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 هبم املصطفىإىل هنبزة العلن واإل

 إىل سٍد اخللق  

 إىل سٍدًب زسىلنب الكسٌن  

 سٍدًب حمود صلى اهلل علٍه وسلن   

 .األحببء  وأخىحً والدي إىل

 إىل شوجً وأبنبئً األعصاء.

 إىل أسبحرحً وشهالئً الكسهبء. 

 إىل الببحثني عي طسٌق األهبى                  يف هعسفت سبل العلن والبٍبى

 ببلىحداًٍت                       املقسٌي له ببلعبىدٌت الشبهدٌي للحق 

 الرٌي وجىههن لغري اهلل هب حىجهج        وأقداههن لغري اهلل هب سبزثْ

 وعصوههن لغري هسضبة اهلل هب ثبزث         وقلىهبن لغري اهلل هب اسخجبزثْ

  عٍنهن لغريهلل هبفبضج    أفئدهتن بغريذكساهلل هباسخنبزث        وأو

ى

ى

ى
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 وتقدوـــرىذكـــر

ى


 شكـــر وتقديـــر
لمعالميف,  الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى النبي المصطفى المبعكث رحمةن 

 إنؾ أنت العميـ الحكيـ. ما ينفعنا كانفعنا بما عممتنا كزدنا عممان الميـ عممنا 

 ھ ھ   ھ ہ ہ ہ چ: أما بعد: يقكؿ الحؽ تبارؾ كتعالى في محكـ التنزيؿ

سأؿ اهلل المتكاضع, كأ بإتماـ ىذا الجيدي  مده سبحانو كتعالى عمى تكفيقو ليحأك  (1)چے ھ
كامتثاالن لقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو  عمى طاعتو, خمقو, كأف يككف عكنان ليينفع بو  فتعالى أ
َمْن َل  َيْشُكُر المَّوَ  َل )هلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: ، َعِن النَِّبيِّ َصمَّى ا ُىَرْيَرةَ  وَأبِ  في ما رواه كسمـ

, فإنني أجد لزامان عمٌي أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى اليامة المرفكعة, كالقامة (2)(َيْشُكُر النَّاَس 
المنصكبة, ىذا الشخص الصنديد صاحب الفكر السديد, كالعمـ الرشيد الذم لـ يبخؿ عمٌي بعمـ 

محمد رغيد إلى مشرفي القدير الدكتكر ميما كاف صعيب, ربي اعطو العمر المديد كالعيش ال
 .  صبحي أبو صقر

 كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير ألعضاء لجنة المناقشة:

 . -حفظو اهلل - مؤمن أحمد شويدحفضيمة الدكتكر: 

 . -حفظو اهلل – محمد سعيد العمورفضيمة الدكتكر: 

  -بغزة–معة اإلسبلمية كال يفكتني في ىذا المقاـ أف أتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف لمجا
, كالشكر مكصكؿ إلى كميتي -حفظو اهلل  – كمالين كامل شعتممثمة برئيسيا فضيمة الدكتكر 

 . -حفظو اهلل -رفيق رضوانالدكتكر الفاضمة كمية الشريعة كالقانكف ممثمة في عميدىا 

ءات الشكر كالتقدير إلى جيابذة الجامعة اإلسبلمية كالكفاكما أتكجو بخالص مشاعر  
الكطنية التربكية األكاديمية إلى أشايخي العظماء أساتذتي األكفاء, إلى مف ييرد إلييـ الفضؿ أىؿ  

صاحب العىمـ كالراية, ذلؾ الًعمـ  سممان الدايةالعطاء كالكفاء في رحمة طمب العمـ, شيخي 
 يـك التناد.  ليما كؿ االحتراـ كالثبات شويدح وزياد مقدادأحمد مؤمن كاليداية, معممي الفاضؿ 

                                                           
 (19النمؿ مف آية )سكرة  (1)
 (4811( )255/ 4ي شكر المعركؼ, )أبك داكد, سننو, كتاب األدب, باب ف  (2)



 

د

 وتقدوـــرىذكـــر

كلف أنسى ذاؾ البحر الزاخر الذم فاض عمٌي بفكرة الرسالة, معممي الفاضؿ األستاذ 
 ذاؾ الصدفة الثرية. مازن ىنيةالدكتكر 

عدنان كأتقدـ بجزيؿ العرفاف كاإلخبلص إلى رفيؽ دربي كنديـ عمرم زكجي العزيز  
حمؿ كصبر عمى أعباء دراستي منذ صاحب اليمو العالية المتأججة الذم ت "أبو المؤيد"، الشاعر

بدايتيا حتى كصكلي إلى ىنا, أليي امنحو الثكاب باألسحار, كمجالسة األبرار, كخيره كزيادة في 
 ىذه الدار, كأجمعني بو في دار األخيار يا عزيز يا غفار.  

ثـ ال يفكتني أف أتقدـ بالعرفاف كالشكر الجزيؿ إلى مف ساعدني في تنقيح رسالتي, 
 الفاضؿ مصباح صبحي العطار, فجزاه اهلل عني خير الجزاء. المعمـ

كأكصؿ شكرم إلى مف ساعدني ماديان األخ الفاضؿ أسامة دكيدار, أعطاه ربي عني 
 خير العطاء كجزاه عني خير الجزاء.

كيسعدني في ىذا المقاـ أف أثمف كؿ جيد مخمص مف صديؽ أك قريب أك عزيز 
 بدعكة خالصة في ظير الغيب.     ساعدني عمى اتماـ ىذا العمؿ, كلك

كأخيرنا أسأؿ اهلل العمي العظيـ أف أككف قد كفقت في ىذا العمؿ, فما كاف مف تكفيؽ فمف 
اهلل كحده كما كاف مف نسياف أك خطأ فمف نفسي كمف الشيطاف, كنسألو تعالى أف ييمف كتابنا 

  كييسر حسابنا الميـ آميف. 
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 المقدمة
األككاف, كمبدع األركاف كاألزماف منشئ األلباب كاألبداف, كمنتخب الحمد هلل محدث 

األحباب كالخبلف, مينكر أسرار األبرار بما أكدعيا مف البراىيف كالعرفاف, المعبر عف معرفتو 
المنطؽي كالمساف, الذم ينعـ عمى مف يشاء بنعمة اإليماف, كيحـر مف يشاء بعدلو مف اليقيف 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ : تعالى قاؿ (1)كاإلذعاف

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

كالصبلة كالسبلـ عمى النبي العدناف, الذم بيعث باإليماف كالقرآف, ففتح  (2)چڤ  ڦ ڤ
و, اهلل بو أعيننا عميان, كآذاننا غمفان, كتمت بو نعمة اهلل عمى العباد, فأكمؿ اهلل عز كجؿ عميو دين

 كىدل بدعكتو مف يشاء إلى صراط مستقيـ.     

اإلتقاف, فيك بديع السمكات كاألرض, ـ الككف كمو عمى اعتبار الجكدة ك إف اهلل تعالى أقا
األبصار  يفمف المعمكـ بالضركرة ألكل, يففتبارؾ اهلل أحسف الخالق ,خمقو ءالذم أحسف كؿ شي

, , كأحسنيا, كأمجدىاامكر كأجكدىمعالي األب سبيؿ لنيؿ الشرؼ كالعبل إال نو الأ كاأللباب,
, الجزاء األكفى ىـيجزاثـ  ,, كانت ليبمكىـ أييـ أحسف عمبلتعالى فالخبلفة في األرض لعباد اهلل

 .  كذلؾ بالصبر كالتحمؿ

تقانو في كؿ شك  ف الحياة أساسان مف أساسيات ديننا الحنيؼ, فقد ؤك تعد جكدة العمؿ كا 
كالجكدة سمة أساسية في الشخصية ف منذ المحظات األكلى, فاإلتقا يةتبنتيا الشريعة اإلسبلم

, كسمككنا اىا اإلسبلـ فييا, حتى أصبحت ىدفان كأساسان مف أسس التربية اإلسبلميةالمسممة, ربٌ 
, فكاف اإلسبلـ جتمعو اإلسبلمي, فيي تبلـز المسمـ في حياتو, كميمتاز بو المسمـ أينما كجد
 . هلل كىك محسفأحسف دينا ممف أسمـ كجو 

في فطرة كؿ البشر حب الحسف  عالى في شريعتو كخمقو, ككاففكاف ىذا صنع اهلل ت
 .ذا ما استقر في قمكب كعقكؿ البشركالجيد, في
 جكدة بقدرو سيـ فيو ال, تي مي, كتكنكلكجي ىائؿما كصؿ إليو العالـ اآلف مف تطكر عمك 

 .دة إال بالعمؿ المتقف الجادالجك نو ال يمكف الكصكؿ إلى أ, كمما الشؾ فيو كبيرو 

فيذا أسمكب يرقى بو البشر بالمستكل الفردم, كالمجتمعي الذم يحقؽ فيو النجاح, 
 د.لعبافيو رضا رب ا كيحقؽ

                                                           
 الذبفظ أدود أبْ ًؼٍن األصبِبًً, األّلٍبء ّطبقبث األصفٍبء   (1)

 .125آية   األنعاـسكرة  (2)
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 .أوًل: مشكمة الموضوع

 كىي بياف مدل تحقؽ معايير كضكابط الجكدة في عقدم السمـ ك
 االستصناع.

 .أىمية الموضوعثانيًا: 
كالدكلة إلى مفيـك الجكدة, كمعرفة مدل األىمية التي تكمف فيو  ,تمعحاجة الفرد كالمجل -1

 مف استقرار, كارتقاء.

كبالتالي حصكؿ المستيمؾ عمى المقابؿ العادؿ  حماية المستيمؾ مف الغش كالخداع, -2
 الذم دفعو لمحصكؿ عمى المنتج. لمثمف

لمنتجات, كتعطي ابالنفع عمى عكد تك  الجكدة تزيد مف الدعاية الناجحة ككسب الشيرة, -3
 كسب ثقة المستيمؾ.

 تزيد مف اإلنتاجية كالقدرة عمى المنافسة فيما بيف التجار كالبائعيف, فتزيد جكدة المنتج. -4

كاالقتصادم, كتصبح ىناؾ طفرة اقتصادية  ,يؤدم ذلؾ إلى زيادة حركة التقدـ العممي -5
 كبالتالي يزيد الدخؿ القكمي . ,في ببلد المسمميف

  .ختيار الموضوعأسباب ا: الثاً ث
 ليذا المكضكع. ر بو الكبلـ مف أىميةو لما تصدٌ  -1

الجكدة حؿ لمكضكع الغش الذم اتسع في ىذا الزماف الكاقع في معامبلت الناس مع  -2
 بعضيـ البعض, بعد أف غاب الكازع الديني ففيو كشؼ لمحقيقة.

الحدكد  فيي تضع ,حؿ لمكضكع النزاعات التي تقع بيف الناس في كثير مف المعامبلت -3
 كالعبلمات الفارقة لبياف حقكؽ كؿ منيـ.

 العكدة إلى االقتصاد اإلسبلمي في جميع معامبلتو, كحاالتو . -4

 اإلسبلمية. التي تعاني منيا الشعكب العربية ك ,حؿ لجميع المشاكؿ االقتصادية الكبيرة -5

 تحظكعده أساسان لكؿ عمؿ يقكـ بو كؿ مسمـ, كقد ال ,ىذا المكضكع دعا إليو اإلسبلـ -6
 عدـ كجكد كتاب في ىذا المقاـ بشكؿ مفصؿ ككبير . ةالباحث

 الذم يعكد عمى األمة بالخير الكثير عند  إتباعو . بياف عظمة ىذا التشريع اإلسبلمي -7



 

ز
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  .الدراسات السابقة: ابعاً ر 
مى كالمعاصريف كالتقصي كالنظر حكؿ ىذا المكضكع في كتب الفقياء القدا بعد البحث

عمى اعتبار أف الجكدة مف  عاـ لمكضكع لبعض الجزئيات كبشكؿو اكؿ اتن ةالباحث تالحظ
 أبجديات, كأساسيات الشريعة اإلسبلمية .

ى أم بحث مستقؿ فييا حسب اطبلعو عم ةعثر الباحثتأما بالنسبة لمجكدة بيذا العنكاف لـ 
ف ىناؾ لك ,عف الجكدة في الشريعة اإلسبلمية نو لـ يتكفر كثير مف الكتب أك األبحاثأحتى 

 منيا : ةرسالالأك تدكر حكؿ جزء مف  مكضكع,بعض البحكث التي كانت قريبة مف ىذا ال

 الركاحنة يٌ ي البيع نمكذجا( لمحمد عكاد كعمبحث ) أحكاـ الجكدة في الفقو اإلسبلم -1
 .2009, الجامعة األردنية, 36عمـك الشريعة كالقانكف ,المجمد  دراسات

, فقد نبو ىذا البحث عمى معايير الجكدة في البيع ةرساللامف  ان قد تناكؿ ىذا البحث جزءل
تتناكؿ تطبيؽ الجكدة عمى  ةرسالالأركانو كشركطو, في حيف أف  بشكؿ عاـ كتطبيقيا عمى

كتطبيؽ معايير الجكدة عمى كؿ منيما كبما فييما مف  ستصناعاال ك السَّمـنكعيف مف البيكع, 
 معكقات.

كأثرىما عمى أحكاـ المعامبلت في الفقو اإلسبلمي ) الجكدة كالرداءة, بحث ماجستير  -2
 ـ.2010لمعاـ  ,سة فقيية مقارنة(, لمحمد االسطؿدرا

أما ىذه الرسالة فقد تناكلت الجكدة كالرداءة كمدل اعتبارىما, كأثرىما عمى المعامبلت في بعض 
أم مف أنكاع عقكدىا, كأثرىما عمى فسخ ىذه العقكد, كلـ تتناكؿ معايير الجكدة كتطبيقيا عمى 

 .البيكع

 خطة البحث: امساً خ

 اشتمل البحث عمى  مقدمة، و ثالثة فصول، وخاتمة، قسمت عمى النحو التالي:
 المقدمة 

 الفصل األول

 ومشروعيتيا، وأىميتيا، وأىدافيا في الفقو اإلسالمي. مفيوم معيار الجودة،

 فيو ثالثة مباحث:و 

 نواعيا وأىدافيا وأىميتيا في الفقو اإلسالمي.المبحث األول: مفيوم الجودة ومشروعيتيا وأ



 

ح

 المقدمة

 المبحث الثاني: مفيوم المعيار، ووظيفتو.

 .مالمبحث الثالث: أنواع المعيار، ومدى العالقة بيني

 

 الفصل الثاني:

 .السَّممالجودة في عقد  معيارتطبيق 

 وفيو أربعة مباحث:

 ، ومشروعيتو، والحكمة منو.السَّممالمبحث األول: مفيوم 

 .السَّمممبحث الثاني: تطبيق معيار الجودة عمى أركان عقد ال

 .السَّممالمبحث الثالث: تطبيق معيار الجودة عمى شروط عقد 

 .السَّممالمبحث الرابع: تطبيق معيار الجودة عمى المعوقات الشرعية لعقد 

 الفصل الثالث:

 .ستصناعالجودة في عقد ال معيارتطبيق 

 وفيو أربعة مباحث:

 .والحكمة منو ،ول : مفيوم الستصناع، ومشروعيتواأل المبحث 

 .ستصناعالمبحث الثاني : تطبيق معيار الجودة عمى أركان عقد ال

 .ستصناعالمبحث الثالث : تطبيق معيار الجودة عمى شروط عقد ال

 .ستصناعالمبحث الرابع : تطبيق معيار الجودة عمى المعوقات الشرعية في عقد ال

 لبحث.: منيج اادساً س
أميات كتب الذم يعتمد عمى التحميؿ بالرجكع إلى  منيج االستقراءعمى  ةالباحث تاعتمد -1

 الكتب الفقيية المعاصرة. اء النصكص المتعمقة بالبحث اضافة إلى, كاستقر الفقو

عرض المسائؿ الفقيية بطريقة الفقو المقارف بذكر مكاطف االتفاؽ كالخبلؼ بينيـ ما  -2
 لصاحبو. أمكف ذلؾ, كعزك كؿ قكؿ



 

ط

 المقدمة

 عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا, مع إثبات اسـ كؿ سكرة كرقميا. -3

تخريج األحاديث النبكية مف مظانيا األصمية, مع الحكـ عمييا عدا ما كرد في   -4
 الصحيحيف. 

في التكثيؽ عند ذكر الكتاب لممرة األكلى أكثقو كامبلن, فأذكر اسـ المؤلؼ ثـ اسـ الكتاب  -5
حة كالجزء كدار النشر كالطبعة, كىذا ما أذيمو في قائمة المصادر ثـ الباب ثـ رقـ الصف

  كالمراجع في نياية البحث.      

 : خاتمة البحث.ابعاً س
 تشمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات.

 ثامنان: الفيارس العامة.

 كتشمؿ عمى:

: فيرس اآليات القرآنية.  أكالن

 ثانيان: فيرس األحاديث النبكية كاآلثار.

 فيرس الكتب. ثالثان:

 رابعان: فيرس المكضكعات. 

 

 

 

 



 

  

 

     

   

 الفصل األول
ومشروعيتيا، وأىميتيا،  مفيوم معيار الجودة،

 .وأىدافيا في الفقو اإلسالمي


 :فيو ثالثة مباحثو 

 :المبحث األول

في الفقو  دافياوأى ميتياوأى ،وأنواعيا ،ومشروعيتيا ،مفيوم الجودة
 اإلسالمي

 :المبحث الثاني

 ، والمعايير الشرعية من القرآن والسنة.، ووظيفتورمفيوم المعيا

 :المبحث الثالث

  بينيم. ر، ومدى العالقةيياأنواع المع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 األّل ا بحث
 مفَْو اجلْدٗ, ّمشنّعٔصَا, ّأىْاعَا, ّأٍدافَا, ّأٍنٔصَا

 يف الف ُ اإلس مٕ  

 فيو أربعة مطالب:

 ي المغة والصطالح واأللفاظ ذات الصمة.المطمب األول: حقيقة الجودة ف

 المطمب الثاني: مشروعية الجودة في القرآن، والسنة، والتاريخ اإلسالمي.

 في الفقو اإلسالمي.  دافياالمطمب الثالث: أىمية الجودة، وأى

 المطمب الرابع: أنواع الجودة.

 

 

 

 

 

 



 

4

 األولىالفصل

 المطمب األول
 ات الصمة.حقيقة الجودة في المغة و الصطالح واأللفاظ ذ

لمعرفة عمـ مف العمكـ أك فف مف الفنكف البد مف بياف معناه كالكقكؼ عمى حده كمغزاه, 
 أف يبيف حقيقة الجكدة في المغة كاالصطبلح كىي عمى النحك التالي: ةفكاف لزامان عمى الباحث

  :الجودة في المغة أول:

نقيض  لجكدةا أفعمى  عكاقد أجم عمماء المغة أف ةكجد الباحثنظر في كتب المغة ال بعد
كمف تمؾ  ,المكضكعكطبيعة ناسب تما ي ةمنيا الباحث قىأكردكا معاني عدة لمجكدة انتثـ  ,الرداءة

 المعاني:

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ :لقكلو تعالى ,الجيد نقيض الردمء كالجمع جياد كجيادات (د)جك  

 .(1)چژ

الخيؿ التي تقؼ عمى كىي  ,الخيؿ الصافنات  سميماف ىإذ عرض عم :وجو الدللة
 .(2)ألنو يجكد بجريو ؛ىي السراع, كسمي بالجياد كالجياد: ,ثبلث كطرؼ حافر الرابعة

اختار مف الخيؿ أجكدىا كأفضميا نكعان, كأحسنيا قكةن  كيتبيف مف ىذا أف النبي سميماف 
 كجماالن.

كدة كجى " , كىذا موكالتجكيد مث ,كأجدت الشيء فجاد, كدة أم صار جيدان كجاد الشيء جي
ٍكدةجيد بيً  شيء كدة كالجى ٍكدة أم بالجيد مف القكؿ كالفعؿ ,ف الجي استجاد الشيء كجده ك  ,كقد جاد جى
 .(3)"أك طمبو جيدان  ,جيدان 

كىاد: ,أعطيتو جيدان  كأجدتو ثكبان:" كاد:, ك السخي كالجى ىك الذم يعطي ببل مسألة صيانة  الجى
ٍكدي: ,أجاده درىمان أعطاه إياهك  ,كالجكدة أخص مف اإلحساف ,لؤلخذ مف ذؿ السؤاؿ المطر  كالجى

كد مف المطر:ك  الكاسع الغزير,  .(4)"الذم ال مطر فكقو البتة الجى

                                                           
 (8آية ) ص,سكرة  (1)
(, دار الكتب 7/55كؼ ابف كثير , تفسير القرآف العظيـ, )سماعيؿ بف كثير أبك الفداء القرشي البصرم المعر انظر, إ (2)

( 4/503ق/  عبد الحؽ األندلسي المعركؼ ابف عطية, المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, ) 1419, 1العممية, ط
 ق.1422, 1بيركت, ط–دار الكتب العممية 

, 3( دار صادر بيركت, ط 3/136/137لجيـ )محمد بف منظكر أبك الفضؿ اإلفريقي المصرم, لساف العرب, فصؿ ا (3)
 ق. 1414

 (, دار اليداية.  7/527/528محمد أبك الفيض الزبيدم,  تاج العركس مف جكاىر القامكس, مادة جكد ) (4)
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َفَيُمرُّ )  قال: قال رسول اهلل  َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ الشريؼ  كفي الحديث
يِح َوَكا  .(1)(طَّْيِر َوَكَأَجاِويِد اْلَخْيللاْلُمْؤِمُنوَن َكَطْرِف اْلَعْيِن َوَكاْلَبْرِق َوَكالرِّ

 وجو الدللة:  

أم كطبؽ الجفنيف عمى  أماـ الصراط كطرؼ العيف مركر المؤمنيف كصؼ رسكؿ اهلل
الفارس , ككصؼ مركرىـ بأجاكيد الخيؿ أم ككالطير بحسب مقاماتيـ ككالبرؽ كالريح, اآلخر,

     .(2)لجكاد السريعة بالجيدة كىي صفة مدحافقد كصفت الخيؿ  السابؽ الجيد إذا أسرع في السير, 

 .الجودة في الصطالحثانيًا: 

 عمى النحك التالي:  ةكردىا الباحثيـك الجكدة مجمكعة مف التعريفات تلقد كرد في مف

 .(3)"لى المكاـزإصحة االنتقاؿ مف الممزكمات "

 .(4)"عةااتقاف الصن"

ـ الخدمة التعميمة المقدمة داخؿ المؤسسات "كؿ العمميات التي تؤدم الى دقة, كبناء, كتصمي
يجب أف تعمؿ عمى  التعميمة, كالذم يتطمب التجديد المستمر في الكظائؼ كالعمميات التي

 (5)تحسيف الجكدة"

 :بأنياجكدة كعرفت الجمعية األمريكية ال

ظير كتعكس قدرة ىذا التي ت ,"ىي الييئة كالخصائص الكمية لممنتكج, خدمة أك سمعة
 .(6)شباع حاجات صريحة, كأخرل ضمنية "ج عمى إالمنتك 

                                                           
رقـ الحديث كتاب التكحيد, باب قكلو تعالى كجكه يكمئذ ناضرة, )محمد بف اسماعيؿ البخارم, صحيح البخارم,  (1)
كتاب اإليماف, باب معرفة )صحيح مسمـ, مسمـ النيسابكرم, ق/  1322, 1دار طكؽ النجاة, ط ((9/129)( 7439)

 , متفؽ عميو.دار احياء التراث العربي ((1/167)( 302)طريؽ الرؤية, 
, 1بيركت , ط -( دار الفكر8/3551انظر عمي أبك الحسف اليركم, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, ) (2)

 ـ.2002 -ق1422
/ ـ.1938 -ق1403, 1عممية, بيركت ,ط( دار الكتب ال1/80عمي بف محمد الجرجاني, التعريفات, باب الجيـ  ) (3)

( دار 1/146حمد الزيات, محمد النجار, باب الجيـ )أابراىيـ مصطفى,  ,العربية بالقاىرة, المعجـ الكسيطمجمع المغة 
 الدعكة.   

 ـ.  1988 -ق1408, 2( دار النفائس,  ط1/169لغة الفقياء )معجـ ، حامد قنيبي، محمد قمعجي  (4)
, رشا محمد جاد, متطمبات تطبيؽ معايير الجكدة 2011, يناير75, العدد 1مجمة كمية التربية بالمنصكرة, الجزء (5)

 (  42لخريجات االقتصاد المنزلي بكميات التربية النكعية, )
 األردف.    -( دار المناىج عماف2/92الفمسفة كمداخؿ العمؿ, )د. سمماف زيداف, إدارة الجكدة الشاممة ك  (6)
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 :والصطالحيالنسبة بين المعنى المغوي 

جد تكمعانييا , كجممة مجاالت الكممة ,صؿ المغكم لكممة الجكدةبعد التأمؿ في األ
 :نيا تدؿ عمىأ ةالباحث

 .الفعؿ معنى الجيد مف القكؿ ك  -

 كالعطاء. معنى الجكد كالكـر كالسخاء   -

 .ر الغزيرةمعنى األمطا  -

  .معنى التجكيد  -

  .معنى السرعة الشديدة  -

 أما المعني المختار الذم يخدـ البحث ىك المعنى األكؿ الجيد مف القكؿ كالفعؿ.

