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 قواعد المعامالت -2

 .األصل في المعامالت والعادات الحل واإلباحة -1

 فال يحرم من المعامالت والعادات إال ما حرمه هللا ورسوله.

فالعادات كلها كالمآكل والمشارب، والمالبس والمراكب، والمساكن 

 والمصانع، األصل فيها اإلباحة واإلطالق. 

وسائر العقود، األصل فيها  والمعامالت كلها كالبيوع، واإلجارات

 اإلباحة.

فمن حرم شيئاً منها لم يحرمه هللا وال رسوله فهو مبتدع في الدين ما لم 

يأذن به هللا، كمن حرم بعض أنواع اللباس، أو األجهزة، أو المصنوعات 

م من هذه األشياء كل خبيث وضار.   بغير دليل شرعي يحرمه.. والمحرَّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ه ه ه)قال هللا تعالى:  -1

 .[117-116]النحل: (  ىې ې ې ې ى ۉ

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[32]األعراف:(   ڇڃ چ چ چ چ ڇ

ِضي  و   -3 سهوله ا ا قالْت: قال  ْنـه  ع   هللاه  ع ْن ع ائِش ة  ر  ْن أْحد ث  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ر   فِـيم 

ا  يْ أْمِرن ا ه ذ ا م  هه ِه فِـيس  لـ  د  فـ   .(1)متفق عليه .«و  ر 

 .الصلح جائز بين المسلمين إال ما خالف الشرع -2

 فالصلح جائز بين المسلمين إال صلحاً أحل حراماً أو حّرم حالالً.

 والمسلمون على شروطهم إال شرطاً أحل حراماً أو حرم حالالً.
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ين المسلمين جائزة ما لم تهدخلهم في وجميع أنواع الصلح الجارية ب

 حرام، أو تخرجهم من واجب.

فيصح الصلح مع اإلقرار بالحق ومع إنكاره.. ويصح الصلح عن 

ْن هي له كخيار العيب، أو الغبن أو نحوهما..  الحقوق الثابتة ليسقطها م 

 ويصح الصلح عن دم العمد في النفس بمال ونحوه.

من الديون والحقوق بشيء معلوم وكذا لو صالح غيره عن المجهول 

 جاز، وكذا لو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حاالً جاز.

 فهذا وأمثاله من الصلح كله جائز بشرطه.

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )قال هللا تعالى: 

 .[114]النساء:(   ڤڤ ڤ ڤ

لبيع، وإن عاد إلى إذا عاد التحريم إلى نفس السلعة أو شرطها فسد ا -3

 أمر خارج لم يفسد، ولآلخر الخيار.

فإذا باع اإلنسان ما ال يملك، أو بغير رضى معتبر، أو كان بيع رباً أو 

 غرر ونحو ذلك فسد البيع؛ ألنه متعلق بذاته وشرطه.

وإن تلقى الجل ب، أو باع معيباً يعلمه، أو دلّس في البيع، فالعقد صحيح/ 

 لخيار.والفعل محرم، ولآلخر ا

، ومن ترك شيئاً هلل عوضه هللا ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه -4

 خيراً منه.

فمن طلق زوجته في مرض موته المخوف، ترث منه ولو خرجت من 

 العدة.
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رم من الميراث، سواء كان القتل عمداً، أو خطأً، إذا  ثه حه ومن قتل موّرِ

 كان بغير حق.

بطلت الوصية.. ومن تعجل شهواته وإذا قتل الموصى له الموصي 

المحرمة في الدنيا عوقب بالحرمان منها في اآلخرة إن لم يتب.. ومن 

 شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في اآلخرة إن لم يتب.

 .البينة على المدعي، واليمين على من أنكر -5

فكل من ادعى عيناً عند غيره، أو ديناً على غيره، أو حقاً من الحقوق، 

 يه البينة.فعل

فإن لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه، فعلى اآلخر اليمين التي تنفي ما 

 ادعاه المدعي. 

