ك الشافعي  ، ك الخالؼ عنيما إذا كانت 

كل الجكاز عنيما كالمنع، كاألشير عند مالؾ الجكاز ، كبالتالي فإف خمسة أك سؽ فر 

                                                             
 .   5513، ص  9، جػ  5193، باب تحريـ بيع الرطب بالتمر ، حديث رقـ  كتاب البيوعأخرجو مسمـ ،   (5)

  .  21، ص  2، جػ  ، المذىب في الفقو الشافعيالشيرازم   (2)

 . 514، ص  2، جػ  المقتصدبداية المجتيد و نياية أبف راشد ،   (9)

 . 14ص 9، جػ  كتاب األـالشافعي ،  (4)
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الشافعي اعتمد عمى حديث سيؿ عف النبي صمى هللا عميو ك سمـ ، أنو نيى عف 

المزابنة التمر بالتمر إال أصحاب العرايا فإنو إذف ليـ فيو كقكلو : " يأكميا أىميا رطبا 

يشتركنو بو ، فيذا الحديث استشيد بو  كأىميا ىـ الذيف عندىـ رطبة ال تمر  (1)"

اإلماـ مالؾ كما سبؽ بيانو إال انو يمكف أف يقاؿ أف أىميا ىـ الذيف اشتركىا كائنا 

 . (2)مف كاف، كلذلؾ كانت الحجة لمشافعي 

كاحتج لمذىبو أيضا بما ركاه بإسناد منقطع أنو قاؿ لرجؿ مف أصحاب رسكؿ هللا     

اياكـ ىذه قاؿ فسٌمى رجاال محتاجيف مف األنصار شككا صمى هللا عميو كسمـ : ما عر 

إلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ ، أف الرطب أتي كليس بأيدييـ نقدا يبتاعكف بو 

الرطب فيأكمكنو مع الناس ك عندىـ فضؿ مف قكتيـ مف التمر فرخص ليـ أف 

نم ا لـ يجز تأخير نقد يبتاعكا العرايا بخرصيا مف التمر الذم بأيدييـ يأكمكنيا رطبا كا 

 .  (3)التمر؛ ألنو بيع الطعاـ بالطعاـ  نسيئة 

فالشافعي يخالؼ مالكا في العرية في أربعة أمكر: أحدىا في سبب الرخصة كما قمنا 

نما سميت ىبة عمى التجٌكز،  ، كالثاني أف العرية التي رخٌص فييا ليست ىبة كا 

                                                             
 . 5513، ص  9جػ  5193، باب تحريـ بيع الرطب بالتمر ، حديث رقـ  كتاب البيوعأخرجو مسمـ ،   (5)

 . 511، ص  2، جػ بداية المجتيد و نياية المقتصدأبف راشد ،   (2)

 . 11 – 14، ص  9، جػ ، األـالشافعي   (9)
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محميا فيي عنده كما قمنا في التمر  كالثالث في اشتراط النقد عند البيع، كالرابع في

 . (4)كالعنب فقط كعند مالؾ في كؿ ما يٌدخر ك ييبس 

 مذىب الحنابمة :  -ثالثًا :

فقد ٌعرفكىا بقكليـ :) ىي بيع الرطب عمى رؤكس النخؿ خرصا بمثمو مف التمر كيال 

 فاإلماـ (1)فيما دكف خمسة أكسؽ لمف بو حاجة إلى أكؿ الرطب ك ال ثمف معو ( 

أحمد بف حنبؿ يكافؽ مالكا في أف العريو عنده ىي اليبة ك يخالفو في أف الرخصة 

إنما ىي عنده فييا لممكىكب لو كذلؾ انو يرل أف لو أف يبيعيا ممف شاء بيذه الصفة 

 . (2)ال مف المعرم خاصة كما ذىب إليو مالؾ 

كأما حجتو فيي ظاىر األحاديث المتقدمة أنو رخص في العرايا ك لـ يخص         

المعرم مف غيره ، فأما في خمسة أكسؽ فال يجكز عند األماـ أحمد رحمو هللا ، أما 

اإلماـ مالؾ كالشافعي في قكؿ يجكز ؛كذلؾ ألف في حديث زيد كسيؿ أنو رخص في 

خمسة في حديث أخر ركاه أبى ىريرة ك شؾ العرية مطمقا ثـ استثنى ما زاد عمى ال

في الخمسة فاستثنى اليقيف ك بقى المشككؾ فيو عمى مقتضى اإلباحة ؛كألف العريو 

                                                             
 .511،ص2جػ ، مرجع سبؽ ذكره، بداية المجتيد ونياية المقتصد ابف راشد ،   (4)

،  (ىػ182: المتكفى) الديف شمس الفرج، أبك الحنبمي، الجماعيمي المقدسي قدامة بف أحمد بف محمد بف الرحمف عبد  (5)
 . 24، ص  1جػ ،ال تكجد معمكمات النشر( كالتكزيع  لمنشر العربي الكتاب دار)القاىرة: ،  الشرح الكبير عمى متف المقفع

 بابف الشيير الحنبمي، الدمشقي ثـ المقدسي الجماعيمي قدامة بف محمد بف أحمد بف هللا عبد الديف مكفؽ محمد أبك  (2)
 - ىػ 5454 ،العممية  الكتب دار) لبناف : 5ط: ،  ، الكافي في فقو احمد بف حنبؿ (ىػ127: المتكفى) المقدسي قدامة
 . 11، ص  2جػ (ـ  5334

 .05،ص4، مرجع سبؽ ذكره، جػالمغنيابف قدامة المقدسي،  (3)
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رخصة بنيت عمى خالؼ النص ك القياس يقينا فيما دكف الخمسة كالخمسة مشككؾ 

ككافؽ الشافعي اإلماـ احمد في أٌف لفظ رخص  (3)فييا فال تثبت إباحتيا مع الشؾ 

ي العرية ، أف تؤخذ بمثؿ خرصيا تمران يأكميا رطبان إال أنو لـ يبحيا إال لمضركرة " ف
 فيذا ىك مذىب الحنابمة    .             (1)

 رابعًا : مذىب الحنيفة :

فاإلماـ أبك حنيفة لـ تجز عنده العرايا ككانت إف جعمت بيع نكعا مف المزايدة      

ىك مف باب البيع ك إنما ىك مف باب رجكع رأل أف انصرافيا إلى المعرم ليس 

، ك قد (2)الكاىب فيما كىب بإعطاء خصاؿ تمر، أك تسميتو إياىا بيعا عنده مجازان 

التفت إلى ىذا المعنى مالؾ في بعض الركايات عنو فمـ يجز بيعيا بالدراىـ ك ال 

ف كاف المشيكر عنو جكاز ذلؾ ك قد قيؿ أف ق كؿ بشيء مف األشياء سكل الخرص كا 

أبي حنيفة ىذا ىك مف باب تغميب القياس عمى الحديث، كذلؾ أنو خالؼ األحاديث 

في مكاضع منيا أنو لـ يسميا بيعا ك قد نص الشارع عمى تسميتيا بيعا ، ك منيا أنو 

جاء في الحديث أنو نيى عف المزابنة كرخص في العرايا كعمى مذىبو ال تككف 

مزابنة ىي في البيع ك كذلؾ مف أدلتيـ في المنع " العرايا استثناء مف المزابنة؛ ألف ال

عف عبادة بف الصامت رضي هللا عنو قاؿ : قاؿ صمى هللا عميو كسمـ ، الذىب 

                                                             
 عبدتحقيؽ : ،القديررح فتح ، ش (هـ815: المتوفى) الهمام بابن المعروف السٌواسً الواحد عبد بن محمد الدٌن كمال  (5)

 .451،ص1جػ (2779 – 5424، العممية الكتب دار)لبناف:  الميدم غالب الرزاؽ

 . 18،ص  4،  مرجع سبؽ ذكره ، جػالمغنى أبف قدامو ،   (2)
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بالذىب،  كالشعير بالشعير ، كالتمر بالتمر ، كالممح بالممح مثال بمثؿ سكاء بسكاء 

  (1)دو "يدا بيد ، فإذا اختمفت األصناؼ فيبيعكا كيؼ شئتـ إذا كاف يدان بي

فالظاىر مف الحديث منع بيع التمر بالتمر جزافا ك ال بيع شيء  مف ذلؾ متأخرا     

 إال يدان بيدو . 

كالعجب منو أنو سيؿ عميو أف يستثنييا مف النيي عف الرجكع في اليبة التي        

ر عميو أف يستثنييا مما استثنى منو الشارع  لـ يقع فييا االستثناء بنص الشرع كعسي

 كىي المزابنة .     

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 5278، ص  9، جػ  5180، باب بيع الطعاـ مثال بمثؿ ، حديث رقـ  كتاب المساقاتأخرجو مسمـ ،   (5)
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 المطمب الثالث: مسألة الطالؽ في مرض الوت:

 ،أك كاف صحيحان  يقتضيو، ما كجد إذا كقت أم في يكقعو لمزكج حؽ الطالؽ    

 .ذلؾ في عميو حجر ال فإنو مكجكدة، لمتصرؼ أىميتو دامت ما مريضان 

 العصر ىذا في القانكني الصعيد عمى الميمة المسائؿ مف المكت مرض ك يعد    

 تشريعات بو أخذت كقد،  النظرية كتشعباتو كامتداداتو العممية تطبيقاتو لكثرة نظرا

 عف عديدة أخرل تشريعات كتخمفت،  متباعدة أك متقاربة أك متطابقة بصكرة عديدة

 مف إلى اليـك تحتاج أصالة عف مضماره في اإلسالمي الفقو برىف كما،  بو األخذ

 . أحكامو؟ ىي كما ؟ المكت مرض ىك فما،  يجمكىا

 تعريؼ مرض الموت:   

ىك الذم يككف الغالب فيو مكت المريض، بحيث يعجز عف القياـ بمصالحو     

خارج البيت ، اف كاف رجال، كداخؿ البيت اف كاف امرأة، كيمحؽ بو كؿ مف غمب 

عميو احتماؿ اليالؾ، كالمقاتؿ في ساحة المعركة، كمف كاف عمى متف سفينة يخشى 

 .80غرقيا

 

                                                             
 .89-82، ص 2ج مرجع سبق ذكره  ،المدونة الكبرى  80
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 .81، اك يخاؼ فيو المكت في االكثركىك ايضا: المرض الذم يؤدم الى المكت

كيمحؽ بمرض المكت االعداـ كما في حكمو اذا تـ تنفيذه، ككذالؾ الحالة التي     

 .82يغمب فييا اليالؾ اذا مات الشخص عمى تمؾ الحالة

 ثالثة فيو تتحقؽ أف يجب المكت مرض أف عمى القضائي كاالجتياد الفقو أجمع لقد

 :شروط مرض الموت

 .غالبان  المكت فيو يحدث رضان م يككف أف -1

 .المكت مف بالخكؼ شعكران  المريض عند يكٌلد أف -2

 .بدئو عمى سنة مضي قبؿ بو متصالن  مكتان  بالفعؿ الشخص يمكت أف -3

 رؤية عف المريض كيعجز المكت خكؼ فيو يغمب الذم ىك إذف المكت فمرض    

 كاف إف داره داخؿ مصالحو رؤية كعف الذككر، مف كاف إف داره عف خارجان  مصالحو

 عميو كمضت مرضو امتد فإف سنة، مركر قبؿ الحاؿ ذلؾ عمى كيمكت اإلناث مف

 كتصرفات تصرفاتو كتككف الصحيح حكـ في كاف كاحدة حاؿ عمى كىك سنة

 قبؿ كمات حالو كتغير مرضو اشتد فمف حالو، كيتغير مرضو يشتد لـ ما الصحيح،

 .المكت مرض مريضان  الكفاة تاريخ إلى التغير كقت مف اعتباران  حالو يعد سنة، مضي

                                                             
 .38، ص 0سبق ذكره، ج  مرجع  المغنًابن قدامه المقدسً،  81
 ، مرجع سبق ذكره، فصل المٌم، حرف الضاد.لسان العربابن منظور،  82