ألنسب مف بيف ىذه التعريفات, ألف أف تعريؼ الجمعية األمريكية ىك ا ةرل الباحثتك 
ذكر ثمرة  , مع أنوى الصناعةأنو فمسفي, كالتعريؼ الثاني يركز فقط عم التعريؼ األكؿ يجد

ينما التعريؼ التعميمة, ب ما التعريؼ الثالث حصر الجكدة مف النكاحيالجكدة لكنو مختصر, بين
فيي تجمع  ,ما يككف لتكضيح مفيـك الجكدة في المعامبلت أنو أقرب ةجد الباحثالرابع ت

تكافرت فيو جممة  ماسكاء كاف منتج أك سمعة طال خصائص كسمات المنتج الذم يمتاز بالجكدة,
مف السمات التي تجعمو مقبكالن لممستيمؾ, بذلؾ يستطيع ىذا المنتج أف يشبع رغبات كحاجات 

جد و أك كانت ضمنية لممستيمؾ, كلكف تالمستفيد, سكاء كانت ىذه الحاجات صريحة كمعمن
إلخراج منتج عمؿ بإتقاف الالجكدة ىي: بأف  أنو قد خبل مف الطابع الشرعي فيمكف القكؿ ةالباحث
أك  ,ائص تجعميا تفي بحاجات المستيمؾ, منضبطة بقكاعد الشريعةأك سمعة بسمات كخصخدمة 

قياـ أركانيما كشركطيما, كتحقؽ بأنو في عقدم السمـ ك االستصناع:  الجكدة  عرؼيمكف أف ن
 المقصد الشرعي ليما.

لشريعة فييما فبقياـ أركانيما ينعقداف, فبتحقؽ شركطيما يصحاف, كبتحقؽ مقاصد ا
 يصبلف غاية الجكدة كاالتقاف.

 بالجودة  األلفاظ ذات الصمة :ثالثاً 
 ىناؾ ألفاظ ذات صمة بمفيـك الجكدة, كمف ىذه األلفاظ: 
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  .تقاناإل  أوًل:

  :تقان في المغةاإل 

تقانيو إحكاميو ,أىٍتقىفى الشي أحكمو  :كفي التنزيؿ قاؿ تعالى ,حكاـ لؤلشياءتقاف اإلكاإل ,كا 
:, (1)چيب  جت  حت  خت  مت ىب چ رجؿ ًتٍقفه ىك الحاضري ك  ؽه,حاذً  لؤلشياءم متقفه أ كرجؿ ًتٍقفه
 كلـ يكف يسقط لو سيـ, ,يضرب بو المثؿك اسـ رجؿ كاف جيد الرمي  :فه قٍ تً ك  ,كالجكاب ممنطؽً ل
 .(2)كيقاؿ أٍتقىفى فبلفه عممو إذا أحكمو ,فقٍ رمى مف ابف تً أ :كاف يضرب بو المثؿك 

  صطالح:لاتقان في اإل 

بمستكل العمؿ  يترتق يلى حد المطابقة لممكاصفات التإتصؿ  تجكيد العمؿ بطريقةو "
 .(3)"مبدعة بطريقةو 

 اإلتقان:الفرق بين الجودة و 

مؼ بعمؿ فأجاده, بينما مصطمح اإلتقاف يطمؽ عمى مصطمح الجكدة يطمؽ عمى مف كي 
 مف أتقف عمبلن دكف أف يكمؼ بو.

؛ لمداللة عمى تفرده جؿ دكف سكاه تعالى أسند الفعؿ أتقف إليو هللكالدليؿ عمى ذلؾ: أف ا
 .(4)باإلتقاف ًلما صنع دكف تكميؼ مف أحد كعبل

 حسان ثانيا: اإل

 اإلحسان في المغة: 

مستحسف مف  :ثبلثة أضربعمى ذلؾ ك  ,كؿ مستحسف مرغكبك  ,ساءةإلحساف ضد ااإل
 ائ چ , قاؿ تعالى:الحسفكمستحسف مف جية  ,لك كمستحسف مف جية الي ,جية الفعؿ

 ڇ چ چ چ چ: قاؿ تعالىأم القرآف, ك  (5)چۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

                                                           
 ( 88ية )مف اآل, النمؿسكرة  (1)
 بيركت. –( دار صادر 13/72محمد أبك الفضؿ ابف منظكر,  لساف العرب, مادة تقف ) (2)
 .2004لعدد االكؿ حمداف الصكفي, مفيـك الجكدة كمقكماتيا, مجمة الجكدة  في التعميـ العالي, المجمد االكؿ, ا (3)
( مجمة الجكدة في التعميـ العالي, 17/18مصطمحا الجكدة كاإلتقاف في العربية مع الفرؽ بينيما, عز الديف جرادة, ) (4)

 ـ. 2004-ق 1425المجمد األكؿ ,العدد األكؿ ,
 (  55سكرة الزمر, مف اآلية ) (5)
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حساف أف كاإل ,لو ما عميو كيأخذ ما يف العدؿ أف يعطأل ؛حساف فكؽ العدؿاإل (1)چڇ
كاجب كتحرم  فتحرم العدؿ ,فاإلحساف زائد عمى العدؿ ,أكثر مما عميو كيأخذ أقؿ مما لو ييعط

ستقامة كسمكؾ إأم ب ،((2چپ پ پ چ :تعالىقاؿ ك اإلحساف ندب كتطكع, 
فقاؿ: فيما   حساف فيما سألو جبريؿاإل  كقد فسر النبي ساءة,حساف ضد اإلاإلك  ,(3)الطريؽ

كىك تأكيؿ قكلو  ,(4)(َأْن َتْعُبَد المََّو َكَأنََّك َترَاُه َفِإْن َلْم َتُكْن َترَاُه َفِإنَُّو َيرَاكَ ) ركل عف أبي ىريرة 
كىك شرط في صحة  ,فأراد باإلحساف اإلخبلص (5)چڇ ڇ چ چ چ چ  تعالى:
 كاإلسبلـ معان. اإليماف

  :حسان في الصطالحاإل

تـ ألى ما ىك إداء الذل يتجاكز حد المطمكب كالكاجب األعرؼ اإلحساف بأنو: "
 ًمف كف عممو أفضؿ كأجكد مف المقابؿ,أم يعمؿ اإلنساف دكف انتظار مقابؿ, كأف يك, (6)"كمؿأك 

 أجرة كغيرىا.

 ثالثًا التسديد:

ىك الجبؿ  :دٌ دي كالس  كالسَّ  ,د  سـ الس  الا صمحو كأكثقو,أسدده بمعنى  غبلؽ الخمؿ,إد السى 
داد :الصكاب مف  السَّ  ,بو سدي نو يي أل ـي الردٍ  دي:السَّ  ,م في منطقو كتدبيرهأ رجؿ مسدد:ك  ,كالحاجز
 ,كىك الصكاب كالقصد مف القكؿ كالعمؿ ,كفيؽ لمسدادقكالن سديدان أم صكابان, كالتسديد :الت ,القكؿ

قكؿ في  لما ركل أبك ىريرة ؛ (7)كتأتي بمعنى قصد الطريؽ ,كالمكفؽ الذم ال يعاب عمى فعمو
مر كالعدؿ كىك القصد في األ ة,ستقامم اطمبكا بأعمالكـ السداد كاالأ (8)(سددوا وقاربوا)  النبي
  (9)كر كميا, كاترككا الغمك فييا كالتقصير., كقاربكا: أم اقتصدكا في األمفيو

                                                           
 ( 90سكرة النحؿ, مف اآلية ) (1)
 (  100ة )سكرة التكبة, مف اآلي (2)
 ( دار اليداية . 34/422محمد الزبيدم, تاج العركس مف جكاىر القامكس , باب حسف ) (3)
  ((1/19)( 50)كتاب اإليماف, باب سؤاؿ جبريؿ النبي محمد عف االحساف, )البخارم, صحيحو,  (4)
 (  90سكرة النحؿ, مف اآلية ) (5)
 .2004الجكدة  في التعميـ العالي , المجمد االكؿ ,العدد االكؿ  حمداف الصكفي, مفيـك الجكدة كمقكماتيا , مجمة (6)
 ( 3/207ابف منظكر, لساف العرب,  مادة سدد )  (7)
   (.(8/98) (6463, )كتاب الرقائؽ, باب القصد كالمداكمة عمى العمؿ)البخارم, صحيحو ,  (8)
باب ما جاء أف اهلل كتب كتابن ألىؿ الجنة  محمد أبك العبل المبار كفكرم, تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم (9)
 بيركت.    -(, دار الكتب العممية8/318ا)
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  التسديد في الصطالح :

 التسديد بأكثر مف تعريؼ مف جممة ىذه التعريفات:  عرؼ أىؿ المغة كالفقياء

 (1)."ذا كجيو كجو الصكابإو لمصكاب فيقاؿ سدد السيـ يىك التكج"

الصكاب في أسرع يشتد في صكب ل ,كتيسرىا عميو ,لى صكب المطمكبإىك تكجيو حركاتو "
  (2)."كقت

 كبذلؾ يتبيف أف معنى الجكدة جاء في النصكص النبكية بألفاظ اإلتقاف, كاإلحساف, كالتسديد. 

 المطمب الثاني 
  الكريم والسنة، والتاريخ اإلسالمي نآمشروعية الجودة في القر 

 مكمؼ لم التشريعمف غاية الف أ حاديث النبكية الشريفة, يجدالمتتبع لآليات القرآنية كاألإف 
ستعرض , بؿ العمؿ المتقف المسدد, كىنا تمجرد االنصياع ألداء العمؿ بأم كجو كافليس 
 مشركعية الجكدة في القرآف الكريـ, كىي عمى النحك التالي:  ةالباحث

 الكريم نآالقر  :أولً 

 (3)چ ىتىب  يب  جت  حت  خت  متچ :قاؿ تعالى -1

  (4)چ  ٹ     ٿ     ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ :تعالى قاؿ -2

 (5)چ ۆ ۆ ۇ ۇ چ  :قاؿ تعالى -3

 (6) چ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ :قاؿ تعالى -4

 (7)چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ :قاؿ تعالى -5

                                                           
 ـ.1412, 1( مؤسسة النشر اإلسبلمي, ط1/125الحسف أبك ىبلؿ العسكرم,  معجـ الفركؽ المغكية , ) (1)
 بيركت. –(, دار المعرفة 4/108محمد أبك حامد الغزالي الطكسي, إحياء عمـك الديف, باب بياف حقيقة النعمة كأقساميا ) (2)
 .(88ية )مف اآلسكرة النحؿ,  (3)
 .(2سكرة الممؾ, آية ) (4)
 .(14سكرة المؤمنكف, آية ) (5)
 .(4سكرة التيف, آية ) (6)
 .(30سكرة الكيؼ, أية ) (7)
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 وجو الدللة:  

كؿ  أحكـ خمؽى  عمـ البشرية عامة, كالمسمـ خاصة أف اهلل تي  إف ىذه اآليات الكريمة
نع الذم أتقف ما خمكجعمو كثيقنا كثابتنا ,شيء ع فيو مف الحكمة ما أكدع, مف ؽ كأكد, فيذا صي

كال نقص, كمف عظيـ اتقانو جؿ كعبل أف خمؽ اإلنساف في أحسف كأعدؿ كأقكـ صكرة  غير عيبو 
 . (1)األتقف كاألقكـمؽ, كىذا ارشاده لنا أف نعمؿ كننتج األحسف كاألجكد ك كخى 

 .السنة: ثانياً 

 أ: األحاديث

 .(2))هلل ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقَنوُ ِإنَّ ا(: قال رسول اهلل قالت: عن عائشة

  وجو الدللة:

, فكؿ مف كاف  رسكؿ اهلل إحكامان متقنان جيدان, فيذا ما اشترطو  ,أم فميحًكمو   ألم عمؿو
  .( (3اإلتقاف أساسان لكؿ عمؿ يحبو اهللعممو تقف كأكمؿ فالحسنات تضاعؼ أكثر, ف

ْحَساَن َعَمى ُكلِّ ) :قال ال ثنتان حفظتيما عن رسول اهللس قأو عن شداد بن  ِإنَّ المََّو َكَتَب اإلِْ
َذا َذَبْحُتْم ؛ َفَأْحِسُنوا الذِّْبَحَة، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم شَ  ْفَرَتُو، َوْلُيِرْح َشْيٍء َفِإَذا َقَتْمُتْم ؛ َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَمَة، َواِ 

 (4)(َذِبيَحَتوُ 

 ة:وجو الدلل

اإلحساف في الكالية عمى كؿ شيء, فيذا الحديث يعتبر قاعدة عامة مف  أكجب اهلل 
األمكر  كفي غير ذلؾ مف حتى في القتؿ حساف في كؿ شيء,قكاعد الديف, كذلؾ لشمكؿ اإل

 .   (5)عميؾ أف تككف محسننا لما تقكـ بو
                                                           

( 24/507القرآف, ) (/ محمد أبك جعفر الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ6/196انظر, ابف كثير, تفسي القرآف العظيـ, ) (1)
,)200 -ق1420, 1مؤسسة الرسالة, ط  (  2/595ـ./ الميث نصر السمرقندم, بحر العمـك

ـ. األلباني, سمسة 1948 -ق1404, 1دمشؽ "ط–( دار المأمكف لمتراث 7/349أحمد التميمي, مسند أبي يعمى, ) (2)
 .1الرياض, ط –كتب المعارؼ م (3/106)( 1113)االحاديث الصحيحة , 

, 3الرياض, ط -( مكتبة اإلماـ الشافعي1/269انظر, زيف العابديف المناكم, التيسير بشرح الجامع الصغير,) (3)
 ـ.  1988 -ق1406

 .   ((3/1548) (57, )كتاب الصيد كالذبائح, باب األمر بإحساف الذبح)مسمـ, صحيحو,  (4)
المدينة المنكرة,  –( الجامعة اإلسبلمية 1/34زاد عمييا, ) عبداهلل بف صالح المحسف, األحاديث األربعيف النككية مع ما (5)
 -( دار الكطف3/594ـ/ محمد بف صالح العثيميف, شرح رياض الصالحيف, باب الحمـ كاألناة )1984 -ق1404, 3ط

 ق. 1426الرياض, 
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 (1)( ِو َوَسمََّم ِإَذا َعِمَل َعَماًل َأْثَبَتوُ َكاَن َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَميْ  ) :قالت عن عائشة

 وجو الدللة:

كذلؾ  بحيث يداـك دكاـ أمثالو, ,حكـ عممو بأف يعمؿ في كؿ شيءأأم " قاؿ المناكم:
 (2)"محافظة عمى ما يحبو اهلل كيرضاه

 :يرةالس ب:

 تقافو اإلكاف ديدن ,عمى أف رسكلنا الكريـ محمد ا يالسيرة النبكية بكامؿ مكاقفي تدؿ 
 ,كيراقب اهلل  ,سباب متككبلن عمى اهلليأخذ باأل مكر,حساف في مراعاتو لكؿ األإلكا ,كالجكدة

 كلكيات .كيراعي األ

 ,يتجمى ذلؾ في خركجو, ك خير دليؿ عمى ذلؾالمنكرة لى المدنية إكاليجرة النبكية 
ما عشيةن, , فكاف يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النيار إما بكرةن كتجييزه لمرحمة ليبلن   كخركجوكا 
 ,محمد  ريف لبيت النبيبعد فشؿ خطة الكفار المحاصً   بكر الصديؽ يبأمع صاحبو 
ليمكه عمييـ  ي جسده ببردتو التي كاف يناـ بيا؛كأف يغط ,المبيت في فراشو كاختياره لعمي 

 ,بيـ الكفار حتى ال يجدكىـ اذا لحؽ ؛المعتاد طريؽ غير الطريؽ الرئيس كسمككو ر,ماأل
أحد حيف خرج, فخرج   قاؿ ابف اسحاؽ: كلـ يعمـ بخركج رسكؿ اهلل ,يةكمككثيـ فيو ثبلث ليال

في ظير بيت أبي بكر , ثـ عمدا إلى غار ثكر, الذم انتيى  (3)بكر الصديؽ مف خكخة ىك كأبك
ما ما يقكؿ يبكر ابنو عبد اهلل أف يتسمع ل كمككثيـ فيو ثبلث لياؿ, فأمر أبك األمر اليو ابيم

يمسح  أف (4)عامر بف فييرةحيف أمر  ككذلؾثـ يأتييما إذا أمسى بالخبر,  ,فييما نياران  الناس
ف خمدت نار أكبعد   ,يفعؿ ذلؾ كؿ ليمة مف تمؾ الميالي الثبلث ,كصاحبو  النبي يآثار مش

ستأجر فييا االتي  ,المنكرة  كصاحبو لمخركج الى المدينة  تييأ رسكؿ اهلل ,الطمب كالتفتيش

                                                           
 . ((1/515)(746)كتاب صبلة المسافريف, باب جامع صبلة الميؿ, )مسمـ, صحيحو,  (1)
 ق.1365, 1مصر, ط  -( المكتبة التجارية الكبرل5/150مناكم, فيض القدير شرح الجامع الصفير, )محمد ال (2)
( / مجد 7/247ىك باب صغير كالنافذة الكبيرة, تككف بيف بيتيف ينصب عمييا باب, الزبيدم, تاج العركس, باب خكخ ) (3)

 -ق1399بيركت  -( المكتبة العممية2/86باب خكخ ) الديف أبك السعادات ابف األثير, النياية في غريب الحديث كاألثر,
 ـ.  1979

, كمف كليف,كىك مف الصحابة المياجريف األىك الصحابي الجميؿ الذم دفنتو المبلئكة , مكلى أبي بكر الصديؽ  (4)
كأحدان  يد بدران ش ,كىاجر مف مكة الى المدينة ,فأسمـ ,كعذبو المشرككف ؽ كاعتقو,السابقيف لئلسبلـ اشتراه أبك بكر الصدي

( دار الفجر لمتراث ,ط 161رجاؿ كنساء حكؿ الرسكؿ , حسف أيكب )/,كاستشيد يـك بئر معكنة, كىك ابف أربعيف سنة 
,) 1بيركت ,ط –( دار الجيؿ 2/796ـ( ,ابف عبد البر القرطبي, اإلستيعاب في معرفة األصحاب  )1999 -ق142)1

 ـ.(1992 -ـ1412
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  الصديؽ بي بكرأسماء بنت أكأتمت ذلؾ  عبداهلل بف أريقط دليبلن ليما عمى الطريؽ لممدينة,
معركفو ة كال كبذلؾ ساركا في طريؽ غير مألكف لتعصـ بو السفرة ليما, ؛التي شقت نطاقييا

 .(1)لى المدنية المنكرةإحتى كصمكا في أماف اهلل  ؛مغايرة لمعادة

, كقد سيدد في ىذا؛ ألنو استخدـ كؿ يمشي خطكات اليجرة المشٌرفة  فيا ىك رسكؿ اهلل
تقاف.  األسباب كالطرؽ المؤدية لمنجاة, بكؿ حسف كا 

 فعل الصحابة ج:

 جمع القران  -1

 ,فآنيـ في حاجة لجمع القر أ بعد كفاة النبي ,يـميرضكاف اهلل ع لـ يشعر الصحابة
مف  , فخشي عمر بف الخطابيراستشيد خمؽ كثاظ في حركب الردة فر القتؿ في الحفٌ حتى كثي 

فرفض في  ,فآبجمع القر  الصديؽ بكر يففكر بعرض األمر عمى أب ,ضياع بعض الصحؼ
فمـ يزؿ يراجعو  ,ىذا كاهلل خير :قاؿ عمرف مر كيؼ نفعؿ ما لـ يفعمو رسكؿ اهللاأل ئباد

 شاب ال يتيـ,نو رجؿ عاقؿ أل؛ فآبجمع القر  بكر زيد بف ثابت كفأمر أب ,حتى شرح اهلل صدره
ما  ,فكاهلل لك كمفكني نقؿ جبؿ مف الجباؿ فقاؿ: ,ف كاجمعوآتتبع القر  لمكحي فقاؿ لو: ان ككاف كاتب

بع تخذ يتأف ,فمـ يزؿ يراجعو حتى شرح اهلل صدره ,فآكاف أثقؿ عمي مما أمرت بو مف جمع القر 
كصدكر الرجاؿ, فكانت طريقة الجمع تعتمد  (4)اعقى كالرً  (3)اؼخى كالمٍّ  (2)بً سي ف كيجمعو مف العي آالقر 

 عمى أمريف :

 ما كاف محفكظان في صدكر الصحابة.-1

ال بشيادة عدليف عمى أف المكتكب إكال يقبؿ المكتكب   ما كاف مكتكبان بيف يدم رسكؿ اهلل-2
 .  كتب بيف يدم رسكؿ اهلل

                                                           
, 2مصر, ط -( مطبعة مصطفى البابي الحمبي1/485يرم المعافرم, السيرة النبكية البف ىشاـ,)انظر, عبد الممؾ الحم (1)

بيركت ,صفي –إحياء التراث العربي ( دار 129/130ب سيرة ابف ىشاـ  )ـ./ عبد السبلـ ىاركف , تيذي1955 -ق1375
 ـ( 2003-ق1424( دار الكفاء ,)154/156/157الرحمف المبار كفكرم , الرحيؽ المختـك )

 جمع عسيب كىي جريدة النخؿ كانكا يكشفكف الخكص كيكتبكف في الطرؼ العريض . (2)
 جمع لخفة كىي الحجارة الرقيقة أك صفائح الحجارة . (3)
( باب الطكر االكؿ عيد 1/96جمع رقعة كقد تككف مف جمد أك كرؽ , عبد القادر منصكر, مكسكعة عمـك القراف ) (4)

 ـ(    2002 -ق1422,) 1حمب ,ط -لعربيرسكؿ اهلل, دار القمـ ا
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بف  كلزيدبف الخطاب  قاؿ لعمر الصديؽ  عف أبي داكد عف عركة عف أبيو أف أبا بكر
فكاف  ,(1)"ْقُعُدوا َعَمى َباِب اْلَمْسِجِد َفَمْن َجاَءُكَما ِبَشاِىَدْيِن َعَمى شيٍء ِمْن ِكتَابِ ا":ثابت

الغرض أال يكتب إال مف عيف ما كتب بيف يدم النبي
(2). 

 طة خالد بن الوليد في غزوة مؤتة :ثانيًا: خ

لساعة العصيبة مف في تمؾ ا بف الكليد لدالمنكطة بخااألساسية  أصبحت الخطةلقد 
كاحتماالتو, كدرس ظركؼ المسمميف مف اليبلؾ الجماعي, فبعد أف قدر المكقؼ انقاذ  القتاؿ

لحؿ األفضؿ, فقكة العدك بأقؿ خسارة ممكنة ىك ا االنسحابكتكقع نتائجيا, اقتنع بأف  ,المعركة
, كذلؾ لمحيمكلة خطةال ساس كضع خالد ا األىذكعمى  ,سمميفضعفنا لقكة الم ة كستيفستتبمغ 

بإييامو  بيف جيش الرـك كالمسمميف ليضمف االنسحاب, كلبمكغ اليدؼ كاف البد مف تضميؿ العدك
فكاف  اب,مف االنسح فيتمكنكايف فيخفؼ مف ضغطو كىجماتو, إلى جيش المسمم جاءمددنا  أفٌ 

, فاستبدؿ الميمنة بالميسرة, كمقدمة غير في ظبلـ الميؿ مراكز المقاتميف في جيشوفي المساء أف 
القمب بالمؤخرة, كفي أثناء عممية االستبداؿ اصطنع ضجة صاخبة كجمبة قكية, ثـ حمؿ عمى 

ف إمدادات كثيرة كصمت إلى أو ليدخؿ في ركع ,العدك, عند الفجر, بيجمات سريعة متتالية كقكية
ا أف الكجكه فقد  كنجحت الخطة؛, المسمميف كالرايات التي تكاجيو جديدة لـ يرىا بدا لمعدك صباحن

ا جديدنا نزؿ مف قبؿ, كأف المسمميف يقكمكف بيجمات عنيفة, فأيقف أنيـ تمقكا إمدادات, كأف جيشن 
 فحيؿ, فتخاذلكا كتقاعسكا ععمى المسمميف أمر مست فأدرككا أف إحراز نصر حاسـ إلى الميداف,

فباشر  انتيز خالد الفرصةفف, يـ, فخؼ الضغط عف جيش المسممياندفاع ؼاليجكـ, كضع
عمد خالد إلى سحب الجناحيف بحماية القمب, كلما أصبح الجناحاف بمنأل عف ف ب,االنسحا

إلى أف تمكف كضمف سبلمة  د إلى سحب القمب بحماية الجناحيفالعدك, كفي مأمف منو, عم
 (3)االنسحاب كميًّا

                                                           
ـ. /عمي 2002 -ق1432, 1مصر, ط -( دار الفاركؽ الحديثة1/51عبداهلل ابف أبي داككد السجستاني, المصاحؼ  ) (1)

 ـ( 1997 -ق1418) 1( دار المأمكف لمتراث, بيركت, ط1/161اليمداني السخاكم ,جماؿ القراء ككماؿ االقراء )
( مكتبة الظبلؿ السعكدية, 200-199-198قرعاكم ك د محمد الحسف, البياف في عمـك القرآف  )انظر, د سميماف ال (2)
 .  2ط
عمي محمد الصبلبي, السيرة النبكية عرض حقائؽ كتحميؿ أحداث, باب المسممكف يختاركف خالد بف الكليد  (3)
مرم, غزكة مؤتو كالسرايا كالبعكث ـ / بريؾ أبك مايمة الع2008 -ق1429, 7بيركت, ط –( دار المعرفة 1/763/764)

 ـ.  2004 -ق1424, 1المدينة المنكرة , ط -( الجامعة اإلسبلمية1/227النبكية, )
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كرينا ذات ميارة عالية, كامتازت لقد مثمت خطة خالد بف الكليد كعممية التراجع عمبلن عس 
تقاف في كؿ خطكة منيا, فيي تتبلءـ مع التكتيؾ العسكرم الحديث الذم بدكره أدل إلى  بجكدة كا 

 نجاح الخطة كاتماميا دكف خسارة تذكر.  
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 ثالمطمب الثال
 أىمية الجودة وأىدافيا في الفقو اإلسالمي

 وفيو فرعان:

 مية الجودة ىأالفرع األول: 
إف الجكدة كمتعمقاتيا ترتبط ارتباطان عضكيان بمنظكمة متشابكة مف القيـ كالمبادئ التي 

في  ,كقد تمثمت ىذه المنظكمة مف القيـ كالمبادئ ,لى النيضة كالرقي كالنماءإتؤدم في مجمكعيا 
 ,الصحافةكر النشر ك دبيات الصادرة عف دي مف المفردات في كثير مف األعدد انتشار استخداـ 

يضان أف أكمما يتضح  ,صبح بعضيا مف لكاـز الخطاب كالتكجيوأ ,لكتركنيةاإلك  ,المرئية ,المكتكبة
بؿ ىي تستند عمى مخزكف كاسع مف  ؛اا محضن ا غربين يحاءاتيا ليست اختراعن ا  الجكدة بمعانييا ك 

مف المعاني كالقيـ ف الكاحد منا يجد بسيكلة صدل لكثير إحيث  ؛كالخبرة البشرية ,القيـ االنسانية
 (2)چ ے  ے ھ  ھ ھھ  چ , قاؿ تعالى:ف الكريـآكما جاء في القر  (1)يسبلمفي تراثنا اإل

 چٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چتعالى:  كقكلو

 ڦ ڤ چ كقكلو تعالى: (3)

 .(5)چ ڻ ں ں چكقكلو تعالى:  (4) چڦ

 النبوية: السنةمن و 

 ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ِإنَّ اهلل) :قاؿ قالت: أف النبي محمد   عف عائشة 
 . (6)(وُيْتِقنَ 

ُكمُُّكْم َراٍع َوُكمُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن ) :يقكؿ رسكؿ اهلل  سمعتؿ: ك قي عف ابف عمرك        
 .(7))َرِعيَِّتوِ 

                                                           
ق 1425العدد االكؿ ,المجمد االكؿ ,( مجمة الجكدة في التعميـ العالي19/20الجكدة معاني كدالالت, )كماليف شعت,  (1)
 ـ.2004-
 ( 195ية )مف اآلسكرة  البقرة,  (2)
 ( 2سكرة الممؾ, آية ) (3)
 (  159سكرة آؿ عمراف, آية ) (4)
 (  38سكرة الشكرل, آية) (5)
, ـ1984 -ق1404, 1دمشؽ ,ط–لمتراث ( دار المأمكف 3486( ) 7/349أبك يعمى أحمد التميمي, مسند أبي يعمى, )(6)

  .(3/106)(1113)سمسمة االحاديث الصحيحة, محمد االلباني  ,قاؿ االلباني في السمسمة الصحيحة
 . ((2/5)(893) ,الجمعة في القرل كالمدفباب )كتاب الجمعة, البخارم, الصحيح,   (7)
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رضاء كىك مطمب إل ,سبلـ بكؿ مضامينويعد مفيكـ الجكدة مكجكد في كؿ تعاليـ اإلك 
كيعبر عنيا بالدقة  سبلمية المتميزة,كىك فرع مف منظكمة القيـ اإل ,خريفثـ إلرضاء اآلى تعالاهلل 
   جت يب ىب چ , قاؿ تعالى:خمقو شيءو  فاهلل تعالى قد أحسف كؿى ديد, كالتس حساف,تقاف, كاإلكاإل

ككظيفتو عمى حسب ما  ,في ىيئتو ا,كأتقنو كجعمو بديعن  ,هكجكدٌ  ,وفحسنٌ  ((1چختمت حت
 ,صنع اهلل تعالى في ىذه المخمكقات التي خمقياإتقاف  سبحانو كتعالى, كيتجمى تقتضيو حكمتو

 .  المدقؽ أم خمؿ في خمؽ اهلل ةالباحث جد بل تف

  ھ ھھ چ: قاؿ تعالى كالحساب بإتقاف ,فكمما تدبرت آثار خميقتو ترم التقدير بميزاف

 (3)چ يت ىت مت   خت حت چ(2) چے  ے ھ

فقكؿ  ,مرفمبنى الديف كمو عمى ىذا األ ,طالب الشرعيةمف الم تقافاإلك  فحساىذا اإلك 
تقاف, فيحب اهلل مف سمكؾ المؤمف اإل كاف, أم عمؿ (4)(ِمَل َأَحُدُكْم َعَمالِإَذا عَ ) : محمد النبي

فالمسمـ مطالب باإلتقاف في  يء,حساف عمى كؿ شفاهلل كتب اإل ,خرةعماؿ الدنيا كاآلأكىذا يشمؿ 
عماالن  ,يشيةكالمع ,عمالو التعبديةأ  .(5)تقانان ا  ك  ,كتحسينان كتجكيدان  ,إحكامان كا 

 أىداف الجودة الفرع الثاني:

 .كاآلخرة الدنيا في كالرفعة البركة كحصكؿ, كجؿ عز اهلل رضا نيؿ ىي أىدافيا أىـ مف -1
 اآلخريف, مع التعامؿ في الثقة درجات أعمى إلى الكصكؿ -2
 .كتكقعاتيـ تيـتطمعا مع يتكافؽ بما المستيمكيف حاجات تمبية  -3

 اإلنتاج كزيادة الرخاء حصكؿ كبالتالي, االتقاف كعدـ الرداءة بسبب المشاكؿ مف كثير حؿ -4
 .االقتصادية الحالة كتتحسف الببلد في التنمية فتزيد, العمؿ فرص كفتح

في مجاؿ المعامبلت مف منطمؽ عميو  عتمادكاال ,التأكيد عمى ضركرة تطبيؽ مفيكـ الجكدة -5
 .(6)كفي العمؿ الشرعي بصفو خاصة ,أصيبلن في العمؿ بصفو عامة ان اسبلمي ان ككنيا مطمب

                                                           
 .(88ية )مف اآلسكرة النحؿ,  (1)
   .(195سكرة البقرة, آية ) (2)
   .(49سكرة القمر, آية ) (3)
  .(7سبؽ تخريجو ) (4)
 ـ.  2012-ق1433صصية, القاىرة محمد القكصي, مكسكعة االخبلؽ, سمسمة المكسكعات التخ (5)
(6)

 .20/9/2013االسخبذ هذود هذود األسطل فً هقببلت هؼَ فً خبًًٍْس فً حبرٌخ  
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 .(1)التنافس المشركع بيف الطاقات البشرية التي تدعـ مسار الجكدة كاستمرارىا -6

استثمار كؿ جيد متكافر ككؿ كقت حاضر في كؿ مراحؿ العمؿ؛ إلنتاج صحيح كصالح  -7
 .(2)كمتقف كمسدد

                                                           
1
 (514هذود ػْاد السكر, ػلً جوؼت الرّادٌت, أدكبم الجْدة فً الفقت اإلسالهً البٍغ ًْذجبً, )  (

2
 (17(  الوْجغ السببق هي ص)
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 المطمب الرابع
   الجودة أنواع 

 وىي عمى النحو التالي:تنقسم الجودة إلى نوعين جودة معتبرة وجودة ساقطة 

 النوع األول: الجودة المعتبرة 

إف المنيج اإلسبلمي كمو قائـ عمى الجكدة, فيي مظير مف مظاىر اإلبداع الككني, فقد 
, (1)چ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ چ: قاؿ سبحانو كتعالى

العامؿ كحٌثو أف  مسؤكليةه شرعية, كليس خياران بشريان, لذا أمر النبي فالجكدة كظيفةه تكميفيةه, ك 
ِإنَّ اهلل ُيِحبُّ ِإَذا َعِمَل ) قاؿ رسكؿ اهلل قالت: عف عائشةييجَّكد عممو حتى يتقنو, فقد ركم 

 (2)(َأَحُدُكْم َعَماًل َأْن ُيْتِقَنوُ 

اهلل تعالى عمى إحسانو في  عمى اعتبار الجكدة كاإلتقاف, فًمف شيكر فدؿ أمر النبي 
بديع السمكات  ي عممو, فمف الطبيعي أف يدعكخمقنا, أف يككف اإلنساف مبدعان كمحٌسنان كمتقنان ف

كاألرض إلى اإلبداع, كأف يحض المحسف إلى اإلحساف, كىذا شأف منيج دعكة اإلسبلـ لئلنساف 
 ک ک چ تعالى حيف قاؿ:صدؽ اهلل  (3)حساف كاإلتقاف كاإلبداع كالتسديدمف الجكدة كاإل

 . (4)چ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

المعنكية, كالحسية, كتتعمؽ بمآكمنا,  حياة:في جميع مناحي ال كلما كانت الجكدة ساريةن 
ف  كمشاربنا, كبيكتنا, كشكارعنا, فإف مندكب فتية الكيؼ قد اشيتيرط عميو أف يأتي بأزكى الطعاـ, كا 

جكدة, كاختيار األجكد, كانتقاء األحسف, أما إف دخمنا ذىبنا إلى ساحة الشريعة فكميا قائمة عمى ال
كميا تنص عمى الجكدة, كنبذ  فإننا نجد أف أبكاب الفقو مف بكابة الشريعة إلى رياض الفقو

 الرداءة.

النعـ, كأف اليدم في الحج,  أف الزكاة ينبغي أف تككف مف أكسط ففي العبادات تجد
ينبغي أف يككف جيد  في الصبلة الجكدة, كأف اإلماـ كاألضاحي في العيد ينبغي أف تمتحؽ بركاب

                                                           
 .(117, آية )سكرة البقرة (1)
 (.18ص) تخريجو. سبؽ (2)
انظر مكقع الداعية فتحي يكف, مقاؿ بعنكاف فقو الجكدة في اإلسبلـ عمى الرابط التالي:  (3)

4&etype=2http://www.daawa.net/display/arabic/edoors/edoordetail.aspx?eid=2 
 ( 125سكرة النساء , آية ) (4)

http://www.daawa.net/display/arabic/edoors/edoordetail.aspx?eid=24&etype=2
http://www.daawa.net/display/arabic/edoors/edoordetail.aspx?eid=24&etype=2
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ف ذىب العبد إلى المسجدالصكت,  يأخذ أحسف الثياب, كأفضؿ الزينة, بؿ كعظنا نبينا صمى  كا 
 .(1)ص ثكبيف لمذىاب بيما إلى الجمعةاهلل عميو كسمـ أف نخص

ُكْم ِإْن َوَجَد َأْو َما َما َعَمى َأَحدِ :)َقالَ   رسكؿ اهلل يحيى بف حباف أف قد كرد في حديث ك   
 (2.)(َعَمى َأَحِدُكْم ِإْن َوَجْدُتْم َأْن َيتَِّخَذ َثْوَبْيِن ِلَيْوِم اْلُجُمَعِة ِسَوى َثْوَبْي ِمْيَنِتوِ 

تمة الحسنة, كفي الكفارات انتقت مف أكسط ما كفي ساحة العقكبات قررت الشريعة القً 
 ڤ ڤ ڤ چآلية البقرة  (3)يار كاألجكدنطعـ بو أىمنا, كثمة تأكيؿ لؤلكسط بأنو الخ

 .(4)چڤ

أما في باب المعامبلت, فمك طيرؽ باب البيع لكجد فيو أف النفكس ال تتعمؽ إال بما كاف 
جيدنا فيو بؿ كأجكد, كما كثرة الخصكمات التي نراىا في األسكاؽ حكؿ السمع الثمينة, إال عمى 

عرض تستبار حي كامؿ في الفقو اإلسبلمي, ك تفمت الجكدة منيا, كبيذا ندرؾ أف الجكدة ليا اعت
في الفصكؿ القادمة, كبما يظير مف الجكدة  ىنا صفحات طكيبلت مع السَّمـ كاالستصناع ةالباحث

 (.5)مف باقي أنكاع العقكد فييما يستدؿ بو عمى غيرىما

حكؿ اىتماـ  مقي نظرة سريعةأف ني  بالحديث عف الجكدة, يحسف ةالباحثبدأ كقبؿ أف ت
 خبلؿ التنصيص عمى بعض الصكر منيا:ؼ بقضية الجكدة كالرداءة في عمـك العقكد مف السم

 : صور الجودة في كالم الفقياء القدامى: الفرع األول

إف الفقياء قد أدرجكا ليذا األصؿ النافع صكرنا كثيرة في مصنفاتيـ, كرتبكا عمييا أحكامنا 
الثياب ك مف ىذه الصكر الخفاؼ, ك سبلمي, في الفقو اإل ان كافر  ان ثبت أف لمجكدة حظفقيية, تي 

 , كغيرىا الكثير.   كالتمر في المطعكماتالكسكة لمف ليا نفقة, ك األكاني, ك العبيد, ك كالمبلبس, 

 كىي عمى النحك التالي:  ,في ىذا المقاـ بذكر ثبلثة أمثمة ةكتفي الباحثكت

 

                                                           
(1)

 , ّقد أفبدًً بخلك الكلوبث ّالؼببراث .2013/ 20/9االسخبذ هذود هذود األسطل فً هقببلت هؼَ فً خبًًٍْس فً حبرٌخ   

حديث  صيدا , -المكتبة العصرية (,(1/282)( 1078)كتاب الصبلة, باب المبس يـك الجمة, )داككد, سننو,  كأب (2)
 .(2/985)( 5635)يح بحكـ األلباني, محمد األلباني ,صحيح  الجامع الصغير, كزياداتو باب حرؼ الميـ صح

 ـ.  1999 -ق1420, 2( دار طيبة ,ط 1/454اسماعيؿ ابف كثير, تفسير القرآف العظيـ, ) (3)
 .)143سكرة البقرة, آية ) (4)
(5)

  , ّقد أفبدًً بخلك الكلوبث ّالؼببراث .2013/ 20/9فً حبرٌخ  االسخبذ هذود هذود األسطل فً هقببلت هؼَ فً خبًًٍْس 
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 :المثال األول 

كىك مكطف اتفاؽ, كالرداءة مكطف النفرة الجيد يجمب الرزؽ,  ءلقد جرت العادة أف الشي
كالفقر, كجمب النزاع, فمف الجكدة في الصباغة أف تككف مكافقة لشركط صاحبيا, كغير منفرة في 

 شكميا, فمقد أكرد الفقياء في ذلؾ مسائؿ منيا:

  الجودة والرداءة في الصباغة:

ٍبًغًو ًبمىٍكفو أىحٍ " بَّاًغ ثىٍكبنا ًلصى بَّاغي ًبمىٍكفو أىٍصفىردىفىعى شىٍخصه ًلمصَّ بىغىوي الصَّ فىذىًلؾى  ,مىرى فىصى
يَّره  الىًة اٍلبىيىاضً , الشٍَّخصي ميخى بَّاغى ًقيمىةى الثٍَّكًب كىىيكى ًبحى مَّفى الصَّ ٍف شىاءى قىًبمىوي كىأىدَّل  ,إٍف شىاءى ضى كىاً 

بىاًغ اأٍلىٍصفىر ؿى ًمٍف الصٍّ ًة الًَّذم حىصى بَّاًغ فىٍضؿى اٍلًقيمى لىًكٍف  ,ًلمصَّ بَّاغي أىٍحمىرى كى بىغىوي الصَّ كىأىمَّا إذىا صى
ًمفى ًقيمىةى الثٍَّكًب  ,ًبًصبىاغو رىًدمءو ييٍنظىري  بىاًغ فىاًحشىةن ًفي نىظىًر أىٍىًؿ اٍلًخٍبرىًة ضى دىاءىةي الصٍّ فىًإٍف كىانىٍت رى

ييؤى   ,أىٍبيىضى  مىافي كى ـي الضَّ ٍيرى فىاًحشىةو الى يىٍمزى ٍف كىانىٍت غى  .(1)"دٍّم اأٍلىٍجرى اٍلميسىمَّىكىاً 

لمشخص  الشرط, كصبغ الثكب باألصفر بدالن عف األحمر, أيعطياغ ا خالؼ الصبٌ لمٌ 
الصباغ قيمة الثكب, فما كاف ىذا الخيار  فكانت الصباغة رديئة ضمً  , كلٌمافي الخيارالحؽ 

 .  كاإلحساف جكدة كاإلتقافإال لمراعاة ال الضمافك 

 :المثال الثاني

 داءة في العبيد جودة والر ال 

كمف يريد أف يشترم عبدان عمى أنو نافع, كأف يككف صاحب صنعة أك لحاجة كتابة, فإذا 
 .(2)بو ال يأتي بخير, أك كاف طبعو اإلباؽ

أك صحيح كجيد البصر فكاف  ,عبدان عمى أنو خباز, أك كاتب اشترل رجؿمثاؿ ذلؾ: 
ف شاء تر بكؿ الثمف ف شاء أخذىا ار إبخبلفو, فقد حكـ العمماء أف المشترم بالخي ألف ىذا  كيا؛كا 

الكصؼ الذم شرطو صاحبو كصؼ مرغكب فيو, كمف حقو أف يتكاجد فيو فأعطي الخيار 
 .(3)انصافان لحقو, كجكدة كاحسانان مف شريعتنا

                                                           
 ـ.   1991 -ق1411, 1( دار الجيؿ, ط1/710عمي حيدر أفندم, درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ, ) (1)
منظكر, اإلباؽي ىرىبي العبيد كذىىابيـ مف غير خكؼ كال كدٍّ عمؿ ,كبمعنى االستتار ,اإلباؽ ىركب العبد مف سيده, ابف   (2)

 ( مادة أبؽ.  10/3لساف العرب,)
(/ انظر الكاساني, بدائع الصنائع, باب شرائط 6/332انظر, محمد البابرتي, العناية  شرح اليداية , باب خيار الشرط ) (3)

 (  6/25(, ابف نجـ, البحر الرائؽ, باب اشترل عبدا عمى انو خباز أك كاتب,)5/160الصحة في البيكع )
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دى كما " كلبياف جكدة ما ىك ردمء يمجأ اإلنساف أحيانان إلى التدليس؛ مثاؿ ذلؾ:  لك سىكَّ
بَّاًزيفى حتى ظىنَّوي  ان,حتى ظىنَّوي اٍلميٍشتىًرم كىاًتب ؛كىأىٍجمىسىوي عمى اٍلمىٍعًرضً  عبدًه,ؿى أىنىامً  أك أىٍلبىسىوي ًثيىابى اٍلخى
بَّازنا ذ(1)"خى  .بو كؿه عمى مكاله , فمما جاء كا 

ف اشترل جارية عمى أنيا بكر فكجدىا ثيبان, فبل يطرح ش   . (2)مف الثمف لكف يثبت لو الخيار يءكا 

 الصورة الثالثة:

فيما يتعمؽ بالجكدة مف  عندما يختؿ شرط المشترم,يرا ما تحدث الخبلفات كالنزاعات كث
  عدميا كمف صكر ذلؾ: 

اشترل بعيرنا عمى أنو ال يصيح, فكجده يصيح, كاف لو أف يرده, إذا كاف يصيح زيادة  -
 .(3)عمى العادة بحيث يعد عيبان عند الناس

 .(4)ا لـ تمد, فظير أنيا كانت كلدت كلدنا, كاف لو أف يردىااشترل جارية عمى أني -

فكجد في بطنيا حجرنا كزنو ثبلثة أرطاؿ,  ا عشرة أرطاؿ,رجؿ اشترل سمكة عمى أني -
ف  أك نحك ذلؾ كالسَّمكة عمى حاليا, فالمشترم بالخيار إف شاء أخذىا بجميع الثمف, كا 

 .(5)شاء ترؾ

ب في جكفيا حشيشنا فإف كاف ذلؾ يعد عيبنا, , فأصا(6)لك اشترل باقة أك حزمة بقؿ -
ف كاف ال يعد عيبنا ليس لو الرد ف شاء أخذ بجميع الثمف, كا   .(7)فمو الرد فإف شاء رد كا 

                                                           
(/ السرخسي, المبسكط, 6/51الديف نجـ الحنفي, البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, باب السرقة مف العيكب ) انظر, زيف  (1)

 .(13/38باب الخيار في البيع,)
 ق.   1322, 1( المطبعة الخيرية, ط1/187انظر, أبك بكر الزبيدم, الجكىرة النيرة , باب كتاب البيكع) (2)
 ق(.  1310, )2( ط3/141عة آخركف, الفتاكل اليندية  باب الشركط التي تفسد العقد )الشيخ نظاـ  الديف البمخي كجما (3)
 .(3/142المرجع السابؽ ) (4)
 .(3/141المرجع السابؽ ) (5)
بقؿ الشيء: أم ظير كالبىقؿ: ىك مف النبات ما ليس بشجر, كقيؿ ىي كؿ نابتو في أكؿ ما تنبت فيك البقؿ, ابف  (6)

محمد أبك منصكر اليركم, تيذيب المغة, باب القاؼ كاالـ  / (11/60)كباب بقؿ ب الباء المكحدة با ,منظكر, لساف العرب
ـ./ كقاؿ ابف فارس: ىك كؿ ما اخضرت بو األرض, الزبيدم, تاج 2001, 1( دار احياء التراث العربي, ط9/142)

 ( 28/99العركس, باب بقؿ  )
, 1بيركت, ط –ية ( دار الكتب العمم6/548ىاني في الفقو النعماني )برىاف الديف ابف مازه البخارم, المحيط البر  (7)

( دار 3/73لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي, الفتاكل اليندية, باب في معرفة عيكب الدكاب, )ـ./2004 -ق1424
 ق.  1210, 2الفكر, ط
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ا اختؿ شرط المشترم, كلـ يتكفر ما شرطو عمى البائع كاف ذلؾ أنو لمٌ  ةجد الباحثتكىنا 
حسا د,ا كجد فيما اشتراه الرداءة كالغش استحؽ الر عيبان, كلمٌ  نان فما كاف ىذا االستحقاؽ إال إتقانان كا 

حساف في حؽ المشترم يرفع بو  كجكدة في شريعة الخالؽ, فالرد بالعيب يعتبر معيار جكدة كا 
  الحرج كالمشقة عنو في تحمؿ ضرر ال دخؿ لو فيو.

 الصور الحديثة المعاصرة الفرع الثاني:

التي تقع بيف  كثير مف الكقائع اليكميةال تفي الكاقع المعاصر كجد ةالباحث تجكلحينما ت
الناس في معامبلتيـ, منيا ما ىك برمء مف الغش, كالرداءة, كالغبف, كمنيا ما كقع فييا, فيناؾ 

تقاف كجكدة ما يصنعكف مف المنتجات صيؿ المالي كالربح الفاحش, كبيف إصراع حقيقي بيف التح
 العصرية.

ليؾ بيانياك  ,عمى بعض ىذه الصكر ةعرج الباحثكسكؼ ت  :ا 

 الصورة األولى: الجودة في األلبان.

كالمكاد  األلباف صناعة في العالمية الجكدة شيادة عمى الحاصمة األكلى لشركةا :الجنيدم
 الغذائية, فيذه صكرة تعبر عف االبداع كاالتقاف كالنجاح لشعب يستحؽ الفبلح. 

 كطابع الجكدة نت عيدـ في مدينة الخميؿ, كقد تب1982لقد تأسست ىذه الشركة عاـ 
 كاألداء المنتجات نكعية فػي كاضحان  أصبح مساران  كأنظمتيا الحداثػة مف كاتخذت لمنتجاتيا عاـ

 الذكؽ مع تتناسبل منتجاتيا, إنتاج في الكراـ زبائنيا رغبػات تمبيػة عينيا نصب كاضعة العػاـ,
, فأصبحت شركة الغذائية مةكالسبل العامة الصحة أنظمة مراعاة مع الفمسطيني لممستيمؾ العاـ

رائدة في فمسطيف تحتكم عمى سمة غذائية كبيرة تعتبر فخر لمصناعة الكطنية الفمسطينية, كمف 
كالسمطات كالطحينة, كحميب طكيؿ األمد بأنكاعو, كمنو مطعـ بالفيتامينات  لبافمنتجاتيا األ

ألؼ لتر مف  70ية ما يقارب كالمعادف, كألباف لمشرب بطعـ الفكاكو, فقد بمغت الطاقة اإلنتاج
أطناف مف الطحينة ذات العبلمة  5أطناف مف السمطات الطازجة, ك 10الحميب الطازج يكميان, ك

الحمراء, كبيا أبنية حديثة تتبلءـ مع أنظمة كمعايير سبلمة اإلنتاج كالصحة العامة, تشمؿ 
كالفنية, كمختبرات لمجكدة اإلدارة العامة كخطكط اإلنتاج كدكائر الشركة المساندة كاليندسية 

عامؿ, كلتمبية الطمب  400الضخمة, يعمؿ في الشركة حكالي كالنكعية, كمرافؽ لمتبريد كالتخزيف
رأس مف البقر, كيتـ  1200ـ بإنشاء مزرعة لؤلبقار تتسع ؿ2002المتزايد قامت الشركة في عاـ 

افة المعايير الرقابية كالجكدة ايصاؿ المنتجات يكميان لكافة المناطؽ بأسطكؿ تكزيع ضخـ مييأ بك
 كالتبريد البلزمة لضماف سبلمة المنتج .
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الجنيدم شركة ىي األكلى في فمسطيف التي حصمت عمى شيادة الجكدة العالمية في صناعة 
لمف يعمؿ كفؽ نظاـ عالمي يحقؽ متطمبات   iso 9001: 2008االلباف كتمنح ىذه الشيادة 

شيادة يدؿ عمى أف منتجاتيا عمى مستكل عالي مف الجكدة الجكدة كاإلنتاج, فحصكليا عمى ال
 .(1)كاإلتقاف كالرقابة المطبقة لقكانيف كمكاصفات فنية مطمكبة دكليان كعالميان 

 الصورة الثانية: الجودة والرداءة في األدوية 

يعتبر قطاع الصيدلة مف أىـ القطاعات التي يعٌكؿ عمييا في صحة كسبلمة المكاطف, 
ٌف  ف يقدـفيك م ة لؤلدكية, المترصد لحياة الناس يجد أنيـ في حاجة ماسٌ خدمات بيع األدكية, كا 

فبل تخمك حياة إنساف مف تعاطيو العقاقير كاألدكية, كخاصة في حياتنا المعاصرة, التي تعج  
 باألمراض الكثيرة القاتمة. 