 .وجوب التراضي بين الطرفين في جميع العقود -6

فيجب التراضي بين الطرفين في جميع عقود المعاوضات، والتبرعات، 

 والفسوخ االختيارية.

فيها من رضى  فالبيوع واإلجارات والمشاركات ونحوها ال بد

 المتعاقدين.

وكذلك النكاح وغيره من العقود والفسوخ ال تصح إال برضى المتصرف 

 فيها.

 فمن أهكره على عقد أو فسخٍ بغير حق فعقده وفسخه الغ.

ومن امتنع من واجب عليه وأكره فإّن إكراهه بحق، وال يشترط رضاه، 

ا يجب عليه من فمن أهكره على بيع ماله وحالله لوفاء دينه، أو شراء م
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 نفقة، فهو إكراه بحق.

 ومن وجب عليه طالق زوجته لسبب فامتنع أجبر عليه بحق.

 .اإلتالف مضمون على من أتلفه -7

ً ضمنه، سواء كان متعمداً، أو جاهالً، أو ناسياً، وسواء  فمن أتلف شيئا

 كان صغيراً، أو كبيراً.

، والحقوق، وهذا الضمان شامل إلتالف النفوس المحترمة، واألموال

 فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق فعليه ضمانه.

والفرق بين المتعمد وغيره من جهة اإلثم، وعقوبة الدنيا واآلخرة في 

 حقه، وعدمه في حق المعذور بخطأ، أو نسيان. 

 .التلف في يد األمين غير مضمون، وفي يد الظالم مضمون -8

 واألمين كل من كان المال بيده برضى ربه.

خل فيه المودع والوكيل، واألجير والمرتهن، والوصي والولي، فيد

والشريك ونحوهم، فكل هؤالء إذا تلف المال بأيديهم بغير تعد وال تفريط 

 ال يضمنون، فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا.

 : فعل ما ال يجوز من التصرفات.والتعدي

 : ترك ما يجب من الحفظ.والتفريط

إنه ضامن لما في يده، سواء تلف بتعد، ومن كان المال بيده بغير حق ف

أو تفريط، أو بدونهما؛ ألن يد الظالم متعدية، فيضمن مطلقاً، ويدخل في 

هذا الغاصب، والخائن، والسارق، والجاحد ونحوهم، فهؤالء ضامنون 

 مطلقاً.
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 فأسباب الضمان ثالثة:

اليد المتعدية.. ومباشرة اإلتالف بغير حق.. وفعل سبب يحصل به 

 .التلف

مات بقيمتها -9  .تُضمن المثليات بمثلها، والمتقوَّ

 فالمثليات: ما كان له مثل، أو مشابه، أو مقارن كالحيوانات، واآلالت.

 والمتقومات: ما ليس له مثل أو مشابه.

ً ضمنه بمثله.. وإن كان متقوماً  فكل من أتلف ماالً لغيره: فإن كان مثليا

 ضمنه بقيمته يوم تلفه.

 لياً رد بدله.. وإن كان متقوماً رد قيمته.ومن استقرض مث

افِعٍ  بِـيع ْن أ   ِضي  هللاه ع  ر  سهول   ْنـهه ر  ٍل ب ْكراً ملسو هيلع هللا ىلص  ٬اأ ّن ر  جه اْست ْسل ف  ِمْن ر 

ْت ع   ْيـهِ ف ق ِدم  هه،  لـ  ل  ب ْكر  ْن ي ْقِضي  الّرجه
اِفعٍ أ  ب ا ر 

ر  أ  إِبٌِل ِمْن إِبِِل الّصد ق ِة، ف أ م 

ع  إِ  ج  يْ ف ر  :  ـهِ لـ  افٍِع ف ق ال  مْ أ بهو ر  : فِـيأ ِجْد  لـ  ب اِعياً، ف ق ال  ا إِالّ ِخي اراً ر  أ ْعِطِه »ه 

ههـمْ إيّاهه، إّن ِخي ار  النّاِس أ ْحس   اءً  نـه  .(1)سلممأخرجه  .«ق ض 

 .إذا تعذر المسمى رجعنا إلى القيمة -10

لمسمى في فمن باع شيئاً، أو أّجره بثمن معلوم، وتعذر معرفة الثمن ا

العقد، نرجع إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقد في وقته، وإذا تعذر 

معرفة األجرة المسماة، نرجع إلى أجرة المثل في وقته، وإذا تعذر 

 معرفة مهر المرأة المسمى، فإنه يجب لها مهر المثل. 