10 
 

 العتبار ذلؾ كفى كاالجتياد الفقو في المكت مرض ضكابط تكافرت فمتى    

 .المكت بعد لما كصية بمثابة تصرفو كاعتبار أجمو بدنك شاعران  المريض

 الموت: مرض إثبات 

 فعالن، كحدكثو المرض طبيعة تؤكد طبية تقارير تكفر مف بد ال المكت مرض في    

 إلى يخضع بؿ الشخصية بالبينة إثباتو يجكز فال مميت مرض ىك المرض أف أما

 .المريض لدل المكت مف الخكؼ تكلد شرط تكفر معيا ليتقرر الفنية الخبرة

 : 83 الموت مرض تحديد في الفقياء واختمؼ

 يٌتصؿ اٌلذم المخكؼ المرض:  ىك المكت مرض أفٌ  إلى الفقياء جميكر فذىب

 .  بسببو المكت يكف لـ كلك،  بالمكت

،  المكت خكؼ فيو يغمب اٌلذم ىك:  المكت مرض أفٌ  إلى الحنفٌية كذىب    

 كعف،  الذككر مف كاف إف داره عف خارجان  مصالحو رؤية عف المريض معو كيعجز

 مركر قبؿ الحاؿ ذلؾ عمى كيمكت،  اإلناث مف كاف إف داره داخؿ مصالحو رؤية

،  حالو كيتغٌير مرضو يشتدٌ  لـ ما ىذا،  يكف لـ أك فراش صاحب كاف سكاء،  سنة

 .  االشتداد تاريخ مف الٌسنة ابتداء فيعتبر

 :  كصفاف فيو يتكافر أف لتحٌققو يشترط،  ىذا فعمى
                                                             

جزء، الطبعة الثانٌة،) دار  41الكوٌت،  –، وزارة االوقاف والشؤون االسالمٌة الموسوعة الفقهٌة الكوٌتٌةبتصرف،   83

 .  90هـ( ج5420الكوٌت، -السالسل
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 .  يكثر أك عادةن  منو اليالؾ يغمب أم،  مخكفان  يككف أف:  األّوؿ الوصؼ

 إف أٌنو لمفتكل كالمختار،  فيو تكٌممكا المكت مرض حد:  اليندٌية الفتاكل في جاء    

 .  يكف لـ أـ فراش صاحب كاف سكاء،  المكت مرض كاف المكت منو الغالب كاف

 لكثرة،  المكت منو يخاؼ اٌلذم ىك:  كالمخيؼ المخكؼ المرض:  الٌنككم كقاؿ    

 المكت. منو يخاؼ ألٌنو:  قاؿ مخكؼ:  قاؿ فمف،  بو يمكت مف

:  المكت بمرض "كمراده:  الٌتسكلي كقاؿ. رآه مف يخيؼ ألٌنو مخيؼ:  قاؿ كمف    

 .  84بو" المكت بكثرة الٌطبٌ  أىؿ حكـ اٌلذم المخكؼ المرضي 

 أىؿ قكؿ إلى فيو يرجع األمراض مف أمره أشكؿ ما:  كالحنابمة الٌشافعٌية كقاؿ    

 قكؿ إالٌ  يقبؿ كال،  كالمعرفة كالٌتجربة بذلؾ الخبرة أىؿ ألٌنيـ،  األطٌباء كىـ،  المعرفة

 فمـ،  العطايا كأىؿ الكارث حؽٌ  بو يتعٌمؽ ذلؾ ألفٌ ،  بالغيف ثقتيف مسمميف طبيبيف

 يقدر لـ إذا العدؿ الٌطبيب قكؿ يقبؿ أٌنو:  الخرقيٌ  قكؿ كقياسي ،  ذلؾ إالٌ  فيو يقبؿ

 طبيبيف عمى

 بأٌنو يخبر بمف ثـٌ ،  عددان  باألكثر ثـٌ ،  األعمـ بقكؿ يؤخذ األطٌباء اختمؼ كلك   

 ابف كنقمو،  الماكردمٌ  قالو،  غيره عمى خفي ما العمـ غامض مف عمـ ألٌنو،  مخكؼ

 .  كأقٌره الٌرفعة

                                                             
84

 ، تحقٌق:((الحكام تحفة شرح)) التحفة شرح فً البهجة ،(هـ5218: المتوفى) التُُّسولً لحسنا أبو علً، بن السالم عبد بن علً 

 .82(ص م5338 - هـ5458 بٌروت،/  لبنان - العلمٌة الكتب دار)5،ط:شاهٌن القادر عبد محمد
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 مف أحدان  يراجع أف قبؿ مات كأف،  األطٌباء مف إليو يرجع مف يتكٌفر لـ فإف   

 إف بيتو خارج لمصالحو الخركج عف المريض عجز يعتبر أف يمكف فإٌنو،  األطٌباء

 عمى تدؿ عالمةن  اإلناث مف كاف إف بيتو داخؿ مصالحو رؤية كعف، الذككر مف كاف

 أٌية تعتبر أف أك،  قبمو المصالح تمؾ رؤية عمى قادران  كاف إف مخكفان  المرض ككف

 .  العارفيف األطٌباء نظر في مخكفان  ككنو عف تنبئ أخرل عالمة

 المصالح إتياف عف عجزه:  بيتو خارج لمصالحو الخركج عف بالعجز كيقصد   

 كنحك كالٌنٌجار كالحٌداد كالٌدٌقاؽ كالحٌماؿ شاٌقة بحرفة محترفان  كاف فمك، العادٌية القريبة

 إلى الخركج عمى قدرتو مع،  مرض أك عجز أدنى مع إقامتو يمكف ال مٌما ذلؾ

 عف العجز ىؤيالء في يشترط ال إذ،  المكت مرض في يككف ال كالسكؽ المسجد

 صاحب عنو يعجز ما مثؿ عف بؿ،  المكت مرض في ليعتبركا حرفتيـ في العمؿ

 .  العادٌية الحرفة

 بسبب أـ بسببو المكت كقع سكاء،  بالمكت المرض يٌتصؿ أف 85: الثّاني الوصؼ

  ذلؾ غير أك تصادـ أك حريؽ أك غرؽ أك كقتؿ المرض عف خارجيٌو  آخر

 فيو تصرفاتو كتعتبر،  المكت بمرض ليس أٌنو تبٌيف المرض ىذا مف صحٌ  فإذا

 لدائنيو كال لكرثتو يجكز ال حٌيان  داـ ما فالمريض،  فرؽ دكف الٌصحيح كتصرفات

                                                             
 .90مرجع سبق ذكره ص ،الكوٌتٌة  الفقهٌة الموسوعة  85
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 المرض انتيى إذا أٌما،  مرضو مف يشفى أف لجكاز تصرفاتو عمى االعتراض

 . المكت مرض في كقع الٌتصرؼ أفٌ  فيتبٌيف بالمكت المخكؼ

 :86الفارِّ  طالؽ

 الفقياء يعنكف كقد مكتو، مرض حاؿ في بائنان  زكجتو الزكج طالؽ: ىك الفار طالؽ

 .المريض بطالؽ: لو

 مكت، مرض مريضان  كاف إذا زكجتو الزكج طالؽ صحة إلى الفقياء ذىب كقد   

 .األىمية كامؿ داـ ما المريض، غير الزكج مف كصحتو

 أكاف سكاء رجعي، طالؽ مف عدتيا في كىي مات إذا منو إرثيا إلى ذىبكا كما

 .الكفاة عدة لذلؾ تستأنؼ كأنيا ال، أـ بطمبيا

 الطالؽ عند صحيحان  الزكج كاف فإف العدة، في كىي كمات بائنان  الطالؽ كاف فإذا

ف الطالؽ، عدة عمى كتبني باالتفاؽ، منو ترث لـ المكت، مرض مريض غير  كاف كا 

 .الجديد في الشافعية عند فكذلؾ الطالؽ، عند مكت مرض مريضان 

 أنيا إلى لمشافعية، القديـ المذىب كىك األصح، في كالحنبمية الحنفية، كذىب    

 مف الطالؽ بيذا فاران  كيعد األجميف، بأبعد كتعتد قصده، بنقيض لو معاممةن  منو ترث

 .الفرار طالؽ كاسمو إرثيا،
                                                             

 شرح المختار الدر ، (هـ5788: المتوفى) الحنفً الحصكفً الدٌن بعالء المعروف الِحْصنً محمد بن علً بن محمد 86

 -هـ5429 ،العلمٌة  الكتب دار)لبنان:  5ط:إبراهٌم  خلٌل المنعم عبد 988تحقٌق: -9/980 البحار وجامع األبصار تنوٌر

 .8/03مرجع سبق ذكره   المغنًو.988ص 9، ج م2772
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 لمميراث أىالن  تككف كأف بالبينكنة، رضاىا كال طمبيا بغير يككف أف لو كاشترطكا    

 .ترث لـ كالمخالعة برضاىا الطالؽ كاف فإف الكفاة، كقت إلى الطالؽ كقت مف

 ال فإنيا غيره، أك زكجيا ابف تقبيميا بسبب البينكنة كانت إذا الحنفية عند ككذلؾ    

 طمبت فإف إرثيا، مف فاران  بذلؾ يعد فال الزكج، مف ليس الفرقة سبب ألف أيضان، ترث

 كىي مات ثـ أكثر، أك كاحدةن  بائنان  فطمقيا رجعيان  طالقان  طمبت أك مطمقان، الطالؽ منو

 .بيا ترض كلـ البينكنة تطمب لـ ألنيا منو، كرثت عدتيا، في

 كال الجميكر، لدل عدتيا تتغير كلـ منو، ترث لـ عدتيا انقضاء بعد مات فإذا    

 كىك غيره، مف تتزكج لـ ما منو ترث أنيا لمحنبمية ثاف قكؿ كفي بطالقيا، فاران  يعد

 .عندىـ األصح خالؼ

 كالممم كة كالمخي رة بطمبيا كاف سكاء أم مطمقان، منو تكريثيا عمى كالمالكية    

 .غيره مف كزكاجيا عدتيا بعد مات لك حتى طمبيا، بغير أك كالمخالعة،

 حكمان  الزكجية لقياـ خالؼ بال كرثتو العدة في كىي كمات رجعيان  طالقان  طمقيا فإف

 .المرض أك الصحة في الطالؽ ذلؾ في يستكم لإلرث سبب كىي

ذا      ليا ميراث فال الزكجية انقطعت كبرل أك صغرل بينكنة بائنان  طالقان  طمقيا كا 

 ال الذم العادم المرض أك الصحة حالة في الطالؽ كاف إذا بعدىا أك العدة في مات

 .المكت إلى يسمـ
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 يعتبر ألنو ترثو أنيا عمى الفقياء فأكثر المكت مرض في الطالؽ كاف إذا أما    

 كال كتاب ذلؾ في كليس مقصكده، بنقيض فيعامؿ الحالة ىذه في ميراثيا مف فاران 

نما سنة،  .عمييـ هللا رضكاف الصحابة اجتيادات مكاضع مف كاف كا 

 حكـ الطالؽ في مرض الموت عند الفقياء:

، 89، كالحنابمة88كالشافعية، 87ذىب فقياء المذاىب االربعة، المالكية    

،الى انو مف طمؽ زكجتو في مرض المكت، فإنيا ثرت منو، معاممةن لو 90كاألحناؼ

 عمى خالؼ مقصكده، كىك حرمانيا مف الميراث.