 فصور الرداءة في األدوية كثيرة منيا:

 رع, فقد اتخذت مف األشجار كاألزقة مقرات ليا, دكفانتشار الصيدليات في مختمؼ الشكا
عرض في أماكف ال رقيب كال دكية, فما دامت تي مراعاة ألبسط المعايير الضركرية لمحفاظ عمى األ

, كمما ءعتيد عمييا, فيي معرضة لحرارة الشمس الحارقة, التي ال تبقي كال تذر مف الفائدة شي
غير معركفة, كتصنيع أدكية ال تطابؽ  يءمف مناشؽ األدكية يزيد مف خطكرة األمر, تدفي 

ع الصفات العالمية لممستحضر الدكائي, دكف الخضكع لنظاـ السيطرة كالرقابة النكعية, كذلؾ مطم
, فمـ يجدكا إال أركاح العباد مف أجؿ تحقيؽ مرادىـ, فقد أساءكا كثير ممف يغسمكف أمكاليـ

انصب جٌؿ اىتماميـ عمى جني فقد , طفكاألشرؼ مينة تككف بتماس مباشر مع حياة الم
لمزمنة, كمرض ألصحاب األمراض ا بمة, شح كثير مف األدكية اليامة األرباح, كمما يزيد الطيف

ؼ العاىات كثير,  فتتحكؿ مف دكاء إلى داء يزىؽ األركاح, أك يخمٍّ كغيره ال السكر كالضغط
 .(2)بلـز صاحبيا لمنيايةالتي تي  كالعمؿ

ة الصحة لمتعاقد مع الشركات العالمية, الستيراد األدكية ذات الكفاءة تمجأ كزار  ولذلك:
الممتازة, كالجكدة العالمية, ففرؽ كبير بيف الصناعات العربية كاألكربية لؤلدكية, في جكدتيا, 
تقانيا, فيجب عمى الدكلة أف تحصر استيراد األدكية, مف مكاتب عممية دكائية, تستكردىا مف  كا 

                                                           
 / us-http://www.aljuneidi.com/ar/index.php/aboutجاء ذلؾ عمى مكقع الشركة عمى الرابط التالي,   (1)

http://www.hebron-صحيفة أخبار الخميؿ اإللكتركنية  عمى الرابط التالي:  كجاء عمى  
news.php?id=725&newtimes.com/view  

ىذا ما يحدث في الببلد المكريتانية,  كخاصة في العاصمة نكاكشكط ,كقد حدثت بعض اإلصبلحات لكف تبقي حبيسة  (2)
 صحيفة األحساء نيكز( عمى الرابط التالي:(العاصمة كالمدف الكبرل, كلكف ىذا حاؿ كثير مف الدكؿ العربية ,انظر 

hasanews.com/news.php?action=show&id=7251 

http://www.aljuneidi.com/ar/index.php/about-us%20/
http://www.hebron-times.com/viewnews.php?id=725&new
http://www.hebron-times.com/viewnews.php?id=725&new
http://www.hebron-times.com/viewnews.php?id=725&new
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حد مف انتشار االستيراد الغير كؼء, مف خبلؿ نشر دراسات تكضح المقارنة مناشئ عالمية لم
  .(1)بيف اإلثنيفبيف الكفاءة, كالجكدة, كالنكعية 

 ة: الجودة والرداءة في المواد الغذائية.الصورة الثالث

 أوًل: الصفيحة السوداء: 

خطكرتيا ال يمكف تجاكز  ي صادراتيا لمخارج أسباب مكضكعيةكاف النتكاسة مصر ف
دفعت كثيران مف دكؿ الخميج, لبلمتناع عف االستيراد منيا, فقد أسقطت الشركات المصرية لكاء 
التميز في تطبيؽ معايير الجكدة كاإلتقاف, كشقت طريؽ الرداءة في تصنيع منتجاتيا, فحكمت 

حينما استخدمت عمب الصفيح في تصدير  السقكط مف أبراج التميز كاإلبداع؛عمى نفسيا ب
ات, كالعسؿ األسكد كالمخمبلت, فقد اختفت الرقابة, كظيرت النتائج ينتجات األلباف, كالمربم

رغـ عدـ انتياء صبلحية المنتج, ر الصدأ عمى العبكات مف أكؿ شير السمبية لمصفيح, فقد ظي
فالصفيح ردمء الجكدة, يؤدم الكتساب الجبف نكية شاذة, كتمكث الجبف بالصدأ, فترفع حمكضة 

خاصة مرض االلتياب, ك  ,فتزيد عدد البكتيريا في الجبف, كيتمكث الغذاء, كتزيد األمراض المبف,
الذم أدل الى كثير مف الكفيات في مصر, فيذا يؤكد عمى غياب دكر المختبرات  كالفشؿ الكبدم

العممية, كأصحاب الرقابة عمى الصادرات كالكاردات في المطارات كالمكانئ, كشركات رقابة 
بيذا شأف أمتو كيستف بسنة  , كيعمكرفع شأنوى شعار اإلتقاف كاإلحساف ينجح كيمف يتبنالجكدة, ف

 .(2)اآلخرة, فالجكدة تجمب الفبلح في الدنيا ك  حبيبو المصطفى

 ثانًيا: فضيحة زيوت الصرف الصحي.

في كثير مف صناعاتيا  ةالصيف في اآلكنة األخيرة يعترييا الضعؼ كالرداء صارت
ؿ التي تردت عندىا معايير ءت سمعتيا في أرجاء العالـ, فأصبحت مف الدك كمنتجاتيا, كسا

 ستدؿ بو عمى ذلؾ:كاد الغذائية المصنعة, كأخطر ما يفي الم الجكدة
خر, فمقد فضيحة زيكت الصرؼ الصحي التي أصبحت تطفك عمى السطح مف حيف آل

دكيرىا التي تعيد ت اسعة مف مصانع الزيكت غير الصحيةمجمكعة ك  أغمقت السمطات الصينية
مميكف طف,  2225بحاث أف كمية الزيكت التي يعاد تدكيرىا سنكينا بعد استخداميا, فقد أكدت األ

                                                           
انظر)صحيفة األحساء نيكز( عمى الرابط التالي:   (1)

http://www.hasanews.com/news.php?action=show&id=7251 
بضركرة تشديد الرقابة عمى انتاج العبكات, التي  لذا طالبت الصحيفة كزارة التجارة كالصناعة, كىيئة الرقابة كالجكدة,  (2)

 تؤثر عمى سمعو مصر في جكدتيا , انظر )صحيفة النيار المصرية ( عمى الرابط التالي :
http://www.alnaharegypt.com/t~148893 

http://www.hasanews.com/news.php?action=show&id=7251
http://www.hasanews.com/news.php?action=show&id=7251
http://www.alnaharegypt.com/t~148893
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مباشرة مف مطابخ المطاعـ الذم سيرجع  كجبات تطيى بيذا الزيت 10مف كؿ  فكجبة كاحدة
ا لممطاعـ لمخارج, أك بيعي عبر مجارير الصرؼ الصحي, ثـ يعاد تدكيرىا كتصديرىا الرخيصة

أنيا  خصكصان  حية أف مثؿ ىذه الزيكت سبب رئيس لمرض السرطاف؛, فقد أفادت تقارير صذاتيا
ا أرباحن  جمع مباشرة عبر قنكات الصرؼ الصحي تحت األرض, كبما أف ىذه العممية تحقؽتي 

 ,أصبح مما ال شؾ فيو عدـ كجكد أم كسيمة تمنع حدكث ىذا بأم شكؿ مف األشكاؿ ,طائمةن 
بحت تغدك سقطت مف أيدم الصيف راية الجكدة, كالتميز, فكقعت في مستنقع الرداءة, كأصكبذلؾ 

لباف األطفاؿ, كالحميب كالبيض الممكث, كاألعبلؼ الحيكانية, كؿ يكـ بفضيحة جديدة, كأ
 . (1)اشية المريضة كالخضركات المسرطنةكالم

الطريؽ أم منابع ليا  الصيف ككؿ مف خطى ىذا لى ىذا الحد, فمـ تيبؽً إذ كصؿ األمر إ
عادة الثقة في صناعاتيا, خصكصان إذا تكرر ىذا األمر ف ير م, كأصبح في كثلئلتقاف, كا 

عمييا  سقطت مف يدىا راية التفكؽ, كالتميز, كاإلبداع فما يعكداستخدامات مناحي الحياة, فمقد أ
 إال بالخسراف الكبير.    

 النوع الثاني: الجودة الساقطة

 العبكديةمف تماـ إال أف  الناس؛ رغـ تكغميا في فطر شارة إليو أف الجكدةنبغي اإلمما ي
االنقياد هلل تعالى فيما شرع مف إلغاء الجكدة في البيكع الربكية, دكف أف يككف ىناؾ أدنى اعتبار 

 لمجكدة كالرداءة فييا.

 : أقوال الفقياء في الجودة الساقطةأولً 

أف الجكدة ساقطة العبرة في األمكاؿ الربكية عند تثبت  لقد سٌطر الفقياء أقكاالن ليـ
, فقد اعتمدىا الحنفية في حقكؽ العباد, فإذا (2)المقابمة بجنسيا, فالجكدة معتبرة في غير الربكيات

 .(3)ا, كقيمتو إف كاف قيميان ا كجكدة أف كاف مثمين ا, لزمو مثمو قدرن أتمؼ جيدن 
 

                                                           
يدة في قطاع األغذية الصينية في صحيفة الرام عمى الرابط التالي:  مقاؿ بعنكاف زيكت الصرؼ الصحي فضيحة جد (1)

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=227756 
( / الكماؿ 4/423( / المرغيناني, اليداية في شرح بداية المبتدم, )2/238ابف نجيـ, البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ) (2)

 . ( دار الفكر2/223, فتح القدير, )ابف اليماـ
( دار 5/179(, ابف عابديف, رد المحتار عمى الدر المختار )6/141ابف نجيـ الحنفي, البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ) (3)

 ـ.1992 -ق1412, 2بيركت, ط–الفكر 
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عند المقابمة بالجنس في األمكاؿ الربكية كاستيفاء  إف الجكدة ساقطة"فقاؿ أبك حنفية رحمو اهلل: 
, أسقطيا أبك حنفية كذلؾ أدفع (2), فبل يجكز بيع الجيد بالردمء إال متماثبل(1)"الجيد بالردمء

 .(3)"لمضرر
إف الجكدة ساقطة في باب الربكيات, فيما قكبؿ "ىذا ما أكده اإلماـ أحمد في قكلو: 

  (4)."بجنسو

 لو العمماء في الجودة الساقطة:  ما قا دليل :ثانياً 

يَمِعي في َنصِب الرَّاية أن النبي  -1 َجيُِّدَىا َوَرِديُئَيا َسَواءٌ قال:  ما أورده اإلمام الزَّ
(5) 

 وجو الدللة :
عؿ فيو الربا كردي" و عند المقابمة سكاء, فبل يجكز بيع أحدىما باآلخر ئأف جيد ما جي

, ألف في اعتباره سد باب   . (6)"الًبياعات فيمغكمتفاضبلن
في مرتبة كدرجة  ة كاضحة, فقد اصطؼ الجيد كالردمءداللة الحديث أصبحت حقيقك   

 كال قيمة ليا في األحكاـ الشرعية.  فبل اعتبار كاحدة,

َصمَّى المَُّو  َأنَّ َرُسوَل المَّوِ ) قال: َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َوَعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي المَُّو َعْنُيَما -2
َفَقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو  (7)َعَمْيِو َوَسمََّم اْسَتْعَمَل َرُجاًل َعَمى َخْيَبَر َفَجاَءُه ِبَتْمٍر َجِنيبٍ 

اعَ  :َوَسمََّم َأُكلُّ َتْمِر َخْيَبَر َىَكَذا َقالَ  اَعْيِن  َل َوالمَِّو َيا َرُسوَل المَِّو ِإنَّا َلَنْأُخُذ الصَّ ِمْن َىَذا ِبالصَّ
                                                           

 .(8/282ابف نجيـ, البحر الرائؽ, باب ما يجكز ارتيانو ) (1)
 .(7/9باب الربا ) ,ية شرح اليدايةمحمد البابرتي, العنا (2)
 .(9/318باب الغصب ) ,د البابرتي, العناية شرح اليدايةمحم (3)
( مكتبة القاىرة /ابف قادمة المقدسي ,الكافي في 4/30قدامة ) البفمكفؽ الديف الجماعيمي ابف قادمة المقدسي, المغني  (4)

 ـ.  1994 -ق1414, 1( دار الكتب العممية, ط2/35فقو اإلماـ أحمد ,باب الربا )
أكرده الزيمعي في كتاب نصب الراية ألحاديث اليداية ,كقاؿ غريب كمعناه يؤخذ مف اطبلؽ حديث أبي سعيد الخدرم  (5)

ًنيبو فىقىاؿى )يعني حديث " اءىهي ًبتىٍمرو جى ٍيبىرى فىجى مىى خى ـى اٍستىٍعمىؿى رىجيبلن عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّى المَّوي رىسي  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى كؿي المًَّو صى
اعى ًمٍف ىى  ذي الصَّ ٍيبىرى ىىكىذىا قىاؿى الى كىالمًَّو يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنَّا لىنىٍأخي ـى أىكيؿ  تىٍمًر خى مَّ سى مىٍيًو كى ثىًة فىقىاؿى عى ٍيًف ًبالثَّبلى اعى ٍيًف كىالصَّ اعى ذىا ًبالصَّ

مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًنيبنا"  جماؿ الديف عبداهلل الزيمعي, نصب رىسيكؿي المًَّو صى ٍمعى ًبالدَّرىاًىـً ثيَـّ اٍبتىٍع ًبالدَّرىاًىـً جى ـى الى تىٍفعىٍؿ ًبٍع اٍلجى
, 1( مؤسسة الرياف بيركت ,دار القبمة الثقافية االسبلمية جدة , ط 4/43الراية ألحاديث اليداية, كتاب البيكع, باب الربا )

أبي سعيد  أنظر ,البخارم, الجامع الصحيح ,كتاب البيكع, باب إذا أراد بيع تمر بتمر ـ(/  حديث  1997 -ق1418)
 (  94( )3/1215( / مسمـ, صحيحو, كتاب الطبلؽ, باب الطعاـ مثبل بمثؿ )2201( )3/77خير منو)

الككيتية, صادر عف كزارة (, المكسكعة الفقيية 6/139, )السَّمـزيف الديف الحنفي, البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, باب  (6)
 ق.   1427ق 1404, مف 2الككيت, ط  –( دار السبلسؿ 22/69األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, باب  مف أحكاـ الربا, )

ؿ الجنيب: الذم ليس فيو خمط , قاؿ الطحاكم :ىك الطيب, كقيؿ الصمب, كقيؿ الذم اخرج منو حشفو كرديئو ,قا (7)
جكد تمكرىـ, كىك لكف جيد مف ألكف التمر, أبك سميماف الخطابي, غريب الحديث, أ الخطابي: ىك نكع مف التمر كىك

ـ/  أيضان ذكرت ىذه المعاني في كتب الحديث, أبي القاسـ عبد الرحمف الجكىرم, 1982 -ق1402( دار الفكر, 2/444)
باب ارئ شرح صحيح البخارم (/ بدر الديف العيني, عمدة الق1997,  )1( دار الغرب االسبلمي, ط1/471مسند المكطأ,)

 (, دار إحياء التراث العربي.18/88)إذا أراد بيع تمر خير منو, 
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اَعْيِن ِبالثَّاَلَثِة َفَقالَ  ِبالدَّرَاِىِم ثُمَّ  (1)َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َل َتْفَعْل ِبْع اْلَجْمعَ  :َوالصَّ
 .(2)(اْبَتْع ِبالدَّرَاِىِم َجِنيًبا

 وجو الدللة:

ب فيو التساكم, سكاء اتفقا في الجكدة الحديث دليؿ عمى أف بيع الجنس بجنسو يج
كالرداءة, أك اختمفا فالكؿ جنس كاحد, كالتمر فبل يجكز بيع صاع منو, بصاع تمر آخر إال سكاء 
بسكاء, كيدخؿ في معنى التمر جميع الطعاـ, فبل يجكز في الجنس الكاحد التفاضؿ, 

 .(3)باإلجماع

و, كجيده فبل يجكز ئاحد ردي, ألف التمر كمو جنس ك يف بصاعأم ال تبيعكا الصاع
 .(4)التفاضؿ في شيء منو

شرعية ثيـ إلى حيمة ككسيمة سر, فحصحابتو الكراـ إلى كؿ يي  ىنا أرشد النبي محمد
تككف مخرجان ليـ كتسييبلن عمييـ, كىذا لكؿ مف أراد الحصكؿ عمى الجيد, كالتمر الطيب, فيبيع 

الخمكص ب مف التمر الطيب الجيد, فيذا سبيؿ ما لديو مف التمر الردمء, فيشترم بثمنيا ما رغ
 , الماحؽ لمبركة. مف الكقكع في الربا

َل َتِبيُعوا : )َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ َرِضَي المَُّو َعْنُو َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ 
َوَل َتِبيُعوا اْلَوِرَق ِباْلَوِرِق ِإلَّ ِمْثاًل  ،َوَل ُتِشفُّوا َبْعَضَيا َعَمى َبْعضٍ  ،الذََّىَب ِبالذََّىِب ِإلَّ ِمْثاًل ِبِمْثلٍ 

 .(5)(َوَل َتِبيُعوا ِمْنَيا َغاِئًبا ِبَناِجزٍ  ،َوَل ُتِشفُّوا َبْعَضَيا َعَمى َبْعضٍ  ،ِبِمْثلٍ 

 وجو الدللة:

 حاد المجمس, فبل تبيعكا احداىما زائدن الحديث يقتضي تحريـ التفاضؿ في األمكاؿ الربكية عند ات
 , كقد أعمف الحديث تحريـ االشفاء أم تفضيؿ بعضو عمى بعض سكاء قميؿ الزيادة عمى اآلخر

                                                           
الجمع: كؿ لكف مف النخؿ ال يعرؼ اسمو, كقيؿ ىك تمر مختمط مف انكاع متفرقة, كليس مرغكبا فيو كال يختمط إال  (1)

 في معنى الجنيب.السابؽ  لرداءتو, فالجمع الردمء مف التمر, كسمي جمع ألنو أخبلط جمعت, المرجع
/ مسمـ, صحيحو, كتاب  ((3/77)( 2201)كتاب البيكع, باب اذا أراد بيع تمر بتمر خير منو, )البخارم, صحيحو,  (2)

 .(3/1215بيع الطعاـ مثبل بمثؿ )البيكع, باب 
 .  ((6/215)( 81) ,كتاب البيكع, باب بيع الخمط مف التمر)ابف بطاؿ بف عبد الممؾ, شرح البخارم,  (3)
  (.(11/196كتاب البيكع  باب  بيع الخمط مف التمر ))بدر الديف العيني, عمدة القارئ شرح صحيح البخارم,    (4)
كتاب الطبلؽ, )مسمـ ,صحيحو,  / ((3/74)( 2117)كتاب البيكع, باب بيع الفضة بالفضة ,)البخارم, صحيحو,  (5)

 (.(3/1208)(1584, )باب تحريـ الخمر كالميتو
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 .(1), فبلبد مف التقابض في المجمسأك كثيره

 ي الربويات عند الفقياء القدامى: صور الجودة الساقطة فثالثاً 

لربكية, ألف الجكدة في غيرىا, ليا قيمة عند المقابمة قيد الشرع سقكط الجكدة في األمكاؿ ا" 
 .(2)ىـ, بإزاء الجكدة كاف ذلؾ جائزنا"بجنسيا, كمف اشترل ثكبان جيدنا بثكب ردمء كزيادة در 

 الصورة األولى:

فؤلف ؛ جيدة عف خمسة كسط كىي تساكييا ال يجكز (3)ك كاف مثميا بأف أدل أربعة أقفزةما ل
 .(4)فبل تقـك الجكدة مقاـ القفيز الخامس ,المقابمة بجنسياالجكدة غير معتبرة عند 

 الصورة الثانية:

ألف  ؛فتصدؽ بنصفو جيدا يساكم تمامو ال يجزئو (5)دقؿ لك نذر أف يتصدؽ بقفيز
  .(6)الجكدة ال قيمة ليا ىنا لمربكية كالمقابمة بالجنس

 الصورة الثالثة:  

لكجكد الفضؿ  ؛كزيادة فمس ال يجكز ,ئةلك باع قفيز حنطة جيدة بقفيز مف حنطة ردي  
ألمكف جعؿ  متقكمةإذ لك بقيت الجكدة  ؛كىذا يدؿ عمى سقكط قيمة الجكدة ,الخالي عف العكض

                                                           
/ ابف دقيؽ العيد, إحكاـ  ((6/301)( 109)كتاب البيكع, باب بيع الفضة بالفضة, )ابف بطاؿ, شرح صحيح البخارم,  (1)

( مطبعة السنة المحمدية./ العيني, عمدة القارئ شرح صحيح البخارم, باب بيع 2/142اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ, )
 .(11/294الفضة بالفضة, )

 .(5/179حتار عمى الدر المختار , )ابف عابديف, رد الم (2)
القفيز: مف المكاييؿ معركؼ كىك ثمانية مكاييؿ عند أىؿ العراؽ كىك مف األرض قدر مائة كأربع كأربعيف ذراعان كالجمع   (3)

( / أبك الحسف بف سيده ,المحكـ 5/395أقفزة ,كقيؿ مكياؿ تتكاضع الناس عميو. ابف منظكر, لساف العرب  باب القاؼ )
ـ./ أحمد أبك 2000 -ق1421, 1بيركت, ط –( دار الكتب العممية 6/260محيط األعظـ ,باب القاؼ كالزام كالفاء)كال

 (       2/511العباس الفيكمي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير باب القاؼ )
, البحر ابن نجيم (1/270يؿ )فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي, تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ, باب زكاة الخ  (4)

 ( .2/238الرائؽ, زكاة الحمبلف كالفصبلف )
الدَّقىؿ: ردئ التمر كيابسو, كما ليس لو اسـ خاص ليسبو  كرداءتو, كقيؿ: ىك أردأ أنكاعو, الجمع أدقاؿ, ابف منظكر,   (5)

ريب الحديث كاألثر, مادة دقؿ, ( / مجد الديف أبك السعادات ابف األثير, النياية في غ11/246لساف العرب ,دقؿ  )
 ـ.    1979 -ق1399بيركت ,   -( المكتبة العممية 2/127)
 ( .2/238زكاة الحمبلف كالفصبلف ), البحر الرائؽ, ابن نجيم( / 2/192ابف اليماـ, فتح القدير, ) (6)
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 ,إذ االعتياض عف الجكدة صحيح إذا كانت مع األصؿ ,الفمس في مقابمة الجكدة تصحيحا لمعقد
 .(1)ف أمكاؿ الرباككما إذا لـ يكف البدؿ أك أحدىما م ,كما إذا اختمؼ الجنس

تؤكد أف الشرع قد أىمؿ الجكدة, كأسقطيا في  أف ىذه الصكر الثبلث ةجد الباحثت
مثؿ األمكاؿ الربكية, فأبيح بيع الجيد بالردمء فقط في الماؿ الربكم شرط المماثمة, أم مثبل ب

 عبرة درجكا في مرتبة كاحدة ال فضؿ ألحدىما عمى اآلخر, فبلسكاء بسكاء, فالجيد كالردمء أ
كقائـ في غير  ,لمجكدة كال مقاـ ليا مقابؿ ىذه الزيادة التي تؤكؿ إلى الربا, لكف ىذا صحيح

 األمكاؿ الربكية سكاء اختمفت األجناس أـ اتفقت.     

 سقاط الجودة في الربويات:  السر والحكمة من إ :رابعاً 

حث عنيا لى البصية مرغكب بيا, يسعى كؿ صاحب لب إإف الجكدة باعتبارىا خا
كتكقيرىا كتطبيقيا, بؿ كبذؿ الغالي كالنفيس مف أجؿ الحصكؿ عمييا, كليذا اجتيد العمماء لنيؿ 

 سر كحكمة ىذا االىتماـ.

كالحكمة مف ذلؾ ىي أال يؤدم مبادلة الجيد بالردمء إلى نقض ما شرعو الشارع مف 
نما إذا كانا متساك  الناس عادة ال يبادلكف شيئان آخرمنع التفاضؿ؛ ألف  ييف مف كؿ الكجكه, كا 

يبادلكف الجنس بجنسو لما بينيما مف التفاكت, فمك أجيز ليـ مبادلة شيء بآخر مف جنسو لما فيو 
 مف صفة ىي أجكد, لـ يحـر عمييـ ربا الفضؿ, ككاف تحريـ مبادلة الجيد بالردمء دفعان لشبية 

 . (2)الربا, كسدان لمذرائع

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( دار 3/289) ت القياسباب ثبك ، كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ البزدكمعبد العزيز بف أحمد البخارم,  (1)
 الكتاب اإلسبلمي.

 . 1( دار الفكر, ط5/3711ديئو, )كىبة الزحيمي, الفقو االسبلمي كأدلتو, باب جيد الماؿ كر  (2)



 

 

 

 

 

 

 

 ا بحث الثاىٕ
 ْو معٔار اجلْدٗ ّّظٔفصُ ّا عآري الشنعٔ٘مفَ

 مً ال نآٌ ّالشي٘ 
 

 

 وفيو من أربعة مطالب:

 المطمب األول: مفيوم المعيار في المغة والصطالح.

 المطمب الثاني: مفيوم معيار الجودة.

 المطمب الثالث: وظيفة المعيار، وفوائد تطبيق معيار الجودة.