وهكذا جميع العقود والمعاوضات، إذا تعذر معرفة المسمى رجعنا إلى 
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  القيمة.

 .إذا تعذر معرفة من له الحق ُجعل كالمعدوم -11

جعل  فإذا علمنا أن هذا المال ملك للغير، وتعذر معرفة صاحبه، فيـه

كالمعدوم، ويهصرف المال بأنفع األبواب لصاحبه، أو إلى أحق الناس 

 بصرفه إليه من أقاربه.

هل ربها،  فمن كان بيده ودائع، أو رهون، أو أمانات، أو غصوب، وجه

يس من معرفته: فإن شاء دفعها لولي بيت مال المسلمين ليصرفها في وأ

 المصالح النافعة.

ره: بين إمضاء  وإن شاء تصدق بها عن صاحبها، ونوى أنه إذا جاء خيَـّ

 التصرف، ويكون له الثواب، أو يضمنها له وله ثوابها. 

ومن مات وليس له وارث معلوم، فميراثه لبيت المال، ليصرف في 

 ح العامة النافعة. المصال

 . الحق لصاحبه إذا عرفناه، وتستعمل القرعة عند التزاحم واالشتباه -12

فإذا جهلنا من هو المستحق، أو تزاحم عدد على شيء ال يمكن اجتماعهم 

فيه، وال مميز ألحدهم، فهنا نهقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق 

 ذلك الحق.

مة، أو سبق إلى مباح، أو سبق إلى فإذا تشاح اثنان في أذان، أو إقا

جلوس في مسجد، أو سوق، أو رباط ونحو ذلك، ولم يكن ألحدهما 

م.. وهكذا في كل أمر. ح، أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة قهدِّ  مرّجِ

ْنـهه  ة  ْيـر  ههر   بِـيع ْن أ ِضي  هللاه ع  سهول  ا ر  مه ل ْو ي عْ : »قال  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ ر  النَّاسه  لـ 
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ا  ِل، ثهمَّ  فِـيم  ّفِ اال وَّ الصَّ مْ النِّد اِء و  جِ  لـ  ِهـمه دهوا إال أْن ي سْ يـ  ْيـهِ وا ع  تـ   لـ 

ـمه السْ  ه   .(1)متفق عليه  .«واتـ 

 .من سبق إلى المباحات فهو أحق بها من غيره -13

والمقصود بالمباحات هنا: ما ليس له مالك، وال هو من االختصاصات، 

 فيدخل في هذا:

اء األرض الموات.. والسبق إلى صيد البر والبحر.. السبق إلى إحي

والسبق إلى حطب، أو حشيش ونحوهما من المباحات.. والسبق على 

 مكان في المسجد، أو السوق ونحوهما.

 فمن سبق إلى شيء من ذلك فهو أحق به من غيره.

ا ع نْ  ْنـه  ِضي  هللاه ع  ر  : »قال  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـّيِ ع ِن النَّ  ع ائِش ة  ر  ْن أْعم  ً أْرض م  يْ  ا س ْت لـ 

ٍد  هه ألح  ق  فـ   .(2)أخرجه البخاري .«و  أح 

ً لينتفع به ضمنه، وإن أتلفه لمضرته له فال ضمان  -14 من أتلف شيئا

 .عليه

 فإذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها.