ككجو الداللة عندىـ في تكريث الزكجة عند كقكع الطالؽ في مرض المكت، اف 

الزكج حرماف الزكجة الطالؽ كحده في ىذا الظرؼ قرينة قكية جدا عمى اف باعث 

مف الميراث، حيث اف الحياة الزكجية ستنتيي حتما بكفاة الزكج، فال حاجة ألنيائيا 

 بالطالؽ اال اف يككف قصد الزكج حرماف الزكجة مف الميراث.

،الف الزكج كاف قاصدا اضرار زكجتو، فيعاقب 91كقد تبت ليا االرث استحسانا   

 الحرماف مف الميراث.بخالؼ مقصكده، كمعاقبة قاتؿ مكرثو ب

                                                             
-82، ص 2جمرجع سبق ذكره ، بداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد.  94، ص 1ج مرجع سبق ذكره  ،المدونة الكبرى 87

89. 
 901،ص5ج) ال تتوفر معلومات النشر( شرح االحكام لالٌبانً،  88
 .909ص 1، مرجع سبق ذكره ،جالمغنً ابن قدامة المقدسً، 89
 253ص  9ج  مرجع سبق ذكره ،بدائع الصنائع. 514ص  1ج مرجع سبق ذكره  المبسوط، 90
 .508ص  9جمرجع سبق ذكره ، واعالم الموقعٌن.508ص  9ج  مرجع سبق ذكره  ،مغنً المحتا  91
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كيعتبر مف قبؿ التعاكف عمى المعصية اذا مكف مف تحقيؽ غرضو، كىك منيي    

نيكاٍ } عنو بقكلو تعالى: تىعىاكى مىى كى نيكاٍ  كىالى  كىالت ٍقكىل اٍلبرًٌ  عى مىى تىعىاكى  اّلٌلى  كىات قيكاٍ  كىاٍلعيٍدكىافً  اإًلٍثـً  عى

ًديدي  اّلٌلى  ًإف    .92{اٍلًعقىابً  شى

فقاؿ:" مف فر  -الطالؽ في مرض المكت -كقد سئؿ ابف سيريف عف طالؽ الفرار   

 .93مف كتاب هللا رد اليو"

انو كرث زكجة عبد الرحمف بف عكؼ عندما  -رضي هللا عنو -كركم عف عثماف   

طمقيا كىك في مرض المكت، فقاؿ لو عثماف:" ادا مت كرثيا كاني ال اتيمؾ كلكف 

 .94اريد السنة"

اىماال لمباعث، اك نكرا  -رضي هللا عنيما -ماف ىنا اليتيـ عبد الرحمففعث   

بكجكده، كانما كاف التكريث الف المطمؽ في مرض المكت متيـ في الغالب، اال اف 

االحكاـ تطبؽ كاف كاف مقاـ الصحابي فكؽ كؿ التيـ، عمال بالسنة كما قاؿ رضي 

 هللا عنو.

 

 

 
                                                             

 .2سورة المائدة: االٌة: 92
 .514ص  1جمرجع سبق ذكره المبسوط،  93
 514ص  1المرجع السابق، ج 94
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 في ماليا: المطمب الرابع: مسألة تصرؼ الزوجة

 لمزكجة اف العاـ االصؿ عميو يرد قيدا الباعث بشرعية ريىف بماليا الزكجة تصرؼ

 إال الثمث عمى فيو يزيد بما تتبرع اف ليا يجكز ال أنو إال تريد كيفما بماليا التصرؼ

 ."أحمد كاإلماـ مالؾ اإلماـ عف ذلؾ كرد"  شرعان  زكجيا بإذف

 أف إال زكجيا ماؿ في عطية مرأة ال يجكز ال: " كسمـ عميو هللا صمى قكلو: كدليمو

  .95"عصمتيا مالؾ ىك إذ زكجيا، يأذف

 سيئان  الباعث كاف اذا أما الثمث، عف الزيادة ىك المنع في المكضكعي المعيار

 . الثمث مف بأقؿ تبرعت لك حتى التصرؼ ىذا مف تمنع فإنيا بتبرعيا باألسرة( األضرار)

 كاف كاف الثمث عف زاد بما يتبرع الذم أف المسألة ىذه في الباعث اعماؿ أف   

 الحقكؽ اصحاب مصمحة اىماؿ احتماؿ التبرع ىذا في فإف العامة لممصمحة قاصدان 

 بؿ كالء بو الضرر قصد انتفاء مف التصرؼ لصحة يكفي كال مثالن  كأسرتو الكاجبة

 .ايجابي بشكؿ مصمحتيـ قصد مف البد

 

 

 

                                                             
 .0718، حدٌث رقم:10ص  4اخرجه ابن ماجة فً صحٌحه، ج  95
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 االوؿ: تعريؼ االستئذاف  وحكمو ومسقطاتو . فرعال

 اوال:  تعريؼ االستئذاف لغة واصطالحا.

: طمب اإلذف ، كاإلذف : مف أذف بالشيء إذنا، بمعنى  االستئذاف في المغة  -1
 . 96أباحو ، كعمى ىذا فإف االستئذاف ىك: طمب اإلباحة

 التعريؼ االصطالحي: -2

الفقياء يستعممكف االستئذاف بيذا المعنى ، فيقكلكف : " االستئذاف لدخكؿ البيكت     
" كيعنكف بو : طمب إباحة دخكليا لممستأذف ،كقد ذكر القرآف الكريـ في سكرة النكر 

ميكا بيييكتان غىٍيرى بيييكتً  ـٍ كممة " استئناس " في قكلو تعالى : }يىا أىيُّيىا ال ًذيفى آمىنيكا الى تىٍدخي كي
كفى { ـٍ تىذىك ري ـٍ لىعىم كي ٍيره ل كي ـٍ خى مىى أىٍىًميىا ذىًلكي مًٌميكا عى تيسى كا كى ت ى تىٍستىٍأًنسي حى

،كتستأنسكا أم 97
تستأذنكا كقيؿ تستعممكا كىما متقارباف ألف االستئذاف طمب اإلذف كاالستعالـ طمب 

لو تعالى } فإف لـ العمـ كاإلذف إعالـ كسكاء كاف السكف في البيت أك لـ يكف لقك 
 . 98تجدكا فييا أحدا فال تدخمكىا حتى يؤذف لكـ {

كىذا يدؿ عمى أف االستئذاف ليس لمسكاف أنفسيـ خاصة بؿ ألنفسيـ كألمكاليـ ألف   
اإلنساف كما يتخذ البيت سترا لنفسو يتخذه سترا ألمكالو ككما يكره اطالع الغير عمى 

 .99نفسو يكره اطالعو عمى أمكالو 

 

                                                             
 مكتب ،تحقٌق: 8، ط:المحٌط القاموس،  (هـ850: المتوفى) آبادى الفٌروز ٌعقوب بن محمد طاهر أبو الدٌن مجد 96

، ص 5(ج م 2771 - هـ 5421 والتوزٌع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة،) لبنان:  الرسالة مؤسسة فً التراث تحقٌق

5151   . 
 .  20: اآلٌة :النور سورة 97
 . 97/  4: الفكر دار ،( الهمام ابن) الواحد عبد بن الدٌن ،كمال القدٌر فتح 98
 شرح المنتقى. 1/521:العربً الكتاب دار الكاسانى، احمد بن مسعود بكر أبو ، الشرائع ترتٌب فً الصنائع بدائع 99

 . 0/284: االسالمً الكتاب دار ، الباجً خلف بن سلٌمان ، الموطأ
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 :حكـ االستئذاف ثانيا:

إف الحكـ التكميفي لالستئذاف مرتبط ارتباطا كثيقا باإلذف ، فحيثما تكقؼ حؿ       
التصرؼ عمى اإلذف ، كاف االستئذاف فيو كاجبا ، كاستئذاف األجنبي لدخكؿ بيت 

غير بيتو ، كاستئذاف المرأة المتزكجة زكجيا في خركجيا مف بيت الزكجية ، كاستئذاف 
نما قالكا : ) حؿ التصرؼ( 100زكجتو الحرة في العزؿ عنياالزكج  ، كنحك ذلؾ . كا 

إذا خال مف اإلذف صحيحا مع  -قد يقع  كلـ يعبركا بصحة التصرؼ ؛ ألف التصرؼ
الكراىة ، كما لك صامت الزكجة نافمة بغير إذف زكجيا . كقد يقع غير صحيح كما 
لك زكج الكلي البالغة العاقمة بغير رضاىا ، أك باع الصغير المميز بغير إذف كليو ، 

 .101كنحك ذلؾ ، عمى الخالؼ في ذلؾ بيف الفقياء

 وفيو مسألتاف:ثالثا :سقوط  االستئذاف ، 

 ما ال يحتاج أصال إلى استئذاف :  المسألة االولى:

تصرؼ اإلنساف غير المحجكر عميو في ممكو أك حقو تصرفا غير مضر بالغير ،   
ال يحتاج إلى استئذاف أحد ، ألف اإلذف لصاحب الممؾ أك صاحب الحؽ ، كاستئذاف 

فمف أراد بيع مالو ، أك اإلنساف نفسو ضرب مف العبث الذم تتنزه عنو الشريعة . 
أكؿ طعامو ، ليس بحاجة إلى استئذاف ، كمف ذلؾ التصرؼ في الممكيات العامة ، 

كالطرقات كالمساجد كاألنيار العامة ، ألف لكؿ كاحد فييا حقا ، فال يحتاج إلى 
استئذاف لتصرفو فييا التصرؼ المشركع الذم ال يضر باآلخريف . كمف ذلؾ القياـ 

 . 102ة كأداء الصالة ، كمقاتمة األعداء المغيريف ، كنحك ذلؾبالفركض العيني

 المسألة الثانية: أسباب سقوط  االستئذاف. وفيو :

                                                             
 . 994/  2 ، مرجع سبق ذكرهالصنائع بدائعالكسانً،  100
 .541،ص  9 مرجع سبق ذكره ، ج ، الفقهٌة الموسوعة، 101
 .51ص  4العلمٌة، ج  الكتب ، دار الكبرى الفتاوى تٌمٌة، ابن الدٌن تقً 102



00 
 

 تعذر اإلذف : - 1

يسقط االستئذاف حاؿ تعذر اإلذف لسبب مف أسباب التعذر ، كمكت صاحب     
ؼ ال اإلذف ، أك سفره سفرا بعيدا ، أك حبسو كمنعو مف مقابمة أحد ، ككاف التصر 

يمكف تأخيره إلى حيف قدكمو مف السفر ، أك خركجو مف الحبس ، كنحك ذلؾ ، كمف 
ىنا نص الفقياء عمى جكاز إنفاؽ بعض أىؿ المحمة عمى مسجد ال متكلي لو مف 
غمتو . كجكاز إنفاؽ الكرثة الكبار عمى الكرثة الصغار الذيف ال كلي ليـ ، كجكاز 

مف غير استئذانو ، إف كاف في مكاف ال يمكف إنفاؽ المكدع لديو عمى أبكم المكدع 
فيو استطالع رأم القاضي . كمثمو إنفاؽ المكدع لديو عمى الكديعة ، إف احتاجت 

إلى النفقة ، كجكاز إنفاؽ المأذكف لو في التجارة في الطريؽ ، بعد مكت مف أذف لو ،  
 .103اكجكاز بيع الرفقة في السفر أمتعة المتكفى منيـ ، لتجييزه مف ثمني

 قاؿ السرخسي :

لمرفقة بيع متاع مف مات منيـ ، كمركبو ، كحممو إلى كرثتو بعد مؤنة التجييز ،    
كال يجكز ذلؾ ألجنبي ؛ ألف الرفيؽ مأذكف لو في ذلؾ داللة ، كما يجكز لو اإلحراـ 