 ن القران الكريم، والسنة النبوية.المطمب الرابع: المعايير الشرعية م
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 المبحث الثاني
 مفيوم معيار الجودة ووظيفتو والمعايير الشرعية من القرآن والسنة

 تمييد: 

نما ضركرة  بعد أف أصبح االىتماـ بالجكدة قضية عالمية, كتأكد أنيا ليست خياران, كا 
ايير, أك مكاصفات خاصة لنجاح أم نظاـ اقتصادم, ظيرت منظمة عالمية تيتـ بإصدار مع

ختيارية, إال أنيا في نفس الكقت أصبحت ممزمة, حيث أف إدارة كضماف الجكدة, كىي معايير اب
ألنيا تكحي  (1)عمى شيادة األيزكحاصميف الزبكف في الكقت الحاضر يفضؿ التعامؿ مع مكرديف 

عمى المستكل المحمى,  ليـ بالثقة في منتجاتيـ سمعنا كانت أك خدمات سكاء في التعامؿ التجارم
 .(2)أك عمى المستكل الدكلي في حالة االستيراد أك التصدير

 المطمب األول
 مفيوم المعيار في المغة والصطالح.

 أوًل: مفيوم المعيار في المغة.

بكسر فسككف كىك جمع معايير, كىك معايره الظرؼ المساكم لممظركؼ, كالصاع, 
لكقت لمصكـ, كىك نمكذج معيف يىجرم تقدير األشياء بو كالقنطار معيار, كالرطؿ معيار, ككا

ككثير مف (3)كمعيار الكزف, كمعيار الكيؿ, كمعيار الصحة, كمعيار الخطأ, كمعيار الجماؿ
 المعايير األخرل.

كا ما بيف كما كالًمٍعيار , ما عايىٍرت بو المكاييؿ, كىك كالًمٍعيار مف المكاييؿ يقاؿ عاًيري
مكاييمكـ كمىكاًزينكـ
(4). 

                                                           
ميمتيا كضع مجمكعة مف 1947اختصار السـ المنظمة الدكلية لممعايير, تأسست سنة  isoيمثؿ مصطمح األيزك (1)

لتي يمكف أف تتطبؽ في أم منظمة كانت كفي جميع قطاعات النشاط, كما أف ميمة المعايير الخاصة بنظاـ الجكدة, كا
نما تقـك بمتابعة كمراقبة عممية تطبيؽ في ىذه المعايير في المنظمة, كتتـ ىذه  ىذه المنظمة ال تتكقؼ عمى ىذا فقط, كا 

مف المنظمات الكطنية لممعايير, العممية بكجكد عنصر ثالث, حيث أف المنظمة الدكلية لممعايير تنشط بكجكد مجمكعة 
, 1( ط71/72كالتي تعتبر الكسيط بيف المنظمات كبيف منظمة االيزك,  دكتكرة فداء محمكد أحمد , إدارة الجكدة الشاممة ,)

 عماف.  -دار البداية
 .( 29المرجع السابؽ ) (2)
 .( 1/443الفقياء, باب حرؼ الميـ )انظر محمد قمعجي , معجـ لغة  (3)
 (. 4/623ر ابف منظكر, لساف العرب, فصؿ العيف الميممة )انظ(4)
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 ثانيًا: مفيوم المعيار في الصطالح.

 كثيرة لممعيار منيا: عرؼ عمماء التربية, كاالقتصاد, كاإلدارة تعريفات

لمشركع أك "عبارة عف مقاييس, كمؤشرات, كعبلمات عمى الطريؽ, ييتدم بيا البرنامج أك ا
 . (1)لييا إذا ما أراد بمكغ الجكدة في أدائو"النظاـ, كيسعى لمكصكؿ إ

األسس تؤدم في النياية إلى التكافؽ مع تكقعات المستيمؾ, ه المقاييس, أكالبنكد, أك فيذ
 طمعات المستفيد.ئمة لتفيي تككف مبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, د. نادية خسف السيد عمي , تقييـ أداء األستاذ الجامعي في 2005ابريؿ  ,8مجمة دراسات في التعميـ الجامعي, العدد  (1)

 .ـ(2004-ق1425( )36ضكء معايير الجكدة )
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 المطمب الثاني
 مفيوم معيار الجودة 

لمعرفة فف مف الفنكف, أك عمـ مف العمـك البد مف الكقكؼ عمى حقيقة المصطمح 
كدة مركب, كقد تـ تعريؼ المعيار بشكؿ مستقؿ, كتـ تعريؼ كتعريفو, فمصطمح معيار الج

تعريفان   ةقدـ الباحثمستقؿ ت كبل المفيكميف بشكؿ, بعد أف تـ تعريؼ (1)الجكدة أيضا بشكؿ مستقؿ
 معيار الجكدة. لمصطمح

 مفيوم معيار الجودة:    

ك المدخبلت "تمؾ المكاصفات كالشركط التي ينبغي تكافرىا في النظاـ, كتشمؿ األىداؼ أ
بحيث تؤدم إلى مخرجات تتصؼ بالجكدة, كتعمؿ عمى تمبية احتياجات المستفيديف مف ىذا 

 .(2)" النظاـ

 يرى الباحث:

أم أمر أك معاممة أف المعيار يمثؿ في المصطمح الفقيي الضكابط التي تتبع عف القياـ ب
نعكس عمى الفرد أك كتتصؼ نتائجو بالنجاح كالدقة كالتميز, كت لكي يصمحأك تقرير حكـ, 

المجتمع بالفائدة الكبيرة, فالمعيار يمثؿ سمـ النجاح لمقياـ بأم أمر كىذا ما اتضح في المطمب 
   الثالث الذم يميو. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(29/30( كتعريؼ المعيار صفحة)   4كؿ صفحة ) تـ تعريؼ مفيـك الجكدة في المطمب األكؿ مف الفصؿ األ (1)
, ايتراؾ 1,ط2005( 30صبلح رمضاف , تطكير برامج تككيف المعمـ بكميات التربية في ضكء معايير الجكدة الشاممة ) (2)

 لمنشر كالتكزيع مصر الجديدة.  
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 المطمب الثالث
 وظيفة المعيار وفوائد تطبيقو

 وفيو فرعان:

 الفرع األول: وظيفة المعيار.

بصكرة  ىحيكيان يفرض نفسو, كيتنام تحسيف الجكدة مطمبان  لقد أصبحت الحاجة إلى
بحيث أصبح التخطيط عامبلن  مامان كبيران؛كاضحة يكمان بعد يكـ, فقد اىتمت المعايير بالتخطيط اىت

ىامان في تطكر المعيار نفسو, كاستخداـ المكارد استخدامان أمثؿ, فالمعايير تسيؿ ميمة اإلشراؼ 
أك صاحب المينة أف  ,يير يجب عمى فريؽ العمؿكالقيادة, فمما كاف لمرحمة التخطيط أسس كمعا

يأخذىا بعيف االعتبار عند إجراء عممية التخطيط, فكظيفة ىذه األسس كالمعايير جعؿ الخطط 
 المكضكعة تتماشى مع أساسيات العمؿ, كالنظـ العامة كالتشريعات المعمكؿ بيا, فبدكف المعايير

 .  (1)يضطرب التخطيط كال يككف مستقران 

أف المعيار ىك الذم يقكـ بكظيفة تقييـ األداء, كمدل مبلئمة ىذا األداء  ةباحثال رلكت
جد ستجدات العصرية كالفكر الحديث, فتألذكاؽ المستيمكيف, ككيؼ يتماشى ىذا األداء مع الم

ىذه  ,أف ىذه المعايير عبارة عف خطة عمؿ يسير عمييا الفريؽ, أك صاحب العمؿ ةالباحث
 الفشؿ, كتعالج األخطاء كالسمبيات التي يمكف الكقكع فييا.    الخطة تحمي العمؿ مف 

 : فوائد تطبيق معايير الجودة.الفرع الثاني

لقد أصبح تطبيؽ المعايير أمران حتميان, كليس اختياريان عمى المؤسسات التي تريد أف 
عتبر تحافظ عمى حصصيا في أسكاقيا الحالية, فقد أصبحت شيادة تطبيؽ المعايير العالمية ت

كجكاز سفر لمسمعة, يؤىميا لمدخكؿ في األسكاؽ العالمية مف أكسع أبكابيا, لتنافس السمع المحمية 
لتطبيؽ ىذه المعايير, كالحصكؿ عمى الشيادة التي  في تمؾ األسكاؽ, كبذلؾ فإف الحاجة ممحةه 

 (2)تثبت ذلؾ.

 ظفييا منيا:كبتطبيؽ ىذه المعايير يتـ تحقيؽ فكائد عديدة تعكد عمى المؤسسة كمك 

                                                           
( عمى مكقع األلككة عمى الرابط 21مية )د. عبد العزيز بف سمطاـ آؿ سعكد, سياسة الجكدة الشرعية في المعرفة اإلسبل (1)

 /http://www.alukah.net/sharia/0/30723التالي: 
-9-8( عماف األردف, مصطفى خضير, معايير الجكدة العالمية )1995, الربع األكؿ )28مجمة اإلنماء كاإلدارة ,العدد (2)

10 ) 

http://www.alukah.net/sharia/0/30723/
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زيادة انتاجية المكظفيف, كتقميؿ كمفة اإلنتاج, كزيادة كفاءة العمميات اإلنتاجية,  -1
 كبالتالي تحقيؽ ىامش ربحي أكبر لكؿ كحدة انتاجية.

 قبكؿ عالمي لمسمعة. -2

 استراتيجية قكية الختراؽ األسكاؽ العالمية. -3

 قكة في السكؽ المحمي كزيادة في الحصة الحالية. -4

 افسة.تميز في المن -5

 تحسف انتاجية كأداء عمؿ المكظفيف. -6

 كفاءة عالمية في تشغيؿ خطكط اإلنتاج. -7

  (1)تحسف في خدمة العمبلء ك بالتالي سمعة أفضؿ. -8




























                                                           
-9-8( عماف األردف, مصطفى خضير, معايير الجكدة العالمية )1995, الربع األكؿ )28مة اإلنماء كاإلدارة ,العددمج (1)

10.) 
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 المطمب الرابع
 نبويةالمعايير الشرعية في القرآن الكريم و السنة ال

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ :انطبلقان مف قكلو تعالى

الغراء أنيا ما تركت صغيرة كال كبيرة إال أحكمت الكبلـ  ىذه الشريعةتثبت  (1)چڌ ڌ
فييا, في حيف كنا نشعر أف ىذا المكضكع جديد معاصر, لكف ما فتئ األمر أف انكشؼ كاتضح 

, أف الشريعة اإلسبلمية تحدثت عنو في أعظـ كأشرؼ كتاب, كفي سنة الحبيب المصطفى
 ک    ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ: فقاؿ اهلل تعالى في القرآف العظيـ

 (3)(2)چک

 أوًل: المعايير الشرعية في القرآن الكريم.

 منيا مكضعيف:  ةذكر الباحثلكريـ كثير مف المعايير الشرعية تكرد في القرآف ا

 الموضع األول:

كضع القرآف الكريـ معايير الختيار الحاكـ, أك القائد, أك الكزير, أكمف يتكلى المياـ في الدكلة,  
 ف جممة ىذه المعايير:كم

 (4)چ چ چ   چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ :  في قكلو تعالى حكاية عف يكسؼ 

 وجو الدللة:

الكالية عمى خزائف مصر, كضع لنفسو معياريف مف أىـ ما  لما طمب سيدنا يكسؼ 
ليا ممف ال  ان حفيظ ان أمين ان أم خازن ا,حفيظن يتصؼ بو أم كزير أك حاكـ أك كالي, كىما أف يككف 

اله, فيذه مف أحكـ المعايير عميـ بكجكه التصرؼ فييا, أم ذك عمـ كبصيرة بما يتك ك تحقيا, يس
 .   (5)التي يحصف أم حاكـ بيا نفسو؛ لكي يقيـ العدؿ كيجرم األحكاـ الشرعية

                                                           
 (  3ية )مف اآلسكرة المائدة,  (1)
 (49ية )مف اآلسكرة الكيؼ,  (2)
الشريعة االسبلمية , عمى  بعنكاف معايير االنتخاب في اسماعيؿ عبد الرحمف, استفادت الباحثة ىذا مف مقاؿ لمدكتكر  (3)

  http://www.saaid.net/arabic/516.htmمكقع صيد الفكائد عمى الرابط التالي:  
 (   55سكرة يكسؼ, آية ) (4)
منير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, ( / د. كىبة الزحيمي, التفسير ال4/339أنظر, تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, ) (5)
 ق(       1418,)2دمشؽ ,ط -( دار الفكر المعاصر20/85)

http://www.saaid.net/arabic/516.htm
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 :الموضع الثاني

كضع القرآف الكريـ معايير الختيار األجير, أك العامؿ, أك صاحب المسئكلية كالميمة, 
 ھھ ھ      ھ ہ چ:  شعيب  تعالى حكاية عف بنتكاضحان في قكلو  جاء ذلؾ

 .(1) چ     ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے

 وجو الدللة: 

فت بنت بأفضؿ صفات األجير, كىي القكة في القياـ باألمر؛  مكسى شعيب كىصى
ألنو سكؼ يقكل عمى حفظ الماشية كالقياـ بشئكنيا, كاألمانة في حفظ الشيء الذم ال تخاؼ 

رفع الصخرة التي ال يطيؽ حمميا  ككصفتو بذلؾ لما سأليا أبكىا كما يدريؾ فقالت: إنو خيانتو,
ال عشرة مف الرجاؿ, كأنو لما جئت معو قاؿ: ككني مف كرائي فإذا اجتنبت الطريؽ فاحذفي إ

 . (2)حتى ال تصؼ الريح بدنيا, كىك أغض لمبصربحصاة أىتدم بيا, جعؿ ذلؾ 

 دمتيا السنة النبوية.: المعايير التي استخثانياً 

 الموضع األول:

ت السنة الشريفة لما كانت الصبلة في الشريعة اإلسبلمية ىي رأس الديف كعمكدىا, خطٌ 
معايير كأسس الختيار اإلماـ لمصبلة, حتى تحفظ ليذا الديف قكامو, كمف ىذه المعايير أف يككف 

 ىا, كذلؾ كما في حديث رسكؿ اهلل , كعالمان بالسنة, أك أكبرىـ سنان كغير  قارئان لكتاب اهلل
َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُىْم  :َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ ): َعْن َأِبي َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريِّ َقالَ 

ِإْن َكاُنوا ِفي السُّنَِّة َسَواًء َفَأْقَدُمُيْم فَ  ،َفَأْعَمُمُيْم ِبالسُّنَّةِ  ،َفِإْن َكاُنوا ِفي اْلِقرَاَءِة َسَواءً  ،ِلِكتَاِب المَّوِ 
َوَل َيُؤمَّنَّ الرَُّجُل الرَُّجَل ِفي ُسْمَطاِنِو َوَل َيْقُعْد  ،(3)َفَأْقَدُمُيْم ِسْمًما ،ِىْجَرًة َفِإْن َكاُنوا ِفي اْلِيْجَرِة َسَواءً 
 (4)(ِفي َبْيِتِو َعَمى َتْكِرَمِتِو ِإلَّ ِبِإْذِنوِ 

                                                           
 (  26سكرة القصص, آية ) (1)
( /كىبة الزحيمي, التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, 6/229انظر, ابف كثير, تفسير القرآف العظيـ,) (2)
(20/85    ) 
ماـ المجمس أحؽ مف غيره  )سمما( أم إسبلما )كال (3) يؤمف الرجؿ الرجؿ في سمطانو( معناه أف صاحب البيت كالمجمس كا 

ف كاف  ف شاء قدـ مف يريده, كا  ف كاف ذلؾ الغير أفقو كأقرأ كأكرع كأفضؿ منو, كصاحب المكاف أحؽ فإف شاء تقدـ كا  ,كا 
فيو كيؼ يشاء )تكرمتو( قاؿ العمماء التكرمة  ذلؾ الذم يقدمو مفضكال بالنسبة إلى باقي الحاضريف ,ألنو سمطانو فيتصرؼ

الفراش كنحكه مما يبسط لصاحب المنزؿ كيخص بو/ , مسمـ, صحيحو, كتاب المساجد كمكاضع الصبلة, باب مف أحؽ 
 (  673( )1/465باإلمامة )

 (35مف ىذه الصفحة ) المرجع السابؽ (4)
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 الثاني: الموضع

َقاَل َلمَّا َأَمَر َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم  )َعْبُد المَِّو ْبُن َزْيدٍ أن  وفي الحديث
اَلِة َطاَف ِبي َوَأَنا َناِئٌم َرُجٌل َيْحِمُل َناُقوًسا ِفي  َيِدِه ِبالنَّاُقوِس ُيْعَمُل ِلُيْضَرَب ِبِو ِلمنَّاِس ِلَجْمِع الصَّ

اَلِة َقاَل َأَفاَل َفقُ  َأُدلَُّك ْمُت َيا َعْبَد المَِّو َأَتِبيُع النَّاُقوَس َقاَل َوَما َتْصَنُع ِبِو َفُقْمُت َنْدُعو ِبِو ِإَلى الصَّ
وذكر  المَُّو َأْكَبرُ  َتُقوُل المَُّو َأْكَبُر المَُّو َأْكَبُر المَُّو َأْكَبرُ  :َعَمى َما ُىَو َخْيٌر ِمْن َذِلَك َفُقْمُت َلُو َبَمى َفَقالَ 

ِإنََّيا َلُرْؤَيا َحقٌّ ِإْن َشاَء  :َفَأْخَبْرُتُو ِبَما رََأْيُت َفَقالَ  َفَممَّا َأْصَبْحُت َأَتْيُت َرُسوَل المَّوِ  اآلذان قال:
 (1))تًاالمَُّو َفُقْم َمَع ِباَلٍل َفأَْلِق َعَمْيِو َما رََأْيَت َفْمُيَؤذِّْن ِبِو َفِإنَُّو َأْنَدى َصوْ 

 وجو الدللة:

عبثان (2)لؤلذاف بدالن مف صاحب الرؤية لببلؿ بف رباح   لـ يكف اختيار النبي محمد
أك محاباةن, بؿ كاف ذلؾ لمعيار ىاـ جدان كىك نداكة كجماؿ صكتو, ألف اليدؼ مف النداء التأثير 

تجابة المسمميف لنداء في قمكب السامعيف, كبالتالي االستجابة لمنداء, فالصكت الندم أدعى الس
 .الصبلة

 :ةرى الباحثت

إف عناية القرآف الكريـ كالسنة النبكية, بكضع معايير لبعض األمكر اليامة في ىذا  
الديف داللة كاضحة عمى أىمية المعايير, فيي تمثؿ الضكابط الشرعية لكؿ أمر كضعت فيو, كقد 

ضبط أمر الكالي أك الحاكـ, فعند  ا كضعت إال في أمر جميؿ, بداية مفأنيا م ةالباحث تكجد
اتصافو بالحفظ كالعمـ فقد جمع الخير الكثير, كليس ذلؾ ببعيد عند ضبط أمر العامؿ الذم 

حت يحتاج فيو لمقكة كاألمانة فيما خصمتاف لك فرغ منيما لما صمح حالو, كبدكرىا السنة لما صرٌ 
 ار النداكة في الصكت مؤثران كبيران مامة الصبلة فيذا فبلح ليا, كاعتبرت معييتكلى إبخصاؿ مف 

ىذه العناية مدم فعالية كأثر ىذه المعايير عمى النجاح كالفبلح كاإلتقاف  تفي النداء, كشف
 كاإلحساف كالتسديد في كؿ مكضكع ركعي كجكدىا فيو.

 

 

 
                                                           

الككيت ,  –(  مؤسسة غراس 512( )2/406ؼ اآلذاف ,), كتاب الصبلة, باب كيمحمد األلباني, صحيح أبي داكد (1)
 ـ..  2002 -ق1423, 1ط
 صاحب الرؤية ىك راكم الحديث عبد اهلل بف زيد بف عبد ربو .  (2)
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 الموضع الثالث:

 معايير اختيار الزوجة والزوج في اإلسالم.

ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة أِلَْرَبٍع  ):ْن النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َقالَ ع  مَُّو َعْنوُ َعْن َأِبي ُىَرْيَرَة َرِضَي ال
 (1)(ِلَماِلَيا َوِلَحَسِبَيا َوَجَماِلَيا َوِلِديِنَيا َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِن َتِرَبْت َيَداكَ 

 وجو الدللة:

تار الرجؿ المرأة, فيتزكجيا إما لماليا أك الغايات التي مف أجميا يخ  بيف رسكؿ اهلل
دؿ الرجؿ عمى أفضؿ خصمة كصفة  جماليا ككمو جيد كمطمكب, لكف رسكؿ اهلللحسبيا أك ل

كمعيار لممرأة, تيصمح بو كؿ حالو كحاؿ أسرتو, أال كىي الديف, فإذا فزت بو نمت راحة في الدنيا 
عند اختيار الزكجة حتى يكتمؿ  رسكؿ اهلل ليياناؾ كثير مف المعايير التي أشار إكاآلخرة, كى

 الحسف كالسداد في االختيار, كالكلكد , كالكدكد, كالبكر, كالعاقمة, كالغريبة.  

ككما أف الشريعة كضعت معايير كأسس في اختيار الزكجة, أيضان ىناؾ معايير الختيار   
 ؿ الرجاؿ سكاء.المرأة الزكج المناسب ليا, فقد أعطاىا الديف حقان في ذلؾ فميس ك

ِإَذا َجاَءُكْم َمْن  )َقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ : َ َعْن َأِبي َحاِتٍم اْلُمَزِنيِّ َقالوفي الحديث  
 (2)(َتْرَضْوَن ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحوُه ِإلَّ َتْفَعُموا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأْلَْرِض َوَفَسادٌ 

 دللة: وجو ال

فزكجكه فإف لـ تفعمكا  ,أم مف طمب أف تزكجكه مف نسائكـ كتستحسنكف ديانتو كمعاشرتو
فالحديث فيو داللة عمى مراعاة  ,كقمة الصبلح كالعفة ,كقطع األنساب ,يكثر االفتتاف بالزنا

 كاعتبار الكفاءة في الديف, فيي مف أىـ معايير اختيار الزكج, ألف مخالفتو ينتج عنو الفساد
 (.3)الكبير

أف كؿ ما شرعو االسبلـ مف معايير في أم مكضع, فانو يجمب الخير  ةرل الباحثت   
 الكثير كالفبلح لئلنساف في الدنيا كاآلخرة. 

                                                           
كتاب )/ ,مسمـ, صحيحو ,( (7/7)( 5090) باب األكفاء في الديف,)كتاب النكاح, متفؽ عميو, البخارم, صحيحو,  (1)

 .    ((2/1086)( 1466,)ات الديفالحج, باب استحباب نكاح ذ
, 2مكتبة مصطفى البابي, ط (,(3/387)(1085) كتاب النكاح, باب إذا جاءكـ مف ترضكف دينو,) الترمذم, سننو, (2)

كتاب النكاح, باب ابي حاتـ المزني )ـ. قاؿ الشيخ األلباني حسف لغيره, االلباني, إركاء الغميؿ, 1975 -ق1395
(1868 )(6/266).) 
3

((/ػلً الِرّي, هرقبة الوصببٍخ شرح 6/145ًظر, الشْكبًً, ًٍل األّطبر,)كخبة الٌكبح, ببة هب جبء فً الكفبءة فً الٌكبح  )( ا

  (5/2047هشكبة الوصببٍخ )كخبة الٌكبح, )



 

 

 

 

 

 

 

 

 ا بحث الثالث
 , ّمدٚ الع ق٘ ئيَهٓرياأىْا  ا ع

 وفيو مطمبين:

 .المطمب األول: أنواع المعايير

 .ة بين ىذه المعاييرالمطمب الثاني: مدى العالق
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 تمييد:

, لما ليا مف أىمية كبيرة لقد تزايد االىتماـ بثقافة الجكدة في اآلكنة األخيرة تزايدان ممحكظان 
ىتماـ في العصر الحديث , كعمى كؿ المستكيات, كجاء ىذا االيجابي في كؿ القطاعاتكأثر إ

كاف البد مف  الكبيرة كالصغيرة, لذلؾكالصناعات كبيران حتى ينيض بالمؤسسات, كالشركات, 
صبغ بصبغة النجاح, كاإلتقاف, كالتكصؿ ألعمى كضع أسس كمعايير ليذه الجكدة, حتى تي 

 مستكيات التفكؽ, كتحقيؽ اليدؼ المنشكد لمجكدة. 

 المطمب األول
 رأنواع المعايي

ي بعض  تة مجمعان عمييا؛ إال فلـ تكف معايير الجكدة في يـك مف األياـ معايير ثاب
, كالبحث ال يسيؿ طمسيا, كقد ظؿ ىذا االختبلؼ بيئة خصبة لمنمك الحضارمالتي  حقائؽال

, فيذه المركنة في معاييرىا تكصميا ألعمى تتفؽ عمييا كؿ األذكاؽ الجارم عف لؤلؤة مستحيمة
 .(1)مستكيات التفكؽ كالديمكمة

 أوًل: معيار العمل.