وإن اضطهر إلى أكلها فذبحها لذلك فال إثم عليه، لكن يضمنها؛ ألنه 

 ا لنفعه.  ذبحه

 .من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان -15

فمن سرق ماالً، أو ثمراً، أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، 

وضمن المسروق بقيمته مرتين؛ ألن جنايته موجبة لعقوبته، ووجود 

                                                 

 (.437ومسلم برقم )واللفظ له، (, 615أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2335برقم ) أخرجه البخاري(  2)
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المانع يمنع العقوبة، فيكون مقابل ذلك زيادة الغهرم، وإذا قتل مسلم ذمياً 

 م يهقتص منه لعدم المكافأة في اإلسالم، ولكن تضاعف عليه الدية.عمداً ل

وإذا قلع األعور عين الصحيح المماثلة لعينه لم يهقتص منه؛ ألنه 

بالقصاص يذهب جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغهرم، فيلزمه دية 

 نفس كاملة.

وإذا قلع صحيح العينين عين األعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، 

 دية ذهاب البصر كله.. وهكذا.  وهي

من له حق ظاهر على الغير فله أخذه إذا منعه، وإن كان غير ظاهر  -16

 .فليس له ذلك

فمن كان له حق على الغير، وكان سبب الحق ظاهراً، فله األخذ من ماله 

ً فليس له  بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا

 ذلك.

زوج من النفقة الواجبة على زوجته، أو طالت غ يبته، فلها أن فإذا امتنع ال

تأخذ من ماله بمقدار ما يكفيها وأوالدها الصغار بغير علمه؛ ألن سبب 

 األخذ ظاهر. 

وإذا امتنع اإلنسان من قِرى الضيف الذي نزل به فله األخذ من ماله 

 بمقدار حقه.. وهكذا.

ِضي  هللاه ع   ع اِوي ة  ا قْنـه  ع ْن ع ائِش ة  ر  إِنَّ أب ا ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬سهوِل اِلـر  الْت ِهْندٌ أم  مه

ٌل ش ِحيٌح، ْفـي  سه  جه ه  ان  ر  يَّ ْل ع  فـ  ا لـ  ذ  ِمْن م  ن اٌح أْن آخه ِسّراً؟ قال:  ِلـهِ جه

ا ي كْ » ب نهوِك م  ِذي أْنِت و  وفِ الِك بِ ِفـيخه ْعره  .(1)متفق عليه  .«م 

                                                 

 (.1714ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2211أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



قواعد                                                                                 لقواعد الشرعيةكتاب ا

 تمالامعال
313 

ى، فهذا إذا امتنع المطلوب وأما من له دين أو غيره من الحقوق التي تخف

من الوفاء، فليس لصاحب الحق األخذ من ماله بغير إذنه؛ ألنه وإن كان 

 له الحق، لكنه في هذه الحال ينسب إلى الخيانة.

 .إذا أدى اإلنسان ما عليه وجب له ما جعل عليه -17

فالموظف واألجير إذا أكمل العمل استحق األجرة كاملة في الحال، وإن 

العمل: فإن كان بعذر وجب له من األجرة بقدر العمل، وإن ترك  لم يهكمل

العمل من غير عذر لم يستحق شيئاً... وهكذا في سائر األعمال 

 واألعواض. 

الشركاء في األمالك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود  -18

 فال ضرر وال ضرار.، على الجميع بالمصلحة

رض، أو النهر، أو البئر إلى تعمير، وامتنع فإذا احتاجت الدار، أو األ

أحد الشركاء أجبر على التعمير معهم؛ ألنه حق تعلق به حق الغير 

ً اإلنفاق على البهائم المشتركة  فوجبت المعاونة، كما يجب عليهم جميعا

 بينهم، ويشتركون في الزيادة، أو النقصان، أو اإلنفاق بحسب أمالكهم. 

 .ي عقد أو فسخ ال يعتبر علمهمن ال يعتبر رضاه ف -19

فمن له خيار شرط، أو عيب، أو غبن، أو تدليس ونحو ذلك فله الفسخ 

 سواء رضي اآلخر أو لم يرض، وسواء علم أو لم يعلم. 

 ومن طلق زوجته ال يعتبر علمها كما ال يعتبر رضاها. 