كقعت    عنو  إذا أغمي عميو ، ككذا إنفاقو عميو ، جاء في حاشية ابف عابديف : 
ة لمحمد بف الحسف في سفر لو : مات بعض أصحابو فباع كتبو ، ىذه المسأل

كأمتعتو ، فقيؿ لو : كيؼ تفعؿ ذلؾ كلست بقاض ؟ فقاؿ : } كهللا يعمـ المفسد مف 
كألنو لك حمؿ أمتعتو إلى أىمو الحتاج إلى نفقة ربما تستغرؽ  104المصمح {

 .105المتاع

 يفكت حقو : سقكط االستئذاف عف صاحب الحؽ ، إف كاف االستئذاف -2

                                                             
 .518ص 9ج ، األحكام مجلة شرح فً درر الحكام، حٌدر علً 103
 .227سورة البقرة: االٌة: 104
 .521ص  55 المعرفة، ج ، دار المبسوط ، السرخسً سهل ابً بن احمد بن محمد 105
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فيجكز لممرأة أف تأخذ مف ماؿ زكجيا ما يكفييا ككلدىا بالمعركؼ ، مف غير   
 استئذاف ، إذا منعيا النفقة ؛ ألف ذلؾ حؽ ليا كذلؾ :

اصه فىمىًف اٍعتىدىل  -1 ريمىاتي ًقصى رىاـً كىاٍلحي ٍيًر اٍلحى ـي ًبالش  رىا ٍيري اٍلحى لقكلو تعالى : }الش 
ـٍ فىاٍعتىديك  مىٍيكي ـٍ كىات قيكٍا اّلٌلى كىاٍعمىميكٍا أىف  اّلٌلى مىعى اٍلميت ًقيفى {عى مىٍيكي ا اٍعتىدىل عى مىٍيًو ًبًمٍثًؿ مى ٍا عى

106. 

 وجو الداللة: 

تدؿ عمى عمـك متفؽ  اآليةاالقتصاص مف الغير الف  مشركعيةتدؿ اآلية عمى    
ما بالقاضي  .107عميو إما بالمباشرة إف أمكف كا 

عائشة قالت: }  دخمت ىند بنت عتبة امرأة أبي سفياف عمى رسكؿ لما صح عف  -2
هللا  صمى هللا عميو كسمـ  فقالت : ثـ يا رسكؿ هللا إف   أبا سفياف  رجؿ شحيح ال 

يعطيني مف النفقة ما يكفيني كيكفي بني إال ما أخذت مف مالو بغير عممو فيؿ عمي 
كسمـ خذم مف مالو بالمعركؼ ما في ذلؾ مف جناح فقاؿ رسكؿ هللا  صمى هللا عميو 
 .108يكفيؾ كيكفي بنيؾ{ أخرجو الشيخاف كالمفظ لمسمـ

 دفع الضرر :  - 3 

يسقط االستئذاف إف كاف في االستئذاف ضرر ، فيجكز بيع ما يخاؼ عميو التمؼ     
مف األمانات مف غير استئذاف ، كيجكز لمسمطاف أف يزكج مف غاب كلييا ، أك 

إليو دفعا لضرر االنتظار ، كيجكز دخكؿ البيت بغير حبس كمنع مف الكصكؿ 
 .109استئذاف إف كاف ذلؾ الدخكؿ يمنع مف كقكع جريمة

                                                             
 .٤٩١:  اآلٌة :البقرة سورة 106
 . 911ص   2 ج ،القرآن ألحكام الجامع هللا، عبد أبو القرطبً فرح بن بكر أبً بن أحمد بن محمد 107
البغا ) بٌروت:  دٌب مصطفى: ،تحقٌق9،،طالمختصر الصحٌح جامع الجعفً، البخاري عبدهللا أبو إسماعٌل بن محمد 108

 ..271 ص 1 ، ج 5380 – 5470كثٌر( ابن دار
 االحكام،  (هـ417: المتوفى) بالماوردي الشهٌر البغدادي، البصري حبٌب بن محمد بن محمد بن علً الحسن أبو 109

 .971 ص ، ال توجد معلومات تارٌخ النشر( العلمٌة الكتب دار ) لبنان: ، السلطانٌة
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المبحث الثاني: اثر الباعث في مسألة التصرية، مسألة العرايا، ومسألة الطالؽ في 

 مرض الموت، ومسألة تصرؼ الزوجة في ماليا:

 في كحكميا معناىا بياف بؽس التي المسائؿ في لمباعث أثر تصكر يمكف ىؿ    

 ألثر األكؿ نخصص في اربعة مطالب هللا بمشيئة سنبحثو ما ىذا ؟ المبحث السابؽ

الباعث في مسألة العرايا، كالثالث ألثر  ألثر كالثاني ، في مسألة التصرية الباعث

الباعث في مسألة الطالؽ في مرض المكت، كالرابع ألثر الباعث في مسألة تصرؼ 

 ماليا كفؽ االتي:الزكجة في 

 المطمب االوؿ: اثر الباعث في مسألة بيع التصرية:

 ةقبؿ أف نشرع في الحديث عف أثر الباعث في مسألة بيع المصراة تجدر اإلشار     

إلى أمر يعتبر مدخالن لمحديث في ىذا المكضكع كىك : ىؿ باإلمكاف إعماؿ أثر 

ؽ فيو مناطو أـ ال يمكف ذلؾ الباعث غير المشركع عمى كؿ فرع مف فركع الفقو تحق

 إال عمى مسائؿ كردت حصران في الفقو ؟

لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ نقكؿ : بأف فكرة الباعث ىي أصؿ عاـ استنبط مف قكؿ 

نما لكؿ امرئ  -صمى هللا عميو كسمـ  –الرسكؿ الكريـ  : )) إنما األعماؿ بالنيات كا 

 . 110ما نكل . . . (( 

                                                             
الجاامع ، محمدد بدن إسدماعٌل ابوعبددهللا البخداري الجعفدً ،  5( أخرجه البخاري فً باب بدء الوحً ، حددٌث رقدم  110) 

، مسددلم بددن الحجدداج ابوالحسددن القشددٌري  5370؛ ومسددلم ، حدددٌث رقددم  9: ص  5، مرجددع سددبق ذكددره ، ج  الصااحٌح
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كمعنى ذلؾ أف ىذا األصؿ يندرج تحتو العديد مف الفركع كاألمثمة الفقيية التي     

تحقؽ فييا عمة الباعث كىي غير المشركعية ، أم أنو إذا كاف الباعث عمى إتياف 

تصرؼ ما أك إبراـ عقد ما مخالؼ لقصد الشارع مف ذلؾ التصرؼ أك العقد كاف 

المكمفيف ىك كحكمة تشريعو ، كالمصمحة  باطالن ، فالحكـ الشرعي المتعمؽ بأحكاـ

المتكخاة منو شرعان ، متالزماف ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر ، كالدالئؿ عمى ما قمنا 

: )) مف تعمـ عممان مما  -صمى هللا عميو  كسمـ  –كثيرة ، نذكر منيا حديث الرسكؿ 

ـ يجد عىٍرؼى يبتغي بو كجو هللا عز كجؿ ال يتعممو إال ليصيب بو عرضان مف الدنيا ل

، فمما كاف الباعث ىنا مناقضان لقصد الشارع  111الجنة يـك القيامة يعني ريحيا (( 

 استحؽ العقاب الكارد في الحديث .

مف ىنا يمكف القكؿ أف حكـ الباعث ينصرؼ عمى كؿ كاقعة تحقؽ فييا مناطو     

باعتباره أصؿ عاـ يندرج تحتو الكثير مف الفركع ، كلعؿ ىذا ىك ما قصده صاحب 

المغني بعد أف فٌصؿ القكؿ في حكـ بيع العصير ممف يتخذه خمران فقاؿ : )) كىكذا 

الح ألىؿ الحرب ، أك لقطاع الطريؽ ، الحكـ في كؿ ما يقصد بو الحراـ كبيع الس

                                                                                                                                                                              
عمر بن الخطاب عن رسول هللا صلى هللا  ، كلٌهما عن 151: ص  9، مرجع سبق ذكره ، ج  صحٌح مسلمالنٌسابوري ، 

 علٌه وسلم .
، سدلٌمان  9114( أخرجه ابوداود فً سننه عن أبً هرٌرة ، فً باب طلب العلم لغٌر وجه هللا تعالى ، حددٌث رقدم  111) 

 : ب ، ، تحقٌق : محمد محً الدٌن عبدالحمٌد ، ) دار الفكر ، ال سنن أبً داودبن األشعث ابوداود السجستانً األزدي ، 

؛ وأخرجه ابن ماجه عن أبً هرٌرة أٌضاً بلفظه ، فً باب االنتفاع بالعلم والعمل به ، حدٌث  929: ص  9ال : ت ( ، ج 

، تحقٌق : محمد فؤاد عبدالباقً ، ) بٌروت : دار الفكدر ،  سنن ابن ماجه، محمد بن ٌزٌد ابوعبدهللا القزوٌنً ،  212رقم 

 . 32: ص  5ال : ت ( ، ج 
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أك في الفتنة ، كبيع اآلمة لمغناء ، أك إجارتيا كذلؾ ، أك إجارة داره لبيع الخمر فييا 

 . 112، أك لتتخذ كنيسة ، كأشباه ذلؾ فيذا حراـ (( 

بعد اف انتيينا إلى اف حكـ الباعث يمكف اف ينصرؼ عمى كؿ مسألة فقيية     

ف اآلف أثره في مسألة بيع المصراة ، كذلؾ عمى ضكء ما تحقؽ فييا مناطو ، نبي

عرفنا مف اتجاىات الفقياء كمكاقفيـ مف فكرة الباعث في المبحث األكؿ ، ككذلؾ 

آرائيـ كمكاقفيـ مف مسألة بيع المصراة ، غير أنو قبؿ ذلؾ لنا أف نتصكر تحقؽ 

الذم يأتيو ، كىك  الباعث غير المشركع في بيع المصراة ، مف جية أف البائع بالفعؿ

التصرية بمعنى حقف المبف كتجميعو في ضرع الشاة ، أك الناقة ، أك البقرة المراد 

بيعيا يقصد مف ذلؾ التدليس عمى المشترم ليكىمو بأنيا مف ذكات المبف عمى خالؼ 

الكاقع فيتغرر المشترم بذلؾ كيشترييا ليتبيف لو فيما بعد نضكب لبنيا ، فقصد البائع 

ض لقصد الشارع مف تشريع البيع ؛ ألف باعثو كاف سيئان كقصده ىك إتماـ ىنا مناق

 الصفقة دكف نظر منو إلى الضرر الذم قد يصيب المشترم منيا . 