كىك المقصكد كاليدؼ المنشكد لو بالدرجة  يعد معيار العمؿ ىك المعيار األساسي,
األكلى مف بيف المعايير األخرل؛ حيث تأتي بقية المعايير ككسيمة, فيي تابعة لمعيار العمؿ 
لمتأكد مف تحققو عمى الكجو األمثؿ؛ لذا فإف معيار العمؿ يقكـ بضبط مجمكعة مف العبلقات 

ربط العبلقة بيف جية اإلدارة, كبيف األداء التي تربط ىذه المؤسسة أك ىذا العمؿ المشترؾ, فيي ت
كالعامؿ مف جية, كالمستيمؾ مف جية, كبدكرىا تربط بيف العامؿ كالمستيمؾ؛ بحيث  ,المطمكب

غرر كالغش تككف األمكر كاضحة جمية عند كؿ منيما؛ ليعرؼ ما لو كما عميو بعيدان عف ال
ذم يمثؿ األداء الصحيح, فيك يقـك معيار العمؿ ىك تكصيؼ لمعمؿ نفسو الكالخداع كالتزيؼ؛ ف

 .     (2)بضبط الصكرة الصحيحة الخالية مف الشكائب لؤلداء السميـ القكم

                                                           
 (   53, د. كماؿ أحمد غنيـ, النقد األدبي كمفيـك الجكدة, صفحة ) 1, عدد1مجمة التعميـ العالي, مجمد  (1)
( عمى مكقع األلككة 21/22انظر, د. عبد العزيز بف سمطاـ آؿ سعكد, سياسة الجكدة الشرعية في المعرفة اإلسبلمية ) (2)

  /http://www.alukah.net/sharia/0/30723عمى الرابط التالي: 

http://www.alukah.net/sharia/0/30723/
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 ثانيًا: معيار الرقابة.

إف معيار الرقابة ىاـ جدان  لدل المؤسسة, أك الشركة, أك صاحب العمؿ فمف خبللو يتـ 
ف متابعة سير العمؿ, كالتأكد مف االلتزاـ بخطة العمؿ المطم كبة, كتعديؿ الخطأ حاؿ حدكثو, كا 

جميع اإلجراءات التي تستخدميا اإلدارة لمتأكد مف تنفيذ األمر حسب الخطط المكضكعة ليا تعد 
 .     (1)اقبة مرتكبو, بؿ كشفو قبؿ كقكعورقابة, فميس اليدؼ فقط كشؼ الخطأ كمع

جكانب األداء في العمؿ؛ إلحداث  ستخدـ لممراجعة, كالتقكيـ, كالمتابعة المستمرة لجميعفالرقابة تي  
 .(2)التعديؿ المطمكب أكؿ بأكؿ, كاكتشاؼ نقاط الخمؿ المكجكدة كتداركيا

 فرع: ىناك عدة أنواع لمرقابة يتضح من خالليا وظيفة ىذا المعيار وىي كالتالي:

 أنواع الرقابة:  
 رقابة ذاتية. -1
 رقابة داخمية. -2
 رقابة خارجية. -3

 الرقابة الذاتية  -1

في حديث أبك ىريرة في كاستشعاره  ع الديني لدل المسمـ كشعكره بمراقبة اهلل ىي الكاز "
 (3)(َأْن َتْعُبَد المََّو َكَأنََّك َترَاُه َفِإْن َلْم َتُكْن َترَاُه َفِإنَُّو َيرَاكَ ) "درجة اإلحسافف قكؿ رسكؿ اهلل
الرقابة, إلى تقميؿ عميو, فإف غىرس ىذا الشعكر في نفس المسمـ, يؤدم  معه كبأف اهلل مطٌ 

 . (4)كزيادة اإلنتاج كتحسينو

 

 

 

                                                           
 (   2006_2005( )51/52مكتبات كمراكز المعمكمات, صفحة )انظر, كامؿ أحمد أبك ماضي, إدارة ال (1)
, د. نادية حسف السيد عمي, تقييـ أداء االستاذ 2005, ابريؿ 8انظر, مجمة دراسات في التعميـ الجامعي, العدد  (2)

 ـ(   2004 -ق1425( )46الجامعي في ضكء معايير الجكدة ,)
 ( 7سبؽ تخريجو )ص (3)
 )إدارة المكتبات(  (41) ف ىذه الصفحة,منفسو  كؿالمرجع األ (4)
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 :الرقابة الداخمية -2

راءاتيا, كتعمد تكمف ىذه الرقابة في داخؿ العمؿ, فبلبد مف كجكد رقابة داخمية تضبط اج
متخصصة بالعممية الرقابية, بحيث تراقب العماؿ كالمكاد الخاـ كالمنتج ككؿ ما  ىذه الرقابة لكحدة

  . (1)يحيط بالعمؿ

ه الرقابة عمى الحـز مع ىذه الرقابة كاجبة عمى كلي األمر كالقائـ عمى العمؿ, تقكـ ىذ
, فالقائـ عمييا أجيزة رقابية متخصصة (2)صدار األحكاـ العادلة عمى كؿ مجريات العمؿالرفؽ, كا  

تعميـ, مف خارج المؤسسة أك المصنع كلكنيا تابعة ليا كالحككمة, أك البمدية, أك كزارة التربية كال
فيذه كميا تعتبر ىيئات لمرقابة العامة, كلكي ينجح نظاـ الرقابة كيصبح نظامان فعاالن, البد مف 

 حجمو, كيتصؼ ىذا النظاـ بالمركنةالتبلئـ بيف نظاـ الرقابة كبيف طبيعة العمؿ كنشاطو ك 
 .(3)خصيةية؛ أم غير خاضع لؤلىكاء الشكالكضكح, كسيكلة الفيـ كالتطبيؽ, كالكاقعية كالمكضكع

 ثالثًا: معيار سجالت الجودة

المقصكد بسجبلت الجكدة تحديد كتجميع, كفيرسة, كتسجيؿ جميع المعمكمات, كالبيانات 
المتعمقة بالعمؿ كاألداء, كمف ثـ االحتفاظ بيذه السجبلت في متناكؿ اليد, فيي تتيح الفرصة 

ىذه السجبلت البيانات لمراجعة كؿ االجراءات المطمكبة في أم كقت كبسرعة, كتحفظ في 
األساسية, فقد تككف سجبلت لؤلداء, كسجبلت لآلالت كاألدكات في المعمؿ, كسجبلت 
لممخرجات أم المنتج, كسجبلت لمعماؿ كأحكاليـ, كسجبلت لرصد كتكثيؽ المشاكؿ أكؿ بأكؿ, 

لجكدة قيمة عالية في األداء, كحتى تكتمؿ ا متقف كمسدد كذمكؿ ىذه تؤدم في النياية إلى عمؿ 
في أعمى درجاتيا يمكف االستعانة بالتقنية الحديثة في عمؿ ىذه السجبلت باستخداـ الحاسكب 

 .     (4)فيذا أدعى لعمؿ متقف, كمنظـ, كناجح

 

 

 
                                                           

 (2006_2005( )52انظر, كامؿ أحمد أبك ماضي, إدارة المكتبات كمراكز المعمكمات, صفحة ) (1)
( عمى مكقع األلككة عمى 22انظر, د. عبد العزيز بف سمطاـ آؿ سعكد, سياسة الجكدة الشرعية في المعرفة اإلسبلمية) (2)

 /http://www.alukah.net/sharia/0/30723الرابط التالي: 
 (2006_2005( )52/54انظر , كامؿ أحمد أبك ماضي, إدارة المكتبات كمراكز المعمكمات, صفحة ) (3)
, تقييـ أداء االستاذ , د. نادية حسف السيد عمي2005, ابريؿ 8مجمة دراسات في التعميـ الجامعي, العدد  انظر, (4)

 ـ(   2004 -ق1425( )47الجامعي في ضكء معايير الجكدة ,)

http://www.alukah.net/sharia/0/30723/
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 المطمب الثاني
 مدى العالقة بين ىذه المعايير

كؿ معيار مف ىذه المعايير يمكف أف يستخدـ لتحقيؽ مقصد لمعيار آخر, فالعمؿ 
السميـ لكي يتـ كيتحقؽ المقصكد منو يحتاج الى الرقابة بكؿ أنكاعيا, خاصة الذاتية  الصحيح

كىذا ما شرعو الديف الحنيؼ لكي يخفؼ مف عبء الرقابة الداخمية كالخارجية, فالعمؿ بحاجة 
لمعايير الرقابة؛ لكي تتمكف الجيات الرقابية مف القياـ بعمميا في المراجعة, كبدكره معيار الرقابة 
في حاجة ماسة لمتسجيؿ, كالتجميع, كالتدقيؽ في كؿ البيانات كالمدخبلت, كالمخرجات؛ لمعالجة 
تمؾ البيانات عند كجكد الخمؿ, فيذه السجبلت المثبتة تعطي لمعيار الرقابة مركنة كمصداقية في 

لى اآلخر, ككؿ منيما مكمؿ عطيات المكجكدة, فكؿ منيـ بحاجة إالحكـ عمى المعمكمات كالم
آلخر حتى تكتمؿ الصكرة النيائية المشرقة لمعمؿ, فإذا أعممت كؿ المعايير تيضبط العبلقة بيف ل

مختمؼ الجيات, فيعرؼ كؿ مف العامؿ كرب الماؿ, كالمراقبيف, كاإلدارة, كالمستيمؾ, كالمستفيد 
  . (1)حقو كمستحقو

 أقول في نياية ىذا المبحث:

, يضا تختمؼ كتتنكع مف مكضكع آلخر تنكعان كاسعان إف المعايير كثيرة ال حد ليا, كىي أ    
ففي كؿ مجاؿ لو معاييره التي يرتكز عمييا في عممو, كتؤدم بو في النياية الى النجاح, لذلؾ 
يجب أف تتكافؽ مع الجية التي تكضع فييا حتى تؤتي ثمارىا, كىي أيضان متغيرة في المجاؿ 

تتماشى مع العصر الحديث كتطكراتو, حتى نفسو مف كقت آلخر؛ ألف ىذه المعايير يجب أف 
تكقعات تبقي رافعة راية التألؽ كالنجاح كاإلتقاف في مجاليا, كحتى تتكافؽ مع متطمبات ك 

 ة عمى عقدم السَّمـ كاالستصناع. في الفصكؿ القادم ةطبقو الباحثالمستفيديف, كىذا ما سكؼ ت

 

 

 

 

 

                                                           
( عمى مكقع األلككة 21انظر, د. عبد العزيز بف سمطاـ آؿ سعكد, سياسة الجكدة الشرعية في المصرفية اإلسبلمية ) (1)

 p://www.alukah.net/sharia/0/30723/httعمى الرابط التالي: 

http://www.alukah.net/sharia/0/30723/


 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
لم. اجلىدة يف عقد رمعياتطبيق 

َّ
 الس



 ، ومشروعيتو، والحكمة منو.السَّممالمبحث األول: مفيوم 

 .السَّممالمبحث الثاني: تطبيق معيار الجودة عمى أركان عقد 

 .السَّممالمبحث الثالث: تطبيق معيار الجودة عمى شروط عقد 

 مى المعوقات الشرعية لعقد السَّممالمبحث الرابع: تطبيق معيار الجودة ع
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  

 

 

 

 

  

 

  

 ا بحث األّل
 مفَْو الشله, ّمشنّعٔصُ, ّاحلكن٘ ميُ



 يتكون من ثالث مطالب:

 المطمب األول: مفيوم السَّمم في المغة و الصطالح.

 المطمب الثاني: مشروعية عقد السَّمم من الكتاب والسنة و اإلجماع.

 المطمب الثالث: حكمة مشروعية عقد السَّمم.

 

 
 

 

 

 

 



 

31

 الثانيىالفصل

 المطمب األولىالجودةىمعوارىتطبوق

 األول: مفيوم السَّمم في المغة الفرع

, كالسمؼ نكع مف البيكع  مَّـ, كاالسـ منيا السَّمىؼي , كأسمؼ في الشيء سى السَّمىؼي القىرضي
ؿ فيو الثمف كتضبط السمعة بالكصؼ إلى أجؿ معمكـ,   . (1)كالسمؼ بمعنى كاحد كالسَّمـييعجَّ

, كسمؼ كأسمؼ بمعنى كاحد, كاحد, يقاؿ سمـ كأسمـ: السَّمـ كالٌسمؼ قاؿ األزىرمكما ك 
سمي سممان لتسميـ رأس الماؿ في  السَّمـىذا قكؿ جميع أىؿ المغة, كلكف الٌسمؼ يككف قرضان, ك 

 .(2)لغة أىؿ الحجاز, كالسمؼ لغة أىؿ العراؽ السَّمـالمجمس, كسمفان لتقديـ رأس الماؿ, ك 

 الفرع الثاني: السَّمم في الصطالح

 عريفات منيا:بعدة ت السَّممعرف الفقياء 

كعرفو ابف عرفة في الفقو المالكي قاؿ: "ىك  (3)"كما عرفو الحنفية "أخذ عاجؿو بآجؿ السَّمـ
, أك كما عرفو (4)"عقد معاكضة يكجب عمارة ذمة بغير عيف كال منفعة غير متماثؿ العكضيف

سمـ عكضان كعند الحنابمة ىك "أف ي (5)"الشافعية "عقد عمى مكصكؼ في الذمة ببدؿ يعطى عاجبلن 
 .(6)حاضران في عضك مكصكؼ في الذمة إلى أجؿ"

عند الفقياء, لكف مع اختبلؼ ألفاظيا إال أف مدلكالتيا  السَّمـاختمفت ألفاظ تعريفات بيع 
عقد بيع يتـ فيو تسميـ الماؿ معجبلن, كيككف  السَّمـكاحدة, ككميا تصب في معنى كاحد, كىك أف 

 يفاتيـ عمى بعض القيكد كالشركط التي تحيط بيذا العقد. المبيع  مؤجبلن, كلقد اشتممت تعر 

                                                           
 ( 9/158ابف منظكر, لساف العرب, فصؿ السيف الميممة, مادة أسمؼ ) (1)
النككم أبك زكريا, تحرير ـ / 2001, 1(, دار احياء التراث العربي, ط12/299محمد األزىرم اليركم, تيذيب المغة, ) (2)

مـالفاظ التنبيو , باب  ق(/ ابراىيـ بف سالـ ابف ضكياف, منار 1408,) 1دمشؽ, ط -دار القمـ ( 1/187الى الصمح ) السَّ
مـالسبيؿ شرح الدليؿ, باب   ـ. 1989-ق1409, 9(  المكتب اإلسبلمي, ط1/340) السَّ

ـ(, كماؿ الديف 2003 -ق1423بيركت ) –( دار المعرفة 12/124)السَّمـمحمد السرخسي, المبسكط, باب شرائط   (3)
مـبابف اليماـ, فتح القدير, باب السيكاسي المعركؼ  (, دار الفكر, زيف الديف ابف نجـ, البحر الرائؽ شرح كنز 7/97) السَّ

مـالدقائؽ, باب   .    2(, دار الكتاب اإلسبلمي, ط 6/168) السَّ
اع, بيركت , محمد بف قاسـ الرص -( دار الفكر5/202,)السَّمـمحمد بف عبداهلل الخرشي, شرح مختصر خميؿ, باب  (4)

 ق.   1350, 1( المكتبة العممية, ط1/291) السَّمـشرح حدكد ابف عرفو, باب 
مـأبك زكريا محيي الديف النككم, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف, باب  (5)  –دمشؽ  –بيركت  -( المكتب اإلسبلمي4/3)السَّ

(  المكتب اإلسبلمي, 4/3) لسَّمـاـ./ الجكيني, نياية المطمب في دراية المذىب, كتاب 1991 -ق1412, 3عماف , ط
 ـ.1991 -ق1412, 3ط
 ( مكتبة القاىرة. 4/207مة الجماعيمي المقدسي, المغني البف قدامة, )دامكفؽ الديف ابف ق (6)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  

 الرتباط بين المعنى المغوي والمعنى الصطالحي:

في المغة جاء  السَّمـىناؾ ارتباط كعبلقة بيف المعنى المغكم كاالصطبلحى يبدك جميان, ف
دفع كتسميـ بمعنى التسميـ, كالتقديـ, كالدفع كىذا ما تحقؽ في المعنى االصطبلحي الذم فيو 

 فيو.  لممعنى المغكم كداخبلن  ان لرأس الماؿ في مجمس العقد, فاالصطبلحي متضمن
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 المطمب الثاني:ىالجودةىمعوارىتطبوق
 .(1)من القرآن والسنة و اإلجماع السَّمممشروعية عقد 

 أوًل: القرآن الكريم.

 .(2) ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقاؿ تعالى في آية المداينة:  
  للة:وجو الد

كذلؾ لمتكيثؽ, كدفعان فاكتبكه,  كسمـ كقرض إلى أجؿ مسمى معمكـإذا تعاممتـ بديف  أم
كفائدة لمنزاع, كتككف كتابة الديف بينكـ بالعدؿ كالحؽ, فبل يزيد كال ينقص في الماؿ كاألجؿ,  

ًكمى عى , كمما جاء فيو, (3)بأف مف حؽ األجؿ أف يككف معمكمان اإلعبلـ  ,قكلو مسمى ٍف مىا ري
مىاف القي  بر تيرجي بَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمىااأليمة رآف كحى َأْشَيُد َأنَّ المََّو َأَحلَّ السََّمَف قىاؿ:"  اٍبًف عى

  .(4)اآلية َوَتاَل  "اْلَمْضُموَن َوَأْنَزَل ِفيَيا َأْطَوَل آَيٍة ِفي ِكتَاِب المَّوِ 

 ثانيًا السنة النبوية.   
 .(5)السَّمـؼ ىك األصؿ في مشركعية بيع يعتبر ىذا الحديث الشري

-صمى اهلل عميو وسمم-َقِدَم َرُسوُل المَِّو ) :َعْن َأِبى اْلِمْنَياِل َقاَل َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َيُقولُ  -1
َكْيٍل َمْعُموٍم َمْن َأْسَمَف َفْمُيْسِمْف ِفى  :َوُىْم ُيْسِمُفوَن ِفى الثََّمِر السََّنَتْيِن َوالثَّاَلِث َفَقالَ  الَمِديَنة

 (6)(َأْو َوْزٍن َمْعُموٍم ِإَلى َأَجٍل َمْعُمومٍ 

                                                           
( دار الفكر/  عبد اهلل أبك الفضؿ البمدحي, االختيار لتعميؿ 7/70) السَّمـمحمد البابرتي, العناية شرح اليداية, باب  (1)

مـار, باب المخت ( دار 5/223ـ./ شياب الديف أحمد القرافي, الذخيرة,)1937 -ق1356القاىرة ,  –( الحمبي 2/34) السَّ
مــ.( /, أبي اسحاؽ الشيرازم, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, باب 1994, 1بيركت ,ط–الغرب اإلسبلمي  ( 2/71)السَّ

ـ./ ابف 1990 -ق1410بيركت , -( دار المعرفة 3/89/93مؼ )دار الكتب العممية /, محمد الشافعي, األـ, باب الس
مـقدامة, المغني, باب  ( دار الكتب 3/289(/ منصكر ابف يكسؼ البيكتي, كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع )4/207) السَّ

 العممية.       
 (282ية ) مف اآلسكرة البقرة  (2)
القاىرة/   –, دار الحديث  1( ط1/63, )282تفسير الجبلليف, باب انظر, جبلؿ الديف المحمي كجبلؿ الديف السيكطي,  (3)

مـالبابرتي, العناية شرح اليداية, باب   ( .7/70) السَّ
ـ./ 2002 -ق1424, 3بيركت, ط –( دار الكتب العممية 6/30أبك بكر البييقي, السنف الكبرل, باب جكاز السمؼ ) (4)

دار الكتب العممية,  ((2/314)( 3130)باب مف سكرة البقرة,)الصحيحيف, الحاكـ ابف الربيع الطيماني, المستدرؾ عمى 
مــ./كجميع ما ذكر مف المراجع الفقيية في مشركعية 1990 -ق1411, 1ط  .     تذكر ىنا, أم ذكركا قكؿ ابف عباس السَّ
مـالشنقيطي, شرح زاد المستقنع, باب مشركعية   (5)  ( .       5/169) السَّ
مـ في كزف معمـكباب )كتاب السَّمـ صحيح البخارم, البخارم,  (6) كتاب , صحيح مسمـ, , / مسمـ((3/85) (2240) ,السَّ

     .(3/1227) ( 128)كجكازه في الحضر, باب الرىف الطبلؽ, 
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  وجو الدللة: 

داللة ىذا الحديث , ف(1), كعمى الشركط المعتبرة فيوالسَّمـدؿ الحديث الشريؼ عمى إباحة 
, كفيو بياف شركط ىذا الجكاز, السَّمـأصبحت جمية كضكء الشمس, في داللتو عمى مشركعية 

معمكـ القدر كالصفة, سكاء بكيؿ, أك كزف, أك عدد أك غيرىا مما يضبط بو, ىذا  فيجب أف يككف
كالعناية بأعمى درجاتيا لمكصكؿ  إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى اتخاذ الشرع لكؿ سبؿ الحماية

في المباحث  السَّمـلى قمة الجكدة كاإلحساف مع اإلنساف, كىذا ما سيتضح بعكف اهلل في شركط إ
 التالية. 

َأْرَسَمِني َأُبو ُبْرَدَة َوَعْبُد المَِّو ْبُن َشدَّاٍد ِإَلى َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َأْبَزى َوَعْبِد ):َأِبي ُمَجاِلٍد َقالَ عن  -2
َمِف َفَقاَل ُكنَّا ُنِصيُب اْلَمَغاِنَم َمَع َرُسوِل المَِّو َصمَّى ال المَِّو ْبِن َأِبي َأْوَفى مَُّو َفَسأَْلُتُيَما َعْن السَّ

ِبيِب  (2)َعَمْيِو َوَسمََّم َفَكاَن َيْأِتيَنا َأْنَباطٌ  ِمْن َأْنَباِط الشَّْأِم َفُنْسِمُفُيْم ِفي اْلِحْنَطِة َوالشَِّعيِر َوالزَّ
َعْن  ِإَلى َأَجٍل ُمَسمَّى َقاَل ُقْمُت َأَكاَن َلُيْم َزْرٌع َأْو َلْم َيُكْن َلُيْم َزْرٌع َقاَل َما ُكنَّا َنْسأَُلُيمْ 

 .(3)(َذِلك

  وجو الدللة:

كذلؾ مستفاد مف  ,فيو دليؿ عمى أنو ال يشترط في المسمـ فيو أف يككف عند المسمـ إليو
 .(4)تقريره صمى اهلل عميو ك سمـ ليـ مع ترؾ االستفصاؿ

 

 

                                                           

 ( 25/193كزارة االكقاؼ كالشئكف الدينية, المكسكعة الفقيية الككيتية , باب االجماع )   (1)
مي كانت لو دكلة في شمالي شبو الجزيرة العربية, كعاصمتيـ سمع كتعرؼ اليـك بالبتراء, كالمشتغمكف األنباط: شعب سا (2)

( مجمع المغة العربية 2/898بالزراعة, كاستعمؿ أخيرا في أخبلط الناس مف غير العرب, المعجـ الكسيط , باب النكف )
 بالقاىرة, دار الدعكة  

مـ إلى أجؿ معمـكبابا  ٌسمـ,)كتاب الالبخارم, صحيح البخارم,  (3)  (.(3/87)( 2254) ,السَّ
, دار الكتب 2( ط 9/254محمد العظيـ آبادم, عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد كحاشية ابف القيـ, باب السمؼ, ) (4)

( 5/270,  )السَّمـق/  محمد الشككاني, نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار, باب 1415العممية , 
 ـ.    1993 -ق1413, 1مصر., ط –دار الحديث 
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  .ثالثًا: اإلجماع

, (1)ز" جائ السَّمـجائز باإلجماع قاؿ ابف المنذر:" أجمع كؿ مف نحفظ عنو أف  السَّمـ
كقاؿ اإلماـ مالؾ: "عف نافع عف ابف عمر كاف يقكؿ: "ال بأس أف يبتاع الرجؿ طعامان مسمى 

كقاؿ اإلماـ الشنقيطي "كمف , (2)"مكـ كاف لصاحبو طعاـ أكلـ يكف لوإلى أجؿ مسمى بسعر مع
 ( 4)(3)السَّمـ"ىنا أجمع العمماء عمى جكاز بيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مـابف ضكياف, منار السبيؿ شرح الدليؿ, باب  (1)  السَّمـ( / أبك زكريا النككم, المجمكع شرح الميذب, باب 1/340) السَّ
 ( دار الفكر.  13/95)
 ـ.   1994 -ق1415, 1ة, ط( دار الكتب العممي3/61مالؾ ابف أنس األصبحي, المدكنة الكبرل, باب التسميؼ ) (2)
مـ, )الشنقيطي, شرح زاد المستقنع, باب مشركعية  (3)  .(5/169السَّ
(4)

 ( .48)لن قد ذكرث دلٍل اإلجوبع, صفذتكل الوراجغ الوْجْدة فً هشرّػٍت الس    
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 المطمب الثالث: ىالجودةىمعوارىتطبوق
 .السَّمممن مشروعية بيع الحكمة 

فجاز أف يثبت في الذمة  ,ألف المثمف في البيع أحد عكضي العقدقاؿ ابف قدامة: 
ألف أرباب الزركع كالثمار كالتجارات يحتاجكف إلى النفقة عمى  ؛حاجة إليوبكألف الناس  ,كالثمف

 .(1)فؽ المسمـ باالسترخاصليرتفقكا كيرت السَّمـفجكز ليـ  ,كقد تعكزىـ النفقة,مييا لتكمؿ عأنفسيـ ك 

عمى خبلؼ القياس, ألنو بيع معدكـ كما ليس عف اإلنساف, كمع  السَّمـمع ما قيؿ أف 
حرج عف الناس, كسد احتياجاتيـ, فتجمك ىذه ع لما تقع عميو مف فائدة, كرفع الذلؾ فقد شير 

فكثيران ما , العامةالحاجات ألصحاب الصناعات, كاألعماؿ, كاألراضي, كالزركع, كالمصالح 
يحتاجكف إلى الماؿ لتأميف المكاد الخاـ كالسمع األكلية, كاألدكات, كاآلالت, كرعاية أراضييـ 

الشرع بما ييسر كشراء البذكر, فبل يجدكف مف يمكؿ ليـ ىذا العمؿ حتى كلك قرضان, فأتى ليـ 
سمع, أك ثمار, أك ليـ أف يتسمفكا الماؿ, عمى أف يقدمكا بدلو منتجاتيـ مف  عمييـ أمرىـ, فأجاز

زرع, أك أم منتج, فبذلؾ قد حققكا ألنفسيـ المصمحة, كفي اجازتو تحقيؽ لمصمحة التاجر أك 
المشترم الذم يحتاج ىذه السمعة في كقت محدد, كال يجد ذلؾ كعنده كفرة في الماؿ, فيسر ليـ 

قد حقؽ مصالح  مـالسَّ الشرع أف يسمفكا ىذا الماؿ فيما يرغبكف مف بضاعة, كىكذا نجد أف تشريع 
 . (2)ال يجده, كالبضاعة لمف يرغب بيا عدة, إذ يسَّر الماؿ لمف

 :ةرى الباحثت

مف مصمحة لكبل الطرفيف, التاجر أك المزارع في مزاكلة  السَّمـباإلضافة لما حققو عقد   
مينتو, كصاحب الماؿ في الحصكؿ عمى سمعتو كحاجتو بسعر أقؿ, كفي الكقت الذم يناسبو, 

فتح الشرع بإجازتو ليذه المعاممة النافعة السبيؿ كالطريؽ الكاسع ليذا الماؿ, ليقـك بميمتو  فمقد
التي خمؽ مف أجميا, كىي تمبية حاجة الناس, كتعديؿ قكاـ حياة البشر, باستثمار ىذا الماؿ 
بالطريؽ الحبلؿ الذم يعكد فيو بالنفع عمى كثير مف األطراؼ, فبل يبقى صاحب المينة بدكف 

النتظار كقت حضكر السمعة أك المنتج دكف االنتفاع  ,مؿ, كال يبقى صاحب الماؿ خازنان لمالوع
شرع لترسيخ  السَّمـبيذا الماؿ بطريؽ سميـ, كبشركط كقيكد فييا مصمحة لكبل الطرفيف, فبيع 

 قاعدة ىي أصؿ في الديف, ىي التيسير عمى الناس, كمراعاة أحكاليـ كحكائجيـ.      

                                                           
مـابف قدامة, المغني , باب كؿ ما ضبط بصفة  (1)  (.4/207) السَّ
فى البيغا, عمي الشربجي, الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي, باب اركاف انظر, د. ميصطفى الخف, د. ميصط (2)

 ـ.1992 -ق1413, 4دمشؽ ط –( دار القمـ 6/52) السَّمـكشركط 
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 الثانيىالفصل

ىالجودةىمعوارىتطبوق رع مف أجميا أف الجكدة كاإلحساف كميا تتجمى في الحكمة التي شي  ةل الباحثر مف ىنا ت
كالترخيص بيا ما يدؿ عمى اإلرفاؽ  ,ىذا العقد, فإجازة مثؿ ىذه المعاممة بيف الناس ابتداءن 

ف كاف عمى  بالمستفيد مف ىذه المعاممة, كىذا مف تسديد الشريعة الغراء في إباحتيا ألمر حتى كا 
 ك األصؿ.     خبلؼ القياس أ

، وعدد استخداماتو مجمع الفقو اإلسالمي السَّمموممن أكد عمى الحكمة من مشروعية عقد 
 المنعقد في أبو ظبي، قرر ما يمي:

في تمكيؿ الحرفيف كصغار المنتجيف الزراعيف كالصناعيف  السَّمـانو يمكف تطبيؽ عقد  -1
ت أك مكاد أكلية كرأس ماؿ عف طريؽ إمدادىـ بمستمزمات اإلنتاج في صكرة معدات كآال

عادة تسكيقيا  السَّمـ  .مقابؿ الحصكؿ عمى بعض منتجاتيـ كا 

لتمكيؿ عمميات زراعية مختمفة, حيث يتعامؿ المصرؼ اإلسبلمي مع  السَّمـيصمح عقد  -2
المزارعيف الذيف يتكقع أف تكجد لدييـ السمعة في المكسـ مف محاصيميـ أك محاصيؿ 

ا كيسممكىا إذا أخفقكا في التسميـ مف محاصيميـ فيقدـ ليـ غيرىـ التي يمكف أف يشتركى
 بيذا التمكيؿ نفعان بالغان كيدفع عنيـ مشقة العجز المالي عف تحقيؽ إنتاجيـ.

يمكف استخداـ عقد السَّمـ في تمكيؿ النشاط الزراعي كالصناعي كال سيما المراحؿ السابقة  -3
بشرائيا سممان كاعادة تسكيقيا بأسعار إلنتاج السمع كالمنتجات الرائجة كتصديرىا كذلؾ 

 .   (1)مجزية

 

 

 

                                                           
ذك  6إلى 1مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي المنعقد في دكرة مؤتمره التاسع بأبك ظبي بدكلة اإلمارات العربية المتحدة  مف ) (1)

(, عمى الرابط 371ص 1( مجمة المجمع )العدد التاسع ج85ـ, قرار رقـ )1995أبريؿ  1/6المكافؽ ق 1415القعدة 
 http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/9-2.htmالتالي: 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ا بحث الثاىٕ
 تطبٔق معٔار اجلْدٗ علٙ أركاٌ الشَّله 

 :مطالب ةيتكون من ثالث

 المطمب األول: الجودة في الصيغة.

 .لمطمب الثاني: الجودة في العاقدينا

 المطمب الثالث: الجودة في المعقود عميو.
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 ب األولالمطمىالجودةىمعوارىتطبوق
 الجودة في الصيغة  

 تمييد:

ماـ األركاف كالشركط في لكي يتصؼ فعؿ المكمؼ بالصحة يجب أف يتكج ىذا الفعؿ بإت
عميو, كيصبح العقد  أم عقد يقكـ بو, فأم خمؿ في أم ركف مف أركاف العقد لف يترتب آثاره

السبلمية ؾ جاءت الشريعة الذل حامي لمعقكد مف الكقكع في الفساد؛فاألركاف ىي السياج الباطبلن, 
سبلمية بأركاف يعتمد عمييا, فركف العقد عمكده القائـ عميو, كالسَّمـ كقد أحاطت المعامبلت اإل

, فما (1)إحدل ىذه المعامبلت, كأركانو ىي أركاف البيع, كقد اختمؼ الفقياء في عدد ىذه األركاف
كدة, كتحقيقان لئلتقاف في إصدار كاف مف كضع الشريعة ليذه األركاف ابتداءن إال عبلمة لمج

بداعان.  أحكاميا, فيذا السياج الحامي لمع  قكد ما ىك إال إحسانان كا 

عقد مف عقكد المعاكضات المالية, كىك عقد بيف طرفيف, كىما  السَّمـكما ىك معمكـ أف ك 
ا أمر العاقداف, فكاف البد لمعاقديف مف صيغة تفصح عف رغبة كؿ منيما في إنشاء العقد, فالرض

 چڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ كضعو الشارع لقياـ العقد, لقكلو تعالى:

كالرضا  (2)
خفي في مكنكف اإلنساف, فجاءت الصيغة لتعبر عف ىذا الرضا, كعف إرادة اإلنساف  شيء

دليس كاإلكراه, كىي كرغبتو في إتماـ العقد, فأيبرز الرضا في صيغة كاضحة تيبعد عف الغرر كالت

                                                           
الركف في المغة: ىك الجانب األقكل مف كؿ شيء, كىك األمر العظيـ , كيأتي الركف بمعنى العزة كالمنعة./ الزبيدم ,  (1)

( , الركف في االصطبلح: "ما ال يقـك كال يتـ  ذات الشيء إال بو, كىك داخؿ في ماىية 35/109عركس, باب ركف )تاج ال
الشيء, مثؿ الفاتحة في الصبلة , فقكاـ الشي ىك ركنو". انظر زكريا أبك يحيى األنصارم السنيكي, الحدكد األنيقة 

ق/ عمي شريؼ الجرجاني, التعريفات, باب الراء 1411, 1ت, طبيرك  –( دار الفكر المعاصر 1/71كالتعريفات الدقيقة )
مــ. /كقد اختمؼ الفقياء في عدد أركاف 1937  -ق1403, 1بيركت, ط -( دار الكتب العممية1/112) , فقد ذىب  السَّ

لفيـ في ذلؾ جميكر الفقياء إلى أف األركاف ثبلثة: ىي الصيغة, كالعاقداف, كالمعقكد عميو مف رأس ماؿ, كمسمـ فيو , كخا
 الحنفية, فقد اعتبركا الصيغة ىي الركف الكحيد لمسمـ مف ايجاب كقبكؿ .

 -ق1414, 2بيركت , ط -( دار الكتب العممية2/8كالبيع ) السَّمـمحمد أبك بكر السمرقندم, تحفة الفقياء, باب 
مــ/, الزيمعي, تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ, باب 1949  –الكبرل األميرية ( المطبعة 4/110) السَّ

( , أبك بكر الدمياطي 1/163ق/ ,محمد أبك قاسـ الغرناطي ,القكانيف الفقيية, باب في أركاف البيع )121313القاىرة,ط
ـ./ 1997-ق1418, 1( دار الفكر, ط3/22المعركؼ بالبكرم, اعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف, باب البيع )

, 1دمشؽ,ط –( دار الخير 1/232ة األخيار في حؿ غاية االختصار, باب أنكاع البيكع)أبك بكر الحصنى الشافعي, كفاي
مــ/ ,محمد المصرم الزركشي, شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي, باب 1994 , 1( دار العبيكاف, ط4/3,)السَّ
 ـ.          1993 -ق1413

 (  29ية )اآلسكرة النساء, مف  (2)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق صيغة ركنان الطرفيف, كتعد أىـ أركاف العقد, مما جعؿ الحنفية يكتفكا بال يجاب كالقبكؿ بيفاإل
 لمعقد لكفايتيا لذلؾ. 

في ىذا المطمب بعرض مسألة خبلفية بيف العمماء, تتعمؽ بالصيغة لبياف  ةقكـ الباحثتك 
 :كىي عمى النحك التالي ,الجكدة فييا

, كاتفقكا السَّمـأساسي مف أركاف  فمف المتفؽ عميو بيف الفقياء أف اإليجاب كالقبكؿ ركف 
بمفظ  السَّمـمؼ, كلكف الخبلؼ كقع بينيـ في انعقاد كالسٌ  السَّمـيعقد بصيغة  السَّمـأيضان عمى أف 

 البيع.

لمجميكر مف الحنفية, كالمالكية, كقكؿ لمشافعية, كالحنابمة قالكا بجكاز انعقاد  فالقول األول:
 (1).السَّمـبيع إف ذكرت باقي شركط , كالالسَّمـبمفظ السمؼ, ك  السَّمـ

ال ينعقد بمفظ البيع, فقصركا  السَّمـقكؿ لمشافعية, كزفر مف الحنفية أف  :أما القول الثاني
 (2)كالسمؼ. السَّمـانعقاده عمى لفظي 

عمى تعمؽ  فقط ةقؼ الباحثتعًرض عف ذكر األدلة لكبل الطرفيف, كلكف في م ةالباحث تك ليس
 .مييمامعيار الجكدة في ك

 يرى الباحث:
, في ككنو لـ يحجر السَّمـإلى مثالية معيار الجكدة في صحة عقد أف القكؿ األكؿ يشير    

قديف بفتح أبكاب كاسعة عمى لفظ مخصكص, فقد امتاز ىذا القكؿ بالتكسعة عمى العا السَّمـنفاذ 
حساف عالي؛العقد بأك أماميـ, فإباحة كنة في التعامؿ بيف لكجكد المر  ثر مف لفظ فيو جكدة, كا 

كتفريج الكرب عمى  ,مما يؤدم لزيادة العبلقات بينيـ, كىذا يزيد مف تحقؽ فائدة ىذا العقد ,الناس
عمى تماـ العقد بصكرة سميمة  , كمع ذلؾ حرصان السَّمـالناس, كاليدؼ األساسي مف كراء عقد 

                                                           
مـفىًإنو ينعقد" السمرقندم, تحفة الفقياء, باب  السَّمـو آلخر ًبٍعت مٍنؾ كٌر ًحٍنطىة بكىذىا كذكر شرائط "كلىك قىاؿ اٍلميسمـ إلىي (1)  السَّ

مـ( ,الزيمعي, تبيف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ , باب 2/8كالبيع, ) ( جاء في الميذب " كينعقد بمفظ السمؼ 4/110)السَّ
بمفظ البيع فاذا عقد بمفظ البيع كاف بيعان, كال يشترط فيو  السَّمـف قاؿ: "ال ينعقد كالٌسمـ كفي لفظ البيع كجياف: مف أصحابنا م

مـقبض العكض في المجمس, ألف  غير البيع فبل ينعقد بمفظو, كمنيـ مف قاؿ: ينعقد ألنو نكع بيع يقتضي القبض في  السَّ
مـاب المجمس فانعقد بمفظ البيع" الشيرازم, الميذب في فقو االماـ الشافعي ,ب ( , ابف قدامة المقدسي , الكافي 2/72) السَّ

مـفي فقو االماـ أحمد, كتاب  مـ(, الزركشي , شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي, كتاب 2/62)السَّ  (      4/3)السَّ
مـالنككم, المجمكع شرح الميذب ,باب  (2) مـ(  كقاؿ زفر:" ال ينعقد إال بمفظ 13/105)السَّ ف الى يٍنعقد , ألىف اٍلقياس أى السَّ

, ألىنو بىيع ما لىيس عند اإًلنساف كأىنَّو منييٌّ عنوي إالى أىف الشرعى كرد بجكازه بمىٍفظ  " عبلء الديف أبك بكر الكاساني, السَّمـأصبلن
 ـ.1986-ق1406, 2( دار الكتب العممية ,ط5/201بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,)
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في الغرر, كىذا قمة السداد في  لمعقد مف الكقكع تحصينان  السَّمـ؛أجازكا بمفظ البيع مع ذكر شركط ىالجودةىمعوارىتطبوق
 كتحقيؽ المبتغى. الرأم كالجكدة في التعامؿ كاإلحساف في التفقو, فبيذا التيسير يمكف إتماـ العقد

يشير في اقتصاره عمى جكاز السمـ بمفظ كاحد كىك السمـ إلى تحقيؽ  أما القكؿ الثاني  
 كالعقكد األخرل. معيار الجكدة, كىك االحتياط في عدـ الخمط بيف عقد السمـ 
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ىالجودةىمعوارىتطبوق
 المطمب الثاني   

 الجودة في العاقدين 
, كيقكـ عميو, مف المعمكـ أف أم عقد أك معاممة ال تتـ إال بكجكد مف ينشأ ىذا العقد  

العقد, الذم قاـ عمى إرادة كؿ منيما كرضاه, لذا كاف مف الضركرم كضع  كىما العاقداف طرفي
العاقديف حتى يككف العقد في تماـ الصحة, كتترتب عميو آثاره, فاإلذف معايير كضكابط لكبل 
الضكء في ىذا  ةالباحث سمطأم ال يصمح ألم عاقد, لذا سكؼ ت طبلقو,بإنشاء العقد ليس عمى إ

 . (1)المطمب عمى مسألة جزئية تتعمؽ بالعاقد, كىي عقد الفضكلي

لمسمع كالمنتجات بيف البائع  إف مف أفضؿ الصكر التي تمثؿ انتقاؿ الممؾ كالتبادؿ
حتى تتـ  ,كالمشترم, ىي الممؾ كالكالية فيي تعتبر معيار مناسب لمجكدة في التعامبلت المالية

, فإذا قاـ مف ال كالية لو كال ممؾ بعممية البيع كالشراء فما حكـ (2)في أفضؿ صكرىا كأحسنيا
 ذلؾ؟

 اختمف الفقياء في حكميم عمى بيع الفضولي عمى قولين:

ك كافقيـ القكؿ الحنابمة فقالكا:"ال , (3)أف بيع كشراء الفضكلي باطؿ عند الشافعية: القول األول
 .(4) ألنو غير مالؾ كال مأذكف لو حاؿ العقد" يصح كلك أجيز بعد؛

 دليميم من السنة:

ِمنِّي اْلَبْيَع َلْيَس ِعْنِدي َأَفَأْبتَاُعُو  َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم، َقاَل: َيا َرُسوَل المَِّو، َيْأِتيِني الرَُّجُل َفُيِريدُ  
 .(5)(َل َتِبْع َما َلْيَس ِعْنَدكَ )َلُو ِمَن السُّوِق؟ َفَقاَل: 

 
                                                           

( كعرفو 1/167كال أصيبلن كال ككيبلن في العقد", الجرجاني, التعريفات, باب الفاء,) الفضكلي: ىك" مف لـ يكف لو كليان  (1)
المالكية: "ىك أف يبيع ماؿ غيره بغير كالية ك ال ككالة", أحمد أبك لعباس النقيب, عمدة السالؾ كعدة الناسؾ, كتاب 

 ـ.   1982, 1قطر, ط–( الشؤكف الدينية 1/152البيع,)
,  محمد عكاد السكر, عمي جمعو الركاحنة ,أحكاـ 2009, 2,العدد 36الشريعة كالقانكف, المجمد انظر, مجمة عمـك  (2)

 (519الجكدة في الفقو االسبلمي البيع نمكذجا) 
 (.1/318( , ابف ضكياف, منار السبيؿ في شرح الدليؿ, )14/96النككم, المجمكع شرح الميذب, ؾ الككالة, ) (3)
فإف باع ممؾ غيره بغير إذنو كلك بحضرتو كسككتو , أك اشترل لو بعيف مالو شيئان بغير إذنو جاء في كشاؼ القناع "   (4)

 ( 30/158لـ يصح, كلك أجازه المالؾ" منصكر البيكتي, كشاؼ القناع عف متف اإلقناع,) 
كتبة العصرية , الم((3503( )3/283)( 3503)كتاب البيكع, باب في الرجؿ يبيع ما ليس عنده, ) أبك داكد, سننو, (5)

( 1292)محمد األلباني, إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ  بيركت, حكـ األلباني حديث صحيح, –صيدا 
 ـ.1985-ق1405, 2بيركت,  ط –المكتب اإلسبلمي  ,(5/132)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  وجو الدللة:

, كالفضكلي ال يستطيع تسميـ عف بيع اإلنساف ماال يممؾ لقد استدؿ الشافعية بنييو 
 المبيع؛ ألنو ليس ممكان لو كىذا النيي داخبلن فيو.

عقد الفضكلي, كىك مكقكؼ عمى إجازة المالؾ فقاؿ  (1)كالمالكية، فقد أجاز الحنفيةالقول الثاني: 
ف رد بطؿ"  .(2)الحنفية" إف بيع الفضكلي عندنا منعقد مكقكؼ عمى إجازة المالؾ, فإف أجاز نفذ كا 

 دليميم من السنة:

َطاُه ِدينارًا َيْشَتِري ِبِو َشاًة، فاْشَتَرى َلُو ِبِو أعْ  نَّ النبي أ ) عن ُعْرَوَة اْلَباِرقي َرِضَي اهلُل َعْنو:
ْشَتَرى َشاَتين، فباَع ِإْحَداُىَما بِديَنار، وجاَءُه ِبِديَناٍر َوَشاٍة، َفَدَعا َلُو ِباْلَبَرَكِة في َبْيِعِو، َوَكاَن َلِو ا

 .(3)(التراَب َلَرِبَح ِفيوِ 

 وجو الدللة:

شراء شاة لو, كلكنو قد اشترل شاتيف كباع  قد أجاز لعركة أف رسكؿ اهلل  
, بؿ كدعا لو  فأذف لو رسكؿ اهلل أم زيادة عمى طمبوبدينار كشاه,  أحداىما ,كرجع لمنبي 

في  بالبركة ,فمك كاف غير جائز ألنكر عميو رسكؿ اهلل فعمو, كما كاف ذلؾ إال احسانان كجكدةن 
 تشريعو.   

 القول الراجح: 

ألنيـ قالكا بصحة  ة كالمالكية ىك ما تميز بالجكدة كالسداد في القكؿ؛ما ذىب إليو الحنفي
عقد الفضكلي, فإجازتو فييا صيانة كحصانة لشأف الفضكلي, فيك عاقد بالغ عاقؿ لو كيانو, فقد 

ىذا مف جانب, كأما  ,حظي فيو مف التقدير, كحماية قراره, ككبلمو عف المغك كاإلىماؿ بمكاف
ر فقد تحقؽ فيو جكدة عالية رفيعة المستكل في حفاظيا كحرصيا التاـ الجانب اإليجابي اآلخ

                                                           
ف لـ يرضى فسخ, جاء في بداية المجتيد" أف يبيع الرجؿ ماؿ غيره بشرط إف رضي بو صاحب الماؿ, أمضى البيع, كا   (1)

ال لـ يصح ,كلذا فقد أجازه مالؾ في الكجييف  ككذلؾ في شراء الرجؿ بغير إذنو عمى أنو إف رضي المشترم صح الشراء كا 
القاىرة,  -( دار الحديث3/189جمعيان" محمد بف الرشد القرطبي, بداية المجتيد كنياية المقتصد, باب العاقديف, )

 ـ.    2004 -ق1425
ف شاء فسخ " عمٌي  أبك الحسف جاء في ا (2) ليداية " كمف باع ممؾ غيره بغير أمره فالمالؾ بالخيار إف شاء أجاز البيع كا 

 بيركت -( دار احياء التراث العربي3/68المرغيناني, اليداية في شرح بداية المبتدم, باب بيع الفضكلي,)
( قاؿ عنو االلباني حديث صحيح , حمزة محمد القاسـ, 5/128األلباني, إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ,) (3)

الرياض,  –دمشؽ, مكتبة المؤيد  –, مكتبة البياف (4/255)( 958)منار القارل شرح مختصر صحيح البخارم, 
 ـ.  1990 -ق1410
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عمى حؽ المالؾ الحقيقي مف الضياع, فأكقفت جكاز ىذا العقد عمى إجازتو, كمكافقتو عميو, ىالجودةىمعوارىتطبوق
ك لحاؽ الضرر بو كالخسارة, أنان لحؽ المالؾ, كعدـ إذلؾ صك ك فبدكف ذلؾ ال يتـ ىذا العقد, 

ال يصبح ممزمان بعقكد لـ يأذف بيا, أك حتى ال يريدىا, قد  حتىحدكث الغرر مف فعؿ الفضكلي, 
 .(1)محؽ بو الخسراف تي 

 (2)بعدـ جكاز بيع الفضكلي لنفسو كدة مف ناحية أخرل في شرط الحنفيةكقد برزت الج  
ىذا يعد مف باب اإلحساف لممالؾ, حتى ال يفكت عميو االستفادة كالربح مف البيع, فبيع الفضكلي 

 كما يبيع لغيره.    لنفسو ليس

إف ليذا القكؿ حظ كافر مف الجكدة, كالسداد عند إجازتيـ لمفضكلي لمقياـ بعمؿ المالؾ 
ألنو قد يمحظ منفعة أك كسبان حيف انشغالو, فذلؾ يحقؽ االستفادة مف حركة األسكاؽ, كزيادة 

رباح, فعند قياـ التجارة, كمداكلة الماؿ, كبالتالي تحقيؽ األرباح, كاقتناص الفرص لزيادة األ
الفضكلي بذلؾ يكفر عمى المالؾ الكقت في متابعو أحكاؿ السكؽ, كالتجارة فما يراه مناسبا يفعمو, 

ىك صاحب الماؿ في نياية كقد حفظ حؽ المالؾ بإرجاع األمر إليو في  المكافقة أك عدميا؛ ألنو 
 األمر.  

























                                                           
مـ كالمضاربةزكريا محمد القضاة,  انظر, (1)  .   ـ1984, 1دار الفكر,  ط (,60, )السَّ
لمحتار "بيع الفضكلي مكقكؼ إال إذا باع لنفسو فباطؿ" كعبارة أخرل" أما اذا باع لنفسو لـ ينعقد" ,عبلء جاء في رد ا (2)

 بيركت.  -(  دار الفكر5/110) الديف الحسيني ابف عابديف, رد المحتار عمى الدر المختار,
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 الثالث المطمبىالجودةىمعوارىتطبوق
 الجودة في المعقود عميو 

  يد:تمي

ىك المعقكد عميو, كىك يتناكؿ رأس الماؿ, كالمسمـ فيو  السَّمـإف الركف الثالث مف أركاف 
, أنو بيع في الذمة السَّمـكىما محؿ العقد, أم ما يقكـ عميو إنشاء العقد, كمما قد عمـ مف مفيكـ 

ذا كاف حاالن فيجب أف يسمـ في مجمس العقد, فيلكف بدلو يككف حاالن غير مؤجؿ ؿ يجكز أف , كا 
قدره كصفتو كتكفي اإلشارة في ذلؾ؟ أـ البد مف بياف القدر يسمـ رأس الماؿ جزافان دكف بياف 

 ىذا ما سكؼ يتـ مناقشتو في ىذا المطمب, كىك ما يتعمؽ برأس الماؿ. كالصفة,

 وفيو فرعان: 

 الفرع األول: رأس المال 

 اختمف الفقياء في ذلك عمى قولين:

 في قكؿ لكؿ منيما. (3)كالحنابمة (2)كالشافعية (1)الحنفيةالقول األول: 

فبل تغني المشاىدة, فالجكدة التي حققيا  ,نو يجب كصؼ الثمف كبياف قدره كصفتوقالكا: إ
ىذا القكؿ ىك االحتياط مف الكقكع في الضرر, كىك جيالة الرد الذم يحصؿ عند فسخ عقد 

قدره كصفتو حتى يتسنى رده, فعدـ  ف معمكمناؿ, كعند الرد يجب أف يكك , فيجب رد رأس الماالسَّمـ
المعمكمية يؤدم لمكقكع في الجيالة كالغرر عند الرد, كبالتالي الكقكع في النزاع بيف العاقديف, 

                                                           
كأنيا مفسدة لمعقد, فميـز إعبلـ قدره صيانو "إف جيالة قدر رأس الماؿ تؤدم الى جيالة قدر المسمـ فيو, جاء في البدائع:  (1)

(  "كألنو ربما يعجز عف تسميـ المسمـ فيو, فيحتاج إلى فسخ العقد " 5/202لمعقد مف الفساد" الكاساني , بدائع الصنائع,)
مـ,)الزيمعي, تبيف الحقائؽ , باب بياف شرط   .(4/116السَّ

ذا كاف رأس الماؿ معينان ففيو قكالف:  (2)  "كا 
مـما: يجب ذكر صفاتو كمقداره؛ ألنو ال يؤمف أف ينفسخ أحدى بانقطاع المسمـ فيو, فإذا لـ يعرؼ مقداره كصفتو لـ  السَّ

 يعرؼ ما يرده".
مـالنككم, المجمكع شرح الميذب, باب   (   2/78) السَّمـ(, الشيرازم, الميذب في فقو االماـ الشافعي ,باب 13/144) السَّ

 ـك القدر كالصفة كالمسمـ فيو, أـ تكفي المشاىدة عمى كجييف:"كىؿ يشترط ككنو معم (3)
أحدىما: يشترط ذلؾ؛ ألنو عقد يتأخر بتسميـ المعقكد عميو, فكجب معرفة رأس مالو, ليرد بدلو كالقرض" ابراىيـ أبك اسحاؽ 

صكر البيكتي, ـ. , من1997-ق1418, 1بيركت, ط –( دار الكتب العممية 4/187ابف مفمح, المبدع في شرح المقنع,)
 ـ.   1993 -ق1414, 1( عالـ الكتب, ط2/95دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى, المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات,)
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كىذا في غنى عنو إذا تـ الكصؼ كتحديد القدر, فكما كجب معرفة قدر كصفة المسمـ فيو فكذلؾ ىالجودةىمعوارىتطبوق
 رأس الماؿ. 

 في قكؿ لكؿ منيما. (3)كالحنابمة (2)شافعيةكال (1)المالكيةالقول الثاني: 

, كال يشترط بياف ف اإلشارة إلي رأس الماؿ كافية في إعبلمو, كرفع الجيالة عنوقالكا: إ
  القدر أك الصفة.

إلحساف في التعامؿ مع المتعاقديف؛ كا لقكؿ مستكل عالي كراقي مف الجكدةلقد حقؽ ىذا ا
كالبياف  التعامؿ فيما بينيـ؛ ألنو ال حاجة إلى االشتراطلككنو سمؾ طريؽ التخفيؼ, كالتيسير في 

 ,كالتكضيح لمصفة, كالقدر في رأس الماؿ طالما أف الماؿ معينان, كىذا قد حصؿ باإلشارة إليو
ذلؾ ألنو كاضح بمجرد المشاىدة ل التفاصيؿ, كالثمف بالنسبة لمبيع؛ فالمشاىدة تكفي عف ذكر
 ؾ تكمفة كجيد عمى صاحب الماؿ.       في ذلف الماؿ كأخده أصبح معمكمان,

  احتجوا لذلك:و 

  (4)(َأْو َوْزٍن َمْعُموٍم ِإَلى َأَجٍل َمْعُمومٍ  ،َمْن َأْسَمَف َفْمُيْسِمْف ِفى َكْيٍل َمْعُمومٍ )  بقكلو 

 وجو الدللة:

الحديث فيو دليؿ عمى كجكب الكيؿ كالكزف كتعييف األجؿ, أم إذا أسمـ في كيؿ فميكف    
ف كاف مؤجبلن فميكف أجمو معمكمان, فبل كيم ف كاف في مكزكف فميكف كزنو معمكمان كا  و معمكمان كا 

اشتراط ىنا لمعمكمية رأس الماؿ قدره كصفتو فمك كاف ذلؾ ىامان كمؤثران في العقد لذكره رسكؿ اهلل 
 كما ذكر باقي الشركط, كبذلؾ قد أغنت المشاىدة كاإلشارة كالتسميـ في المجمس كرفعت 

 . (5)الجيالة عف رأس الماؿ

                                                           
 ( 5/229جاء في الذخيرة" أنو يجكز أف يككف رأس الماؿ جزافان" أحمد أبك العباس القرافي, الذخيرة ) (1)
صفاتو كمقداره, كالمير في عقد ال يقتضي رد المثؿ, فكجب أف تغني ال يجب ذكر صفاتو كمقداره؛ ألنو عكض " الثاني (2)

مـالنككم, المجمكع شرح الميذب, باب البيع"  كالثمف في (, الشيرازم, الميذب في فقو االماـ الشافعي ,باب 13/144) السَّ
مـ  (   2/78)السَّ

مشاىد فمـ يحتج إلى معرفتو كبيكع األعياف"  ال يشترط, كىك ظاىر الخرقي كماؿ إليو في المغني؛ ألنو عكض" الثاني (3)
 (  4/187المبدع في شرح المقنع,) ابف مفمح,

  (47)و سبؽ تخريج (4)
  ( 4/448المباركفكرم, تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم, باب ما جاء في السمؼ )انظر,  (5)
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 الفرع الثاني: المسمم فيو ىالجودةىمعوارىتطبوق

مؤجبلن كليس في الحاؿ, كىذا مف البد أف يككف  فيو سَّمـمفقاؿ: جميكر الفقياء أف ال
قالكا بجكاز ذلؾ, كلكف الجميكر اختمفكا في تقدير أدنى مدة الذيف , بخبلؼ الشافعية السَّمـشركط 

 عمى عدة أقكاؿ. السَّمـاألجؿ في 

 (1)لقول األول: الحنفيةا

در ركم عف محمد أنو قي ك  قاؿ بعض مشايخنا: أقمو ثبلثة أياـ قياسنا عمى خيار الشرط,"
ترفيينا كتيسيرنا عمى المسمـ إليو ليتمكف  السَّمـبالشير, كىك الصحيح؛ ألف األجؿ إنما شرط في 

تحقؽ معنى الترفيو, فأما مف االكتساب في المدة, كالشير مدة معتبرة يمكف فييا مف االكتساب في
 "ما دكنو ففي حد القمة فكاف لو حكـ الحمكؿ

لى تحقيؽ الحكمة مف مشركعية األحكاـ مف التيسير كىذا سعي مف الحنفية لمكصكؿ إ
 كالتسييؿ عمى الناس في معامبلتيـ.

 (2)ثاني: المالكيةالقول ال 

ر في ذلؾ أجؿ تختمؼ فيو ًإف المعتبقاؿ ابف رشد في بداية المجتيد " قاؿ ابف القاسـ: 
ابف كىبو عف مالؾ: أنو يجكز اليكميف وروى , األسكاؽ, كذلؾ خمسة عشر يكمنا أك نحكىا

 ."كقاؿ ابف عبد الحكـ: ال بأس بو إلى اليـك الكاحد, كالثبلثىة

 (3)القول الثالث: الحنابمة

جؿ إنما كلنا أف األ, كالشير كما قاربو ,كيشترط ككف األجؿ مدة ليا كقع في الثمف"
كال يحصؿ ذلؾ بالمدة التي ال كقع ليا في  ,السَّمـاعتبر ليتحقؽ المرفؽ الذم شرع مف أجمو 

 "الثمف

  (4)القول الرابع: الظاىرية

,   ما كقع عميو اسـ أجؿ, كما أمر رسكؿ اهلل السَّمـقاؿ ابف حـز في المحمى:" كاألجؿ في   
 ا"   كلـ يحد أجبل مف أجؿ, فاألجؿ ساعة فما فكقي

                                                           
 (  5/213الكاساني, بدائع الصنائع,) (1)
 (   219/220/ 3ابف رشد, بداية المجتيد, ) (2)
 (    4/182(, ابف مفمح, المبدع في شرح المقنع,)4/220ابف قدامة, المغني,)  (3)
 بيركت.  –( دار الفكر 8/45) السَّمـعمي ابف حـز الظاىرم, المحمى باآلثار, باب األجؿ في   (4)
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السَّمـ ؛ ألنو إف جاز (1)السَّمـ يجكز أف يككف حاالن كىذا الرأم يكافؽ رأم الشافعية الذيف قالكا بأف ىالجودةىمعوارىتطبوق
 .   (2)حاالن, جاز ألم مدة ميما قمت

 الرأي الراجح:

بالنظر إلى آراء الفقياء نجد أف ما رجحو الحنفية ىك أف أدنى مدة ىي الشير, كقد عممكا 
مدة يمكف تحصيؿ المسمـ فيو فييا, كما اعتمد عند المالكية خمسة عشر ىذا الخيار لككف ىذه ال

سكاؽ كأحكاليا في الغالب, كقد عمؿ الحنابمة جعؿ المدة ؛ ألف ىذه المدة تكفي في تغير األيكمان 
ال يحصؿ ذلؾ إال ك  السَّمـشير كاحد, قالكا ألف العبرة في ذلؾ تحقؽ اإلرفاؽ الذم شرع مف أجمو 

في الثمف, فكؿ ىذه األقكاؿ, كىذه التعميبلت تشير إلى السعي الجاىد مف  ليا كقعفي المدة التي 
كاإلحساف في الحكـ عمى المعامبلت,  لمكصكؿ إلى أعمى مستكل مف الجكدةقبؿ الفقياء 

إال أف ىذه  ف إلى البعد عف الغرر كالنزاع؛كلمكصكؿ إلى أكثر الطرؽ التي تساعد المتعاقدي
السَّمـ كل أقؿ في الجكدة, في مقابؿ مف قاؿ أف أدنى مدة لتحديد األجؿ في األقكاؿ تشير إلى مست

فما فكقيا, أم عدـ تحديد مدة معينة ألدنى األجؿ, كبالتالي  ىي ما كقع عمييا اسـ األجؿ, ساعة
ف طالت أك قصرت, طالما أف ىذه المدة  السَّمـيجكز تأجيؿ  ألم مدة يتفؽ عمييا العاقداف, كا 

ـ األجؿ في المغة, كذلؾ ألف اسـ األجؿ جاء في الحديث الشريؼ مطمقان غير يصدؽ عمييا اس
 ,(3)وم(عمُ مَ  لٍ جَ )إلى أَ  طبلقو مالـ يكجد ما يقيده لقكلو كال محدد بمدة معينة, فيبقى عمى إمقيد, 

ا أعطى الحؽ كالحرية في كقد حاز ىذا القكؿ عمى أعمى مستكل مف الجكدة, كاإلتقاف, كالسداد لمٌ 
يد األجؿ إلى العاقديف حسب ما يتفقاف عميو, كيتراضيا عميو, كحسب ما تقتضيو مصمحة كؿ تحد

كقع مف مدة لكجكده, مما ال يي  المسمـ فيو كما يحتاجو أعرؼ بالسكؽ كأحكالو,منيما, فيما أعمـ ك 
 . ةفي نزاع كال خسارة بينيما, ىذا ىك الراجح في نظر الباحث

 

 

 

 

                                                           
مـأبك الحسف يحيى العمراني اليمني, البياف في مذىب اإلماـ الشافعي, باب جكاز  (1) (  دار 8/396مؤجبل كحاالن ,) السَّ

 ـ( 200 -ق1421, )1جدة ط  -المنياج
 (  93كالمضاربة مف عكامؿ التيسير في الشريعة االسبلمية,) السَّمـزكريا القضاة,  (2)
 (47سبؽ تخريجو ص)  (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا بحث الثالث
 طبٔق معٔار اجلْدٗ يف شنّط الشَّلهت



 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: الجودة في شروط الصيغة

 المطمب الثاني: الجودة في شروط العاقدان

 المطمب الثالث: الجودة في شروط المعقود عميو
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 المطمب األولىالجودةىمعوارىتطبوق
 الجودة في شروط الصيغة 

 وفيو فرعان:

 تمييد:

عقد مف عقكد المعاكضات المالية, فيك كأم عقد يحتاج  السَّمـلقد أصبح مف المعمكـ أف 
ىي المكمؿ األساسي ثبت لو الصحة كالنفاذ, فالشركط ألركاف لتككف مرتكزان لو, كشركط تي 

ىي شركط البيع, إال  السَّمـبالعقد إلى قمة معايير الجكدة كالدقة كاإلتقاف, كشركط  لؤلركاف لترقى
الخاصة بو التي منحتو بدكرىا شخصية مستقمة كميزتو بيا, كلقد أنو قد انفرد ببعض الشركط 

, كبيذه الطريقة سيتـ طرح كؿ نو, فكؿ ركف يتعمؽ بو بعض الشركطبأركا السَّمـتعمقت شركط 
 ؽ بو مف شركط لبياف الجكدة فييا.ركف كما يتعم

 كالقبكؿ يجاببح مف الصعب ضبطو, ناب عنو اإلمما كاف الرضا أمر داخمي, كأصف
ة بو, كلكؿ ىذه يذه االىمية كاف البد ليما مف شركط, ككؿ عقد مف العقكد لو شركط خاصفم

بينيـ, ىي عامة في جميعيا," فبل تختمؼ شركط الصيغة في البيع عف  العقكد شركط جامعة
   (1)الصيغة في غيره مف العقكد المالية"

 الشروط العامة  الفرع األول:

لئليجاب, كذلؾ بقبكؿ المشترم  بأف يككف القبكؿ مكافقان يجاب كالقبكؿ, اتحاد مكضكع اإل -1
إليجاب البائع بما أكجبو عميو, فإف خالفو بغير ما أكجبو, أك ببعض ما أكجبو, لـ ينعقد 
لتفرؽ الصفقة, فكجب التطابؽ بيف اإليجاب كالقبكؿ, فمك قاؿ البائع لممشترم بعتؾ 

ثة آالؼ, فميس لو أخذ أحدىما ىذيف الفرسيف بثبلثة آالؼ قرش, كقبؿ المشترم بثبل
, فيقبؿ كما عرض (2)مثمففي البألؼ كخمسمائة, أم ليس لو التبعيض ال في ثمف كال 

عميو, ىذا معيار ىاـ في منع كنفي االختبلؼ بيف الطرفيف, كبذلؾ يؤمف مف الكقكع في 
ذا الخبلؼ كالنزاع بينيما عند قبض السمعة, كتسميميا لصاحبيا بأم ثمف ىي تككف, في

 منيما.          التكافؽ كالكضكح حماية لحقكؽ كبل الطرفيف, كيصب في مصمحة كبلن 
                                                           

1
 –( دار السالسل 11/9ّشرّطِب , )(  الوْسْػت الفقٍِت الكٌْخٍت, صبر ػي ّزارة األّقبف ّالشئْى الدٌٌٍت الكٌْج, ببة صٍغت 

  ٍ.1404, 2الكٌْج , ط
انظر. لجنة مككنة مف عدة عمماء في الخبلفة العثمانية, مجمة األحكاـ العدلية, باب بياف لزـك مكافقة القبكؿ لئليجاب  (2)
( 5/279البيع, ) كراتشي , زيف الديف ابف نجيـ, البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ , باب شرائط –( نكر محمد 1/36/37)

 (. 4/526. /, ابف عابديف , رد المحتار عمى الدر المختار)2دار الكتاب اإلسبلمي, ط
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ىالجودةىمعوارىتطبوق يجاب كالقبكؿ, أم في مجمس كاحد, فمك أكجب أحدىما البيع فقاـ اآلخر اتحاد مجمس اإل -2
 (1.)أك اشتغؿ بعمـ آخر ثـ قبؿ ال ينعقد ,عف المجمس قبؿ القبكؿ

كاتفاؽ  ,تقافإلجكدة كااللى م إكدة؛ ألنو يؤدإف اتحاد المجمس معيار ميـ مف معايير الج
ي عف االتفاؽ الرداءة كالعيب, فاتحاد المجمس ليس المقصكد بو فدكف غرر أك خمؿ, فيك ين

 ,في زماننا ىذا ةألدل النسداد باب البيع في كثير مف النكاحي خاص , فمك كاف ذلؾالمكاف فقط
دكف الحضكر الفعمي, فالمعتبر ىنا االتحاد مع استخداـ التقنيات الحديثة التي تكفر التكاصؿ 

الزماني في الكبلـ كالصيغة, كىذا ما أعطى ىذا الشرط قيمة أعمى لمعيار الجكدة, فبل يخرج 
ر كالمداكلة بيف الطرفيف, القبكؿ عف االيجاب في الكقت نفسو, فيذا يثمر كثيرا في ضبط الحكا

 لكبل الطرفيف.     كبالتالي نتيجة كاضحة مرضية ,لى المكافقةكأدعى إ

قكؿ أك فعؿ يدؿ عمى اإلعراض, فمك صدر مف  يجاب كالقبكؿ بأمعدـ الفصؿ بيف اإل -3
, يبطؿ عراضالقبكؿ أم فعؿ أك قكؿ يدؿ عمى اإلكقبؿ  ,يجابأحد العاقديف بعد اإل

ذلؾ, كقد صرح الحنفية أف القبكؿ إذا خالؼ اإليجاب بأم يجاب فبل عبرة بالقبكؿ بعد اإل
يحتاج لقبكؿ آخر, فمك قاؿ أحدىـ بعت أك اشتريت منؾ  جديدان  يجابان إشيء يككف 

ر ال عبلقة لو بعقد البيع أك أم أمر آخ ,كانشغؿ اآلخر قبؿ القبكؿ بكبلـ أجنبي, ,كذا
كذلؾ ألف الفصؿ يمكف أف يعطي دالالت أخرل ؛ (2)كال عبرة بقبكلو ,يجاببطؿ اإل

عراض تؤدم في النياية إلى الكقكع في النزاع بي ف الطرفيف, فقد تيعبر عف رفض كا 
الطرؼ اآلخر كعدـ قبكلو لمبيع مف غير تصريح, فيؤدم إلى غمكض في المعاممة 
بينيما, فبل يعمـ المكافقة مف عدميا, كقد يككف القبكؿ الذم يصدر بعد اإليجاب غير 
متكافؽ معو بأم شكؿ مف األشكاؿ, فبل يتضح ذلؾ بسبب الفاصؿ أك العارض فيؤدم 

شقاؽ بينيما عند الدفع كالتسميـ, لذا مف جكدة كأصالة ىذا الشرط حفاظيا عمى الصيغة ل
 مف الخمؿ, مما يعكد عمييما بالنفع كزيادة الكسب كالربح.     

يجاب بمغة أك لفظ ال يفيمو ألنيا أساس التكافؽ, فإذا كاف اإل ؛الكضكح في الصيغة -4
 .   (3)السَّمـيجاب, ال ينعقد بو ر, أك أف الطرؼ اآلخر لـ يسمع اإلالطرؼ اآلخ

                                                           
 .( 5/137) الكاساني, بدائع الصنائع, باب الشرط الذم يرجع الى مكاف العقد, (1)
 .(9/11( ,المكسكعة الفقيية الككيتية, باب الصيغة كشركطيا, )1/38مجمة األحكاـ العدلية, ) (2)
 .(45يسير في الشريعة االسبلمية )كالمضاربة مف عكامؿ الت السَّمـزكريا القضاة  (3)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق نافعة كجامعة لكؿ العقكد, فأم عقد يقـك بيف طرفيف كط عامة في كؿ العقكد, فيي ىذه الشر 
كيحتاج إلى صيغة يجب أف تتكافر فيو ىذه الشركط, فما اشترط مف الكضكح, كالتطابؽ, 

حساف ترفع تقاف, كا   اإلسبلـ الغراء في القمة.شريعة  كاالتصاؿ, كالمكافقة كميا عناكيف جكدة, كا 

 السَّممالشروط الخاصة ب الفرع الثاني:

أم عدـ  ,أف يككف العقد باتان عاريان عف شرط الخيار لمعاقديف أك أحدىما شرط ذلك:  
قاؿ رجؿ لرجؿ أبتاع منؾ  فتككف الصيغة عارية عف أم شرط, فمك السَّمـ,كجكد شرط الخيار في 

أك أنت بالخيار أك  ,مر إلى شير عمى أني بالخيار بعد تفرقنانقدىا بمائة صاع تبمائة دينار أ
ركط صحتو, كال صحة لمعقد شرط مف ش السَّمـف قبض رأس ماؿ نا بالخيار لـ يجز ذلؾ؛ ألكبل

ف عقد لممؾ لمبائع فيمنع صحة القبض, كألال في الممؾ, كخيار الشرط يمنع ثبكت اكالقبض إ
 ,ي الذمة ال يجكز إال بقبض صاحبو لمثمف قبؿ التفرؽبيع مكصكؼ, كالبيع المكصكؼ ف السَّمـ

 .     (1)خرج مف دائرة قبض الممؾألف القبض ىنا قبض ممؾ, فمك قبض عمى أنو بالخيار أي 

كمو قائـ عمى  السَّمـألف  في عقد السَّمـ؛ عند كجكد شرط الخيار الجكدة تنسحب كىنا
, فإف كاف الشرط لممشترم يو يسقط حقيماار الشرط فالتخفيؼ كمراعاة كبل الطرفيف, فكجكد خي

إذف فبل يستطيع البائع شراء السمعة أك  ؛كبالتالي ال يممكو ,فبل ينتفع البائع بالماؿ؛ ألنو لـ يقبضو
فيعكد بالضرر الكبير  ,عد لو ىذه السمعةالمنتج أك دعـ زراعتو, كاالنتفاع بماؿ المشترم حتى يي 

حضارىا حريتو في استثماره كاستعمالو في إنتاج السمعة إلقيد فتت ,عمى البائع في عدـ تممكو لمماؿ
ف كاف الشرط لمبائع فمف السَّمـفبل رفؽ بالبائع كما ثبت ذلؾ في حكمة مشركعية  ,لممشترم , كا 

اع بو فبل يصبح ىذا المنتج ممكان لممشترم كال حرية لو في االنتف ,ممؾ البائع السمعة لممشترميي 
, كىذا كاف سببان في دفع الماؿ سمفان, كألف البائع قد ينتفع بيذا ؾليإ في كقت حاجتو كاستخدامو

لذلؾ ال يجكز ىذ البيع إال عاريان عف  لماؿ كيتاجر فيو ثـ يرده إلى المشترم دكف فائدة ترجى لو؛ا
 لماؿ في مجمس العقد. س االشرط, ألنو يتعارض مع شرط قبض رأىذا 

                                                           
مـلكي يصح عقد  (1) اشترط جميكر الفقياء مف الحنفية, كالشافعية, كالحنابمة أال يككف فيو خيار شرط ألم مف  السَّ

معاقديف أك ألحدىما ؛ ألنو ثبت معدكالن بو عف العاقديف, فجاء في البدائع" أف يككف العقد باتان عاريان عف شرط الخيار ل
القياس ... كألف قبض رأس الماؿ مف شرائط الصحة ... كال صحة لمقبض إال في الممؾ, كخيار الشرط يمنع ثبكت الممؾ 

م( محمد السمرقندم, تحفة الفقياء, باب 5/201فيمنع صحة القبض" الكاساني, بدائع الصنائع, باب شرائط الركف, )  ـالسَّ
( , كجاء في األـ لمشافعي " كال يجكز الخيار في السمؼ ... كال يجكز أف يككف الخيار لكاحد منيما" الشافعي, 2/12البيع )

( , كمف الفقو الحنبمي " كال يثبت خيار الشرط في غير ما 3/163األـ, بابا ما يجب لممسمؼ عمى المسمؼ مف شرطو, )
( دار المؤيد. 1/325المربع شرح زاد المستقنع, باب الخيار كقبض المبيع,) ذكر كصرؼ كسمـ " منصكر البيكتي ,الركض

 ىذا القكؿ جاء مخالفان  لرأم المالكية, القائؿ بجكاز خيار الشرط لمعاقديف أك أحدىما إلى مدة ثبلثة أياـ .      
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ية بمعيار جكدة في ىذه اإلجازة لمدة ثبلثة كمف جانب آخر يمكف أف يحظى قكؿ المالكىالجودةىمعوارىتطبوق
أياـ, كىي دفع النزاع كالكقكع في المشاجرات بعد أف كسعت ذمـ الناس ألكىف األسباب, فإعطاء 
الثبلثة أياـ ىي فرصة لكؿ منيما في أخذ القرار النيائي فيما عقد أك الرجكع إذا أراد ذلؾ دكف 

 إالحاؽ الضرر في أم منيما. 

 : المطمب الثاني
 دينالجودة في شروط العاق

مـ أنو البد ألم عقد لكي يتـ أف يككف لو كما  , ليعبركا عف رضاىـإلتماـ العقد طرفاف عي
رادتيـ في إنشاء العقد كعزميـ عمى ذلؾ  العقد كينفذ مف عاقديففبلبد كالحالة ىذه أف ينشأ  ,كا 
 .افرىما في العاقديفؾ شرطاف يجب تك ينافيككناف أىبل لذلؾ حتى تترتب عمييا آثارىا, 

 الشرط األول:

أم عنده أىمية أداء, فقد اتفؽ الفقياء عمى  ,أف يككف العاقد مف أىؿ التصرؼ كالمعاممة  
ىك بذلؾ يككف أىبلن ك صحة صدكر العقد مف العاقؿ البالغ الرشيد الغير محجكر عميو ألم سبب, 

كقد اتفقكا أيضان أف مف ال يستطيع , كبالتالي يصح العقد كينفذ مف كبل الطرفيف, السَّمـلعقد 
 .      (1)يز كالمجنكف ال يجكز منيـ عقد السَّمـ كال غيرهالتمييز كالصبي الغير مم

كال  ,تفاؽ بيف العمماءتقاف االفمف السداد كاإل ,تفاؽ العمماءىنا ابتداءن في ا الجكدةتبرز ك   
لمعامبلت خاصة, ففي اتفاؽ كأىؿ ا ,سيما فيما برز كضكحو كنفعو الكبير لممسمميف عامة

مف العاقؿ البالغ الراشد استمرار لعجمة