 ومن أعتق مملوكاً فال يشترط علمه كما ال يعتبر رضاه. 

شريكه بالشفعة ولو لم يرض المشتري ويعلم...  وللشريك أخذ نصيب

 وهكذا.

This file was downloaded from QuranicThought.com



قواعد                                                                                 لقواعد الشرعيةكتاب ا

 تمالامعال
314 

 .إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه -20

فإذا اشترى شيئاً أو استأجره ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان أن العقد 

 األول باطل، فتصرفه غير نافذ؛ ألنه تصرف في شيء ال يملكه شرعاً.

بخيار ونحوه، فالعقد الثاني وأما إذا تصرف فيه، ثم فسخ العقد األول 

صحيح؛ ألنه تصرف فيما يملكه، لكن يضمن لألول المثلّي بمثله، 

م بقيمته... وهكذا.  والمتقوَّ

 .العبرة في المعامالت بما في نفس األمر -21

فإذا تصرف في شيء يظنه ملكه، أو يظنه وكيالً، ثم بعد التصرف تبين 

 صحيح. أنه ليس بمالك، وليس بوكيل فالتصرف غير 

ً أنه غير مالك وال وكيل، ثم  وإن كان األمر بالعكس بأن تصرف ظانا

 تبين أنه مالك أو وكيل فالتصرف صحيح.

 .ب على إقراره مقتضاهتَّ تَـرإذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق  -22

فإذا أقر لغيره بثمن مبيع، أو بدين قرض، أو قيمة متلف، أو مغصوب أو 

؛ ألن اإلقرار -ولو قال غلطت أو نسيت-أقّر به  غير ذلك وجب عليه ما

 مقبول من العدل وغيره.

 .ثه في كل شيء يتعلق بتركتهيقوم الوارث مقام مور    -23

فيقضي الوارث ديون مورثه من التركة، وينفذ وصاياه إن لم يكن له 

وصي، وال يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة؛ ألنه لم يكن 

 ت، وإنما هو نائب عنه في أمواله وحقوقه. شريكاً للمي

24-  ً  .الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدما
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 فعلة الحكم هي األمر به، أو النهي عنه، أو إباحته.

كم عدة علل، متى وجد  وقد ينص الشرع على الحكمة، وقد يكون للحه

 واحدة منها ثبت الحكم.

 وقد تكون القاعدة هي العلة كقولنا:

ر.. والمشقة تجلب التيسير.. والعبادت والمعامالت ال ضرر وال ضرا

 تفسد بوجود موانعها، أو بفقد شيء من شروطها..

والذي تجب عليه األحكام هو البالغ العاقل.. ونحو ذلك من األصول التي 

جد الحكم. جدت وه  إذا وه

والِحل دائر مع وصف الطَّيِّب، والتحريم مع وصف الخبيث. كما قال 

 (  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژڄ ڄ ڃ )سبحانه: 

 .[157]األعراف:

والعصير إذا تخمر صار خمراً محرماً نجساً، فإذا زال تخمره بنفسه عاد 

 خالً طاهراً حالالً.

خرج الحرام منه إذا اختلط المال الحالل بالحرام على وجه ال يتميز أَ  -25

 . واحتاط، ويطيب له الباقي

مكسبه، واشتباه الميتة بالمذكاة خبثه لذاته، والفرق فهذا النوع خبثه ل

 بينهما ظاهر.

 . الجهل بالحكم عذر، والجهل بما يترتب على الحكم ليس بعذر -26

 فالجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر.

فلو زنا و شرب الخمر أو أخذ الربا حديث عهد باإلسالم، معتقداً أن ذلك 
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حد. حالل، فال إثم عليه،  وال يـه

 والجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر.

فإذا كان يعلم أن الزنا حرام، وال يعلم أن حده الجلد للبكر، والرجم للثيب 

حد؛ النتهاك الحرمة، وهكذا في السرقة وشرب الخمر ونحو ذلك.  فإنه يـه
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