 

 

 

                                                             
 .  511: ص  4، مرجع سبق ذكره ، ج  المغنً( ابن قدامة ،  112) 
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كفيما يمي نقابؿ بيف آراء الفقياء في كؿ مذىب مف المذاىب األربعة المشيكرة في    

 اعث في العقكد كالتصرفات :مسألة بيع المصراة مع اتجاىاتيـ كمكاقفيـ مف فكرة الب

 أواًل / المذىب المالكي :

عرفنا في المبحث األكؿ مف ىذه الدراسة اف المذىب المالكي ينتمي إلى المدرسة    

بالباعث كتعتبره في العقكد كالتصرفات ، كعرفنا أيضان في المطمب  ذالذاتية التي تأخ

رأينا كيؼ أنيـ يبطمكف األكؿ مف ىذا المبحث رأييـ في مسألة بيع المصراة ، ك 

تصرؼ البائع في ىذه المسألة كىك تصرية الشاة ، أك الناقة ، أك البقرة المراد بيعيا 

كيقكلكف بخيار الرد لممشترم ، كىنا نالحظ التكافؽ بيف رأم فقياء ىذا المذىب في 

ىذه المسألة كبيف مكقفيـ مف الباعث كأثره عمى العقكد كالتصرفات ، كفي المدكنة 

)  –رة إلى ذلؾ ، فقد جاء فييا بعد بياف حكـ التصرية : )) فإذا باعيا صاحبيا إشا

 ، أم غر  المشترم .  113كىك يعرؼ حالبيا كاف قد غٌره ((  –أم الشاة ( 

كجاء في الشرح الكبير : )) كتصرية الحيكاف كلك آدميان كآمة لرضاع أم ترؾ     

مو الرد بذلؾ ألنو غرر      فعمي . . حمبيا ليعظـ ضرعيا فيظف كثرة المبف . . . ف

. ثـ شبو الحكـ في قكلو ) كتمطيخ ثكب عبد بمداد ( أك بيده محبرة كقمـ اف يفعمو 

                                                             
 .  288: ص  57( المدونة ، ج  113) 
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السيد أك أمر العبد بو أك صبغ الثكب القديـ ليظف أنو جديد فيرده أم ما كقع فيو 

 . 114التغرير مف الحيكاف (( 

كفي ىذا بياف لعمة تحريـ التصرية كالحكـ لممشترم بخيار الرد ، كىذه العمة ىي     

فعؿ التغرير الذم أتاه البائع لذلؾ اختمؼ الحكـ إذا لـ يأت البائع فعؿ التصرية أك 

عمـ المشترم بأف الشاة مصراة كرضي بذلؾ ، فجاء فيو أيضان : ))  ) ال اف عمميا ( 

رد لو ) أك لـ تيصر ( كلكف) ظف كثرة المبف ( لكبر ضرعيا  المشترم ) مصٌراة ( فال

 . 115فتخمؼ ظنو فال رد لو (( 

 ثانيًا / المذىب الحنبمي : 

ما قيؿ في المذىب المالكي في ىذا الشأف ينطبؽ عمى المذىب الحنبمي ؛ ألف     

 ىذا المذىب ينتمي ىك اآلخر إلى المدرسة الذاتية كالتي قمنا أنيا تعتد بالباعث

 كتعمؿ أثره في العقكد كالتصرفات .

جاء في كتاب المغني : )) كالتصرية حراـ إذا أراد بذلؾ التدليس عمى المشترم     

لقكؿ النبي صمى هللا عميو كسمـ ال تصركا ، كقكلو مف غشنا فميس منا كركل ابف 

                                                             
، تحقٌق : محمد علٌش ، ) بٌدروت : دار الفكدر ، ال : ت ( ،         ج  الشرح الكبٌر( أحمد الدردٌر ابوالبركات ،  114) 

 . 551 – 551: ص  9
 . 550: ص  9(  المرجع السابق ، ج  115) 
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 ماجو في سننو عف النبي صمى هللا عميو كسمـ أنو قاؿ : بيع المحفالت خالبة كال

 . 116تحؿ الخالبة (( 

كجاء فيو أيضان : )) فإنما يثبت الخيار بشرط أف ال يككف المشترم عالمان    

 . 117بالتصرية فإف كاف عالمان لـ يثبت لو الخيار (( 

 ثالثًا / المذىب الشافعي :

قالكا  –استثناءن مف مذىبيـ في عدـ النظر إلى الباعث غير المشركع  –الشافعية     

لممشترم في مسألة بيع المصراة كساركا في ذلؾ مع فقياء المدرسة الذاتية بخيار الرد 

فيما ذىبكا إليو فاعتبركا الباعث ىاىنا كأعممكا أثره في المسالة ،    فجاء في ركضة 

الطالبيف : )) ىذا الخيار غير منكط بالتصرية لذاتيا بؿ لما فييا مف التمبيس فيمحؽ 

ماء القناة أك الرحى ثـ أرسمو عند البيع أك اإلجارة  بيا ما يشاركيا فيو حتى لك حبس

فظف المشترم كثرتو ثـ تبيف لو الحاؿ فمو الخيار ، ككذا لك حٌمر كجو الجارية أك 

سٌكد شعرىا أك جٌعده أك أرسؿ الزنبكر عمى كجييا فظنيا المشترم سمينة ثـ باف 

 . 118خالفو فمو الخيار (( 

 

                                                             
 .  579: ص  4،  مرجع سبق ذكره ،ج  المغنً( ابن قدامة ،  116) 
 . 574: ص  4( المرجع السابق ، ج  117) 
، ) بٌدروت : المكتدب  2، ط :  روضاة الطاالبٌن وعمادة المفتاٌن( محً الدٌن أبً زكرٌا ٌحى بن شرف الندووي ،  118) 

 .  413: ص  9( ، ج  5471اإلسالمً ، 
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 رابعًا / المذىب الحنفي :

ما فقياء المذىب الحنفي فقد تمشكا مع نظرتيـ كاتجاىيـ في عدـ األخذ أ     

بالسبب أك الباعث إال إذا كاف كاردان في صيغة العقد أك تضمنتو اإلرادة كلك ضمنان ، 

لذلؾ نجدىـ ذىبكا إلى القكؿ بعدـ ثبكت خيار الرد لمشترم المصٌراة باستثناء أبي 

المشترم يردىا مع قيمة المبف كما  يكسؼ مف أصحاب أبي حنيفة الذم رأل أف

أسمفنا ، بؿ ذىب الحنفية إلى أكثر مف ذلؾ فأىممكا الحديث الصحيح المركم عف 

 119الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ كىك قكلو : )) ال تصركا اإلبؿ كالغنـ . . . (( 

عكس ذلؾ فقد جاء في  لمخالفتو األصكؿ عمى حد قكليـ ، رغـ تفضيؿ بعضيـ

لرائؽ ما نصو : ))  كالمصر اة شاة كنحكىا شد ضرعيا ليجتمع لبنيا كتاب البحر ا

ليظف المشترم أنيا كثيرة المبف فإذا حمبيا ليس لو ردىا عندنا كال يرجع بالنقصاف في 

ركاية الكرخي كيرجع في ركاية الطحاكم لفكات كصؼ مرغكب بعد زيادة منفصمة 

 . 120لتصرية (( كلك اختيرت لمفتكل كاف حسنان لغركر المشترم با

 

 

 

                                                             
 ( سبق تخرٌجه  . 119) 
 1، ) بٌروت : دار المعرفة ، ال : ت ( ، ج  2، ط :  البحر الرائق شرح كنز الدقائقالدٌن بن نجٌم الحنفً ، ( زٌن  120) 

 .  15: ص 
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 المطمب الثاني: اثر الباعث في مسألة العرايا:

يتضح رجحاف  -في مسألة العرايا -كمف خالؿ العرض السابؽ آلراء العمماء     

الرأم القائؿ بجكاز بيع العرايا فيما دكف خمسة أكسؽ ، كذلؾ لمضركرة كالحاجة التي 

تمجئ اإلنساف أحيانا إلى أف يككف عنده تمر قديـ كال نقكد لديو لشراء تمر جديد ، 

يميـ ، حيث أنيـ احتجكا بالحديث الصحيح الكارد كىك قكؿ الجميكر ، كذلؾ لقكة دل

عف الرسكؿ صمى هللا عميو ك سمـ  : ) أنو رخص في العرايا إف تباع بخرصيا كيال 

 .     (1)( متفؽ عميو 

أٌما ما ذىب إليو الحنفية مف القكؿ بعدـ الجكاز ، فذلؾ ضعيؼ ؛ لتعارضو مع     

بيع مف بيكع المزابنة ، ككذلؾ نصكص األحاديث الصحيحة التي استثنت ىذا ال

 الستنادىـ عمى القياس ، كالصحيح انو ال قياس مع النص . 

   -بعد أقواؿ العمماء نستخمص اآلتي :

إف ىذا النكع مف البيع إذا تبيف عدـ مشركعيتو أك قامت مظنتو بأف أريد مف     

الشراء التكصؿ إلى أمر غير مشركع ، كأف يريد الكصكؿ إلى بيع المزابنة 

المنصكص عمى حرمتو ،عف طريؽ بيع العرايا المستثنى مف ىذا النكع مف البيكع ، 

غير المشركع " أصحاب النزعة الذاتية  فيذا يعتبر بيعا باطال عند مف يعٌتد بالباعث

                                                             
: تحرٌم بٌع ،باب كتاب البيوعكمسمـ،  011ص2،جػ2787، باب: تفسير العرايا، حديث رقـكتاب البيوعأخرجو البخارم،  (5)

 .5518ص9،جـ5193رقمالرطب بالتمر إال فً العراٌا، حدٌث 
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" كىـ المالكية حيث ذىبكا إلى اعتبار ما يؤدم إلى التصرؼ مف المحظكر في 

الكثير مف األقكاؿ ، كلك لـ يصؿ أداؤه لممفسدة في الغالب مف الظف إلى الباعث 

غير المشركع ؛ عمال باإلحتياط كالتحرز عف الفساد ؛ ألف الشريعة قامت عمى األخذ 

 . (1)االحتياط ب

 ك بما أف ىذا البيع لـ يكف فيو الباعث غير المشركع فقد أجازه المالكية عمال بالنص 

أما الحنابمة : فيـ كذلؾ يعٌتدكف بالباعث غير الشركع ، إال أنيـ يشترطكف عمـ     

الطرؼ األخر بالباعث ، كبالتالي إذا عمـ الطرؼ األخر أف المالؾ ال يريد أف 

نما لمكصكؿ إلى الربا فإف البيع في يشترم منو م ا كىبو لو في السابؽ ؛ لمحاجة كا 

ىذه الحالة يعتبر باطالن ؛ ألف في تنفيذه أعانة عمى المعصية كالعدكاف ، كذلؾ منيي 

 عنو بنص الشارع ، فكما سبؽ فيـ يقكلكف بإ باحة بيع العرايا. 

ث ال تأثير لو في بطالف أما الشافعية : فيأخذكف بالنزعة المكضكعة " ك الباع    

األسباب الظاىرة ؛ ألف الباعث ال يؤثر في اقتضاء السبب حكمو " فالبيع ىنا يعتبر 

صحيحا ما داـ أف اإليجاب ك القبكؿ تاماف ك بالتالي يعتبر تصرؼ مستكمؿ األركاف 

 كالشركط الشرعية . 

                                                             
 .278، ص  ذكره بؽ، مرجع سالنظريات الفقييةفتحي الدريني ،   (5)

 . 509 – 502، ص  9جػ  ذكره  بؽ،مرجع س اعالـ الموقعيفابف القيـ  الجكزية ،   (2)
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عقد صراحة ، أك أما األحناؼ : فيـ ال يعتدكف بالباعث إال إذا تضمنتو صيغة ال    

أمكف استخالصو مف طبيعة محؿ العقد ، ك بالتالي فال يجكز البيع العرايا عندىـ ؛ 

ألنو أمكف استخالص الباعث مف بيعو ؛ ألنو تعيف طريقا لممعصية في ىذه الحالة ، 

حيث أف ذلؾ البيع يعتبر طريقا لمكصكؿ إلى الربا ، كبالتالي قاسكا ىذا عمى بيع 

 يزكه باعتبار كؿ منيما بيع ،ىذا فيما يتعمؽ بالباعث غير المشركع.المزابنة كلـ يج

فإٌف الفقياء تحدثكا في  -فيما سبؽ -كالخالصة في ذلؾ أٌنو مما تبٌيف عرضو    

مثؿ ىذا النكع مف البيع عمى النحك التالي المذىب المالكي : يركف أف كؿ ما يحدث 

نو يحـر المعرم مف ما ىك في ضررا محققا في الكقكع بحيث يعطؿ المنافع مف أ

حاجة إليو ، فيذا يمنع عندىـ فضال عف الضرر األدبي  أك المعنكم كىك تأذم 

 .  (1)المعرم مف دخكؿ المعرم لو عميو فرخص لو أف يشترييا أم رطبا منو بيابس

أما المذىب الحنبمي : فيك يقيد حؽ المالؾ في التصرؼ بقدر الحاجة بما يمنع    

 حشة عف غيره . اإلضرار الفا

أما األحناؼ :فقد ذىبكا إلى أف لممالؾ أف يتصرؼ في حقو ، ك إف تضرر بذلؾ     

الغير ىذا عند المتقدميف ، أما عند المتأخريف فإنيـ نظركا إلى مآؿ ىذا التصرؼ ك 

ثمرتو ، فكجدكه ، يتنافى كمقصد الشارع ، فيذا ليس مف مقتضى العدالة  إال أننا 

 بجكاز مثؿ ىذا البيع .  نجدىـ ال يقكلكف
                                                             

 .   210 – 219ص ، النظريات الفقيية ،فتحي الذر يني (5)
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ىك ما قاؿ بو المالكية كالحنابمة بأنو إذا كاف الباعث  –ك هللا اعمـ  –ك الذم أراه 

عمى البيع كالشراء غير مشركع كفيو ضرر كتحايؿ فإف البيع في ىذه الحالة ، يبطؿ 

 أخذا باالحتياط ك سدًّا لمذرائع ، كما أف في ذلؾ إعانة عمى المعصية كالعدكاف . 

فالعرايا ك إف كانت في صكرتيا مف الربا إال  أنيا مف جممة ربا الفضؿ الذم ىك     

ذريعة إلى الربا النسيئة ، كمف المعمـك أف المحـر لككنو ذريعة ككسيمة اخؼ مما    

حـر قصدا ، لذلؾ كاف مف المقرر عند أىؿ العمـ أف ما حـر لككنو كسيمة ، يباح 

 ا فال يباح إال عند الضركرة . عند الحاجة ، أما المحـر قصد

 المطمب الثالث: اثر الباعث في مسألة الطالؽ في مرض الموت:

عرفنا مف خالؿ دراستنا فيما سبؽ اف الفقياء انقسمكا في االعماؿ لمباعث     

 بالنزعة المكضكعية، كالنزعة الذاتية، كفي اثر الباعث في ىذه المسألة نالحظ االتي:

 االتجاه الموضوعي:

بأف الزكج الذم طمؽ  122، كالحنفية121يرل اصحاب ىذا الرأم كىـ الشافعية    

زكجتو كىك في مرض المكت، اذا مات كالزكجة ال تزاؿ في العدة، فانو يحؽ لمزكجة 

اف ترث منو، أما اذا مات الزكج بعد انتياء العدة فاف السبب يزكؿ بمجرد انتياء 

                                                             
 .908ص  5ج ) ال تتوفر معلومات النشر( شرح االحكام الشرعٌة لالبٌانً ،   121
 .234ص  9مغنً المحتاج ، مرجع سبق ذكره، ج  122
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ء العدة، كبدالؾ فاف الزكجة ال يحؽ ليا اف العدة، الف الرابطة الزكجية انتيت بانتيا

 ترث بعد انتياء العدة.

كنالحظ اف فقياء الحنفية ال يعممكف بالباعث، حيث انيـ يعممكا بو كما يعممكا     

 بالقكاعد العامة في الميراث.

إف اصحاب ىذا الرأم كىـ الشافعية كالحنفية يعممكف بالباعث بحكـ الظاىر، كال     

 ث إال اذا تضمنتو صيغة العقد أك أمكف استخالصو مف طبيعة العقد.يركف بالباع

 االتجاه الذاتي:

حمؿ راية ىذا االتجاه المالكية، كالحنابمة، كنالحظ اف فقيا الحنابمة قد تكسعكا     

في اعماؿ الباعث مقارنة بأصحاب االتجاه االكؿ، حيث انيـ قالكا باف الزكجة 

مرض المكت يحؽ ليا اف ترثو حتى بعد انتياء  المطمقة مف زكجيا كىك مريض في

العدة، كىـ يشترطكف في ذالؾ اال تتزكج الزكجة بزكج جديد، أم اف الزكجة يحؽ لو 

اف ترث زكجيا حتى بعد انتياء العدة كذالؾ بسبب فرار الزكج مف الميراث، كقصده 

عمى  حرماف الزكجة مف الميراث اضرار بيا، لذالؾ يحؽ ليا اف ترث معاممة لو

 خالؼ مقصكده عقكبة لو.
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كنالحظ اف الحنابمة جعمكا زكاج الزكجة مف اخر سببا النتياء الميراث، الف     

 .123الميراث حكـ مف احكاـ الزكاج، فال يجكز االجماع بيف زكاجيف

كيرل المالكية كىـ اكثر تكسعا في اعماؿ الباعث أخدان بمبدأ سد الذرائع كاعماؿ     

اسع جدا، باف الزكجة المطمقة مف زكجيا كىك في مرض المكت لمباعث عمى نطاؽ ك 

يحؽ ليا اف ترث منو حتى بعد انقضاء العدة، كالزكاج بزكج جديد، كذالؾ لالستمرار 

في تطبيؽ فكرة الباعث، حيث اف استحقاؽ الزكجة لمميراث كاف في مرض المكت 

 -رحمو هللا – ، الف االماـ مالؾ124عقكبة لمزكج، كمعاممة لو عمى خالؼ مقصكده

 يقكؿ بكقكع الطالؽ في مرض المكت شرط اف يمكت في مرضو.

في تعميمو لتكريث المطمقة في مرض المكت  -رحمو هللا –كيقكؿ االماـ مالؾ     

بأف التيمة ىي عمة اتباث االرث اذ يقكؿ" اف ارتد في مرض مكتو، ال يرثو كرتتو 

 125كرثتو في الشرؾ في مرض المكت" المسممكف، ألنو ال يتيـ احد بفراره بمراثو عف

 

 

 

 
                                                             

 .953الحقوق المتعلقة بالتركة، احمد داود، ص   123

 .94المدونة الكبرى لالمام مالك مرجع سبق ذكره، ص  124    
 .94ص  1المرجع السابق، ج  125
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 المطمب الرابع: اثر الباعث في مسألة تصرؼ الزوجة في ماليا:

ذكرنا فيما سبؽ اف االصؿ العاـ اف لمزكجة الحؽ في التصرؼ في ماليا كيؼ     

كمتى ما تريد، ألنيا تتمتع بذمة مالية مستقمة عف ذمة زكجيا، اال انو منعا لمتعسؼ 

في استعماؿ الحؽ، كلمحد مف سمطاف االرادة جاءت فكرة الباعث كقيد عمى ىذا 

قصد االضرار باألسرة، مف خالؿ التصرؼ، الف القصد كاف غير مشركع كىك 

 تصرفيا في ماليا دكف اذف زكجيا.

كقد اتفؽ جميع الفقياء عمى انو يحؽ لمزكجة التصرؼ في ماليا بدكف اذف زكجيا 

في حدكد الثمث، كلكف اذا كاف القصد ىك االضرار، فإنيا تمنع مف تبرعيا كلك كاف 

 .126مالكيةفيما دكف الثمث، كىذا ىك قكؿ االماـ مالؾ كفقياء ال

كالتبرع بما ىك دكف الثمث مكقكؼ عمى االذف مف الزكج، كبذالؾ يككف ىناؾ     

اعماؿ لفكرة الباعث مف جية التبرع بأكثر مف الثمث، كاف كاف يقصد مف تبرعو ىذا 

تحقيؽ مصمحة عامة، كالتبرع لدار االيتاـ مثال، فاف ىذا التبرع  فيو احتمالية اىماؿ 

 مصمحة االسرة اكال، فضال عف انتفاء الضرر عنيا. االسرة، فالبد مف قصد

 

                                                             
 .985ص  9الشرح الصغٌر، كتاب الحجر، ج   126
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كما اف مف تبرع بمالو كلو حؽ شرعي، ككاف ىذا التبرع يضيع حؽ اىؿ الحقكؽ،     

فاف تبرعو يعد باطال، فحؽ الديف كاجب ، كنفقة االسرة كاجبة، فيحـر عميو اف يدع 

 .127الكاجب، كيصرفو فيماال يجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .974ص  4ابن تٌمٌة، ج  فتاوى 127  
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 القوانيف الوضعية مف الباعث: المبحث الثالث :موقؼ

في القانكف المدني يكجد نزعتاف ىما النزعة الذاتية، كالنزعة المكضكعية، كقد     

اختمفت القكانيف في االخذ بياتيف النزعتيف طبقا لألخذ بالنظرية التقميدية ،كالنظرية 

 الحديثة في السبب في القانكف المدني.

 ي:المطمب االوؿ: موقؼ القانوف الفرنس

بالنظرية الحديثة في السبب فأنو ينزع  يأخذالقانكف المدني الفرنسي كبما انو    

النزعة الذاتية، كاما القانكف االلماني فيأخذ بالنزعة المكضكعية،  كال يعتد بالباعث اال 

اذا ظير كاضحا في التعبير عف االرادة ، كاصؿ الخالؼ بينيما راجع الى اعتبار 

 الباطنة.االرادة الظاىرة اـ 

فالقانكف المدني الفرنسي يرل باف العبرة تككف باإلرادة الباطنة ألنيا اصؿ االرادة    

 الظاىرة، كيجب اف تتكافر فييا شركط منيا:

 خمكىا مف العيب، كالغمط كاالكراه كالتدليس. -1

 مشركعية الباعث عمييا. -2

كقد حرص القانكف الفرنسي عمى استقرار المعامالت، حيث انو اشترط اال تبقى  

 االرادة حبيسة النفس ، فالبد مف التعبير عنيا، كالتعرؼ الييا.
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 :128كاختمؼ القانكف الفرنسي في اعماؿ الباعث كما يمي

 الؾ عند اجراء عقد قرض مثال مع شخص ال يعرفو المقرض.\انتفاء العمـ بو، ك -1

بالباعث لذل الطرؼ االخر، كذالؾ كأف يبيع العنب لشخص معركؼ عنو العمـ  -2

 بانو خمار، فالغالب انو سيعصره خمران.

القياـ بعمؿ يتجاكز مرحمة العمـ، كالشخص المرابي يقرض شخص اخر معركؼ  -3

 عنو انو مقامر.

االتفاؽ عؿ اعماؿ الباعث غير المشركع، كابيع العنب لشخص يعمـ انو سيعصره  -4

 خمر.

كقد اشترط القانكف الفرنسي العمـ بالباعث ، اما اذا لـ يكف الطرؼ االخر يعمـ     

بالباعث فاف العقد يككف صحيحان، عمى الرغـ مف عدـ مشركعية الباعث اساسان، 

 كالغمط دكف عمـ الطرؼ االخر.

كمف التطبيقات في القانكف الفرنسي كالقانكف المصرم، انيما ابطال التبرع مف     

صاحبتو لغرض استمرار العالقة بينيما، كىك قصد غير مشركع ، كليذا شخص ل

 .129كاف جزؤه البطالف

 

                                                             
 .20ص  4، مرجع سبق ذكره، جمصادر الحقعبدالرزاق السنهوري،  128
،" رسالة ماجستٌر"، نظرٌة الباعث واثرها على التصرفات والعقود فً الفقه االسالمًعبدهللا ابراهٌم زٌد الكٌالنً،   129

 . "بتصرف".509-502جامعة دمشق، ال ٌوجد تارٌخ النشر، ص 
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 المطمب الثاني: موقؼ القانوف المصري مف الباعث:

 قبكؿ عمي الشخص حمؿ الذم الجكىرم األمر أك الدافع الباعث ىك العقد سبب    

 تعد كال دافع مف أكثر عمي بناء يتعاقد قد فالشخص العقد أبـر لما لكاله كالذم التعاقد

 كراء تقؼ التي الدكافع بيف مف يككف ما غالبان  أنو ذلؾ. لمعقد سببان  كميا الدكافع ىذه

 الدافع ىذا فيككف التعاقد عمي الشخص أقدـ لما لكاله حاسـ رئيسي دافع العقد إنشاء

 .الثانكية األخرل الدكافع باستبعاد العقد سبب ىك

 :مشركعان  العقد سبب يككف أف: كحيد شرط الباعث في يشترط

 باطالن  العقد كاف مشركع غير كاف فإف مشركعان  العقد سبب يككف أف يجب -1

 .مطمقان  بطالنان 

. اآلداب كلحسف العاـ لمنظاـ مخالفان  كاف إذا مشركع غير العقد سبب كيككف -2

 أك لمدعارة كمكاف استعماليا ىك الشقة إيجار عقد إبراـ إلي الدافع كاف إذا ىنا كمف

 كيككف مشركع غير يككف العقد سبب فإف الميربة البضائع إخفاء أك السرية المقامرة

 .باطالن  العقد

 :المشروع غير السبب إثبات كيفية

 فال اإلرادة ىذه كراء دفاع أك باعث كجكد يعني العقد إبراـ إلي اإلرادة االتجاه إف  ·

 عمي الباعث أك الدافع فانتفاء مطمقان  دافع بدكف عقد إبراـ شخص يقصد أف يتصكر
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 سببو يثبت أف العقد إبراـ يدعي مف يمتـز فال كلذلؾ الجادة اإلرادة انتفاء يعني التعاقد

 ليس أنو شخص ادعي فإذا كمشركع مباح السبب ىذا كأف سببان  عقد لكؿ أف فيفترض

 أف يستطيع كىك يدعيو ما إثبات عميو كاف مشركع غير العقد سبب أف أك سبب لمعقد

 .اإلثبات طرؽ بجميع ذلؾ يفعؿ

 الستقرار ضمانان  اآلخر بالتعاقد المشركع غير الباعث يتصؿ أف كجكب  

 :المعامالت

 بطالف في كالشؾ مشركع غير بالباعث صمة عمي الطرفاف يككف أف يحدث قد  ·

 القمار أكفي الدعارة في ليستعمميا شقة آلخر يؤجر كمف. الحاالت ىذه في العقد

 .القمار أك الدعارة عف الناتج الدخؿ مف معينة نسبة األجر تككف أف عمي معو كيتفؽ

 كما المتعاقد بشخص يتصؿ داخمي أمر ىك التعاقد عمي الباعث كاف لما أنو غير  ·

 كغير المتعاقديف ألحد بالنسبة مشركعان  يككف فقد العقد بنكد مف تبينو يمكف ال

 . اآلخر لممتعاقد بالنسبة مشركع

 سببو؟ مشركعية لعدـ باطالن  العقد ىذا مثؿ يقع فيؿ

 غير أم اآلداب أك العاـ لمنظاـ مخالفان  عميو المستحث الباعث كاف إذا باطالن  العقد

 لعدـ جزاء البطالف يقرر الشرع أف المتقدـ لمنص السريعة القراءة مف كيبدك. مشركع
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 المتعاقد دكف المتعاقديف ألحد بالنسبة المشركع الباعث تكافر كلك الباعث مشركعية

 .130الفقياء بعض يؤيده ما كىك. اآلخر

 يككف أف العقد لبطالف يكفي ال أنو إلي يذىب الفقو في الراجح الرأم أف إال   ·

 اآلخر بالمتعاقد الباعث ىذا يتصؿ أف يجب بؿ مشركع غير المتعاقديف أحد باعث

 حسف لممتعاقد كحماية كالثقة لمعدالة كتحقيقان  المعامالت استقرار عمي محافظة كذلؾ

 فرض كىك معو المتعاقد لدم مشركع غير باعث بكجكد إبراـ كقت يعمـ لـ الذم النية

 خفايا في مستكف أمر التعاقد عمي الباعث ألف نظران  العمؿ في الحدكث كثير

 .الضمير

 بحجة العقد ببطالف يتمسؾ أف الباعث أك القصد شيء المتعاقد عمي كيمتنع   ·

ذا كاآلداب العاـ لمناظـ السبب مخالفة  يجكز فال مقبكلة غير كانت بذلؾ دعكم رؼ كا 

 تدنس أال يجب المحاكـ فساحات القضاء ساحة في الشائف بفعمو يتمسؾ أف لمشخص

 .أصحابيا بادعاءات

 بالمتعاقد المتعاقديف أحد لدم المتكافر المشركع غير الباعث يتصؿ متي كلكف  ·

 المتعاقد يككف أف يجب أـ المشركع؟ غير بالباعث العمـ مجرد يكفي ىؿ اآلخر؟

 عميو؟ متفقان  يككف أف يجب أما فيو؟ مساىمان  اآلخر
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 عمي اآلخر المتعاقد يككف بأف االكتفاء إلي الصدد ىذا في الغالب الرأم يذىب ·

 أف باستطاعتو أك معو المتعاقد لدم المشركع غير الباعث بكجكد التعاقد كقت عمـ

 . بكجكده يعمـ

 فيكفي المقامرة أك لمدعارة مكانان  إلدارتيا شقة شخص استأجر إذا ذلؾ كعمي ·

 االستئجار مف استيدؼ المستأجر بأف عالمان  المؤجر يككف أف اإليجار عقد لبطالف

ذا. المقامرة أك لمدعارة الشقة إدارة  في ليستخدميا آخر مف نقكدان  شخص اقترض كا 

 . مخدرات شراء في أك المقامرة

 اقترض إنما المقترض بأف يعمـ المقرض كاف إذا باطالن  يككف القرض عقد فإف  ·

 النية حسف اآلخر المتعاقد كاف إذا أما. المخدرات بو ليشترم أك اقترضو بيا ليقامر

 االقتراض أك االستئجار عمي معو المتعاقد دفع الذم المشركع غير بالباعث يعمـ ال

 النية حسف المتعاقد يفاجأ ال حتي كذلؾ مكاجيتو في بالبطالف التمسؾ يجكز فال

 .المعامالت استقرار ييدد ما كىك أبرمو الذم العقد ببطالف

 :131الباعث مشروعية عدـ إثبات كيفية

 يظير كال الشخص نفس في يكمف داخمي أمر التعاقد عمي الدافع الباعث كاف لما  ·

 لـ التزاـ كؿ أف" مفادىا بسيطة قرينة المشرع كضع فقد لذلؾ العقد عبارات خالؿ مف
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 غير عمي الدليؿ يقـ لـ ما مشركعان  سببان  لو أف يفترض العقد في سبب لو يذكر

 ". ذلؾ

 الباعث ىذا بككف أك لديو باعث كجكد بإثبات الشخص يمتـز فال ذلؾ كعمي ·

 الدليؿ إقامة مشركع غير التعاقد عمي الباعث أف يدعي مف عمي إف بؿ مشركعان 

 باعث ذلؾ إلي دفعو إذا إال التعاقد عمي يقدـ ال الشخص أف باعتبار يدعيو ما عمي

 غير التعاقد عمي الباعث كاف فإذا النفس في كامف نفسي أمر الباعث ىذا كأف معيف

 طرؽ بجميع مشركع غير الباعث ىذا ككف إثبات يمكف فإنو الغالب كىك بو مصرح

 .مادية بكاقعة األمر لتعمؽ اإلثبات

 أفرغ محرر في مذككران  كاف لك كما بو مصرحان  التعاقد عمي الباعث كاف إذا أما  ·

 كأف الحقيقي الباعث ىك ليس العقد في المذككر الباعث أف شخص كادعي العقد فيو

 صكرية ادعي أم كاآلداب العاـ لمنظاـ مخالؼ آخر باعث العقد إلي الدافع الباعث

 اإلثبات طرؽ بكؿ مشركعيتو كعدـ الباعث ىذا حقيقة إثبات كذلؾ فيمكف الباعث

 المشركعية عدـ إلخفاء كسيمة استخدمت قد الحالة ىذه في تككف الصكرية ألف

 يخالؼ ما إثبات تجيز ال التي بالقاعدة التقيد عدـ يجيز كذلؾ القانكف عمي كالتحايؿ

ثبات بالكتابة إال يجاكزىا أك الكتابة  طرؽ بكؿ المشركع غير الحقيقي الباعث كا 

 .اإلثبات
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 االلتػػػػػػػػزاـ: سبب

 الغرض ىك االلتزاـ كسبب سبب مف لو البد صحيحان  االلتزاـ ينشأ حتي      

 عنصر بأنو كيتميز. بااللتزاـ التحمؿ كراء مف المديف إليو يقصد الذم المباشر

 يتأثر ال مكضكعي أنو كما التعاقد عبارات مف يستخمص أف يمكف العقد في داخمي

 يتغير فال العقكد أنكاع كؿ في كاحد كىك نفسو في الكامنة الدكافع أك الشخص بنكايا

 .محمو أك االلتزاـ أطراؼ باختالؼ يتبدؿ أك

 -القديـ الفرنسي القانكف فقياء إلي تنسب كالتي-السبب في التقميدية لمنظرية كفقان    

 كراء مف الممتـز إليو ييدؼ الذم المباشر القصد أك الغرض ىك اإللتزاـ سبب فإف

 عمي يقـك ألنو الغائي أك القصدم السبب المعني بيذا السبب عمي كيطمؽ. التزامو

 ىك كالذم لاللتزاـ المنشئ السبب عف لو تمييزان  االلتزاـ إنشاء مف الغاية أك القصد

 أك العقد يككف قد كىك المديف عاتؽ عمي االلتزاـ أنشأ الذم المصدر عف عبارة

 .القانكف نص أك النافع العمؿ أك المشركع غير العمؿ أك المنفردة اإلرادة

 اكتفاء سبب لاللتزاـ يككف أف يشترط ال أنو ترم الحديثة النظرية فإف المقابؿ كفي

 .التعاقد إلي المستحث أك الدافع الباعث قدمنا كما ىك الذم العقد بسبب

 يكف لـ إذا: "أنو عمي مدني 136ـ نصت فقد المصرم القانكف مكقؼ عف أما    

 كجكد لعدـ جزاء العقد كاف. اآلداب أك العاـ لمنظاـ مخالفان  سببو كاف أك سبب لاللتزاـ
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 أف كيركف سبب لاللتزاـ يككف أف ضركرة الشراح بعض ينكر ذلؾ كمع سبب

 بسبب يقصد كأنو االلتزاـ سبب ال العقد سبب ىك السابقة المادة في بالسبب المقصكد

 .التعاقد إلي المتعاقد دفع الذم المستحث الباعث العقد

 السبب ىك 136 ـ في بالسبب المقصكد أف يرم الفقو في الراجح الرأم كلكف   

 يتحكؿ لـ الجديد المدني القانكف كأف التقميدية النظرية تحدده كما إلغائي أك القصدم

 يستغني أنو ذلؾ معني فميس التعاقد عمي بالباعث يعتد كاف إذا كأنو النظرية ىذه عف

 يشترط بؿ( العقد سبب) الباعث بكجكد يكتفي ال فيك التقميدم المعني السبب عف بو

ذا( االلتزاـ سبب) إلغائي أك القصدم السبب تكافر جانبو إلي  نصكص كانت كا 

 المادة نص مف المستفاد المعني ىك ىذا أف إال الشأف ىذا في صريحة ليست القانكف

 كجكد تشترط إذف فيي سبب لاللتزاـ يكف لـ إذا العقد بطالف تقرر المادة فيذه. 136

 .132لاللتزاـ سبب

 إذ دائمان  مكجكدان  يككف العقد قبكؿ إلي المتعاقد دفع الذم الباعث كىك العقد كسبب   

 إلي دفعو كاف أم باعث ىناؾ يككف أف دكف عقد بإبراـ شخص يقـك أف يتصكر ال

ذا ذلؾ  ذلؾ شأف كمف الجادة اإلرادة انتفاء يعني ذلؾ فإف الباعث انتفي أف حصؿ كا 

نما الباعث كجد لعدـ ال العقد انعقاد عدـ كبالتالي التراضي تحقؽ عدـ  تحقؽ لعدـ كا 

 . التراضي
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 أما. قدمنا كما مشركعان  يككف أف إال( العقد سبب) الباعث في يشترط فال كلذلؾ   

ال كجكده المشرع اشترط كلذلؾ يكجد ال كقد يكجد قد فيك االلتزاـ لسبب بالنسبة  كقع كا 

 .باطالن  العقد

 العقد كاف كجكده عدـ تبيف فإذا مكجكدان  يككف أف إذف االلتزاـ سبب في يشترط    

 التكقيع عمي شخص أكره لك كما السبب انعداـ حالة في الكجكد شرط كيتخمؼ. باطالن 

 السبب حالة في الشرط ىذا يتخمؼ كما التبرع نية لديو يككف أف دكف ىبة عقد عمي

 .الصكرم أك المكىـك

 :133المطمب الثالث موقؼ القانوف المدني الميبي

 137كنص المادة  136-137نظـ القانكف المدني الميبي السبب في المادتيف    

مف  136مف القانكف المدني المصرم، اال اف نص المادة  137يطابؽ المادة 

 مف القانكف المدني المصرم. 136القانكف المدني الميبي يختمؼ عف نص المادة 

ا لـ يكف لاللتزاـ سبب، اك مف القانكف المدني المصرم عمى:" اذ 136تنص المادة 

 كاف سببو مخالؼ لمنظاـ العاـ كاآلداب كاف العقد باطال".

اشار الى السبب  136فأغمب فقياء القانكف المصرم  يركف اف نص المادة    

 القصدم أم اف يككف مكجكدا، كالفقرة الثانية اشارة الى مشركعية السبب.
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قياء القانكف المصرم، كانتقد النظرية اال اف الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم خالؼ ف

التقميدية، كقاؿ بأنيا غير صحيحة كعقيمة، كىك يرل اف القانكف المصرم يعتنؽ 

حيث انيا تقكؿ: ا"ذا لـ يكف لاللتزاـ  136النظرية الحديثة لمسبب، كينتقد المادة 

متعاقد سبب" أم انيا نسبت السبب لاللتزاـ، ككاف االكلى بيا اف تقكؿ" اذا التـز ال

لسبب غير مشركع كاف العقد باطال" كىي نفس الصياغة التي كضعيا القانكف الميبي 

 .136في المادة 

فالقانكف الميبي يأخذ بالنظرية الحديثة لمسبب أم االتجاه الذاتي ،كانو يقترب كثيرا     

 مف القانكف المصرم كالقانكف الفرنسي.
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الشريعة االسالمية كبيف القانكف الكضعي فيما كىذا جدكؿ تكضيحي لممقارنة بيف   

يتعمؽ بأثر الباعث في مسألة التصرية، كمسألة العرايا، كمسألة الطالؽ في مرض 

 المكت، كمسألة تصرؼ الزكجة في ماليا، عمى النحك التالي:

 القانكف الكضعي الشريعة االسالمية 

التصرية: حكميا انيا تغرير كىك ال 

 م خيار الرديجكز ك يثبت لممشتر 

حكميا انيا تدليس كىك عيب مف 

 عيكب االرادة يكجب الرد 

العرايا: حكميا انيا تحايؿ كالتحايؿ ال 

 يجكز في الشريعة االسالمية

التحايؿ منكع في القانكف ألنو مخالؼ 

 لمنظاـ العاـ كاآلداب

الطالؽ في مرض المكت: يقع الطالؽ 

كترث الزكجة معاممةن لو عمى خالؼ 

 مقصكده

الطالؽ جائز كلمزكجة الحؽ في التركة 

الف قكانيف االحكاؿ الشخصية ترجع 

 لمشريعة االسالمية

تصرؼ الزكجة في ماليا:  االصؿ اف 

لمزكجة الحؽ في التصرؼ في ماليا 

كفي حاؿ قصد االضرار فانو ال يجكز 

 اال بإذف زكجيا منعان لمتعسؼ 

 بدكف لمتعاقد المتزكجة المرأة أىمية عدـ

 .زكجيا كمساعدة إذف

كفي القانكف المصرم ليا اىمية كدمة 

 مالية مستقمة
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 اخلامتة

 .. كبعد ، هللا رسكؿ عمى كالسالـ كالصالة  الحمد

 اوال: النتائج:

 : النتائج بعض نسجؿ أف بد ىذه الدراسة ال ختاـ في   

لمباعث تعد دراسة الباعث مف اصعب الدراسات، كالسبب في ذالؾ يرجع  - أوالً 

نفسو حيث انو امر خفي في النفس البشرية يختمؼ مف فرد الى اخر، كىك امر خارج 

 نطاؽ العقكد كليذا السبب يصعب معرفتو اال بكجكد قرائف تدؿ عميو.

 الشافعية)  كىـ الباعث نظرية لتصنيؼ كفقان  – المكضكعية المدرسة فقياء  -ثانياً 

 كلكنيـ ، كالتصرفات العقكد في ثرهأ كييعممكف بالباعث يعتدكف –(  كالحنفية

 ضمنان  أك ، العقد صيغة خالؿ مف صراحة العقد صمب في يرد أف لذلؾ يشترطكف

 فقد(  كالحنابمة المالكية)  الذاتية المدرسة فقياء أما ، العقد محؿ طبيعة خالؿ مف

 يكف لـ كلك كالتصرفات العقكد في أثره كأعممكا الباعث بنظرية األخذ في تكسعكا

 ضركرة في يتمثؿ ضابطان  لذلؾ كضعكا أنيـ إال ، العقد صمب في عميو منصكصان 

بقرائف، كالسبب في القانكف يكجد فيو  كلك المشركع غير بالباعث اآلخر الطرؼ عمـ

نظريتاف كؿ كاحدة منيما تأخذ احدل االتجاىيف في الشريعة، كمف ىنا يتجمى لنا 
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الشريعة االسالمية مف القكانيف الكضعية، بكضكح اف الباعث اسبؽ في الظيكر في 

 كاف الشريعة ليا فضؿ السبؽ في ذالؾ.

 مناطو فييا تحقؽ كاقعة كؿ عمى ينصرؼ المشركع غير الباعث حكـ إف -ثالثاً 

 . الفقيية الفركع مف الكثير تحتو تندرج عاـ أصؿ أنو باعتبار

 الكاردة الشريفة النبكية األحاديث ظاىر يفيده ما كىذا ، التحريـ التصرية حكـ - رابعاً 

 . بشأنيا

 مف المصراة بيع مسألة في المشركع غير الباعث تحقؽ نتصكر أف يمكف - خامساً 

 فيك ، البيع تشريع مف الشارع قصد يناقض يأتيو الذم التصرية بفعؿ البائع أف جية

 . شرعان   محـر كىذا المشترم عمى التدليس يقصد –(  البائع أم)  –

 غير الباعث اثر إعماؿ في مذىبيـ كفؽ كالحنابمة المالكية فقياء سار -سادساً 

 المصراة بيع مسألة في لممشترم الرد بخيار فقالكا كالتصرفات العقكد في المشركع

 في مذىبيـ كفؽ أيضان  ىـ فساركا الحنفية فقياء فعؿ ككذلؾ ، البائع تصرؼ كأبطمكا

 يثبتكا فمـ ، العقد صمب في ظاىران  يكف لـ إذا المشركع غير بالباعث االعتداد عدـ

 بخيار كقالكا مذىبيـ الشافعية خالؼ حيف في ، المصراة بيع في لممشترم الرد خيار

 . المسألة في لممشترم الرد
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 المنصكص المزابنة ىك بيع ك األصؿ مف مستثنى بيع ىك العرايا يبع أف - سابعاً  

 مبمغ لدييـ يكجد  كال الرطب أكؿ إلى الناس لحاجة أبيح أنو حيث ،  تحريمو عمى

 في جاء كما سؽ أك خمسة دكف فيما يككف أف بشرط الرطب، ىذا ثمف أم الماؿ مف

 .  الحديث

 يقكؿ مف عمى يبطؿ البيع فإف مشركع غير في البيع الباعث كاف إذا – ثامناً 

عمـ الطرؼ  العقكد، ككذالؾ في القانكف يبطؿ العقد، كاف كاف البد مف في بالباعث

 االخر.

الطالؽ في مرض المكت ال يقع باتفاؽ جميع فقياء المذاىب االربعة  -تاسعاً 

المشيكرة، عقكبة لمزكج كمعاممةن لو خالؼ مقصكده، الف باعثو كاف غير مشركع 

 كىك الفرار مف تكريث الزكجة .

الزكج  اختمؼ الفقياء في الكقت الذم ينتيي فيو حؽ الزكجة في الميراث مف -عاشراً 

الذم طمقيا كىك في مرض المكت، ىناؾ مف قاؿ بانتياء العدة، كىناؾ مف قاؿ الى 

اف تتزكج بأخر، كىناؾ مف قاؿ حتى اذا تزكجت بأخر فاف حقيا ال يسقط استمرار 

 لتنفيذ العقكبة عمى الزكج، اعمال لمباعث كتطبيقا لو.

جيا إال في حدكد ال يحؽ لمزكجة التصرؼ في ماليا بدكف اذف زك  -الحادي عشر

الثمث، كاذا كاف قصدىا مف ىذا التصرؼ االضرار باألسرة فإنيا تمنع مف ذالؾ، 
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حتى فيما دكف الثمث عند المالكية، الف الباعث عمى ىذا التصرؼ كاف غير مشركع 

 كىك قصد االضرار باألسرة.

 تانيًا: التوصيات: 

فأنو البد لنا اف نكصي كبعد ىذه الدراسة لمكضكع الباعث كاثره في العقكد     

 بمجمكعة مف التكصيات كىي كاالتي:

يكصي الباحث بدراسة ىذا المكضكع بشؾ اكبر كاكثر تعمقا، نظرا الف ىذا  -اوالً 

المكضكع يتطكر ليككب مسيرة  الحياة البشرية ف فالباعث يعمؿ ؾ منظـ كضابط 

 لمعقكد كالتصرفات.

ؿ في البيكع كاالحكاؿ الشخصية، كقد قد تناكلت دراستي مجمكعة مف المسائ -ثانياً 

بدلت قصارل جيدم حتى ابينيا بكضكح، فربما كاف ىناؾ جكانب عدة تتعمؽ بيذه 

 المسائؿ فأكصي بإمعاف النظر فييا كدراستيا بشؾ اكبر كاكثر تركيزا.

يكجد العديد مف الكتب الفقيية التي لـ يسعفني الكقت لالطالع عمييا  -ثالثاً 

فأكصي غيرم باالطالع عمييا، كالنيؿ مف عمكميا، كاالسترشاد كاالقتباس منيا، 

 بنكرىا.
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اكصي بترجمة ىذه الرسالة لمغة اإلندكنيسية ، حتى يستفيد منيا زمالئي  -رابعاً 

الطمبة اإلندكنيسييف  الغير ناطقيف بالمغة العربية، الدارسيف في جامعة مكالنا مالؾ 

 يرىا مف الجامعات االسالمية بإندكنيسيا.ابراىيـ االسالمية الحككمية بماالنؽ، كغ

 واهلل من وراء القصد

 الباحث 

 اٌدوٌيشيا -يف واالٌج

                                                                           10/9/2014 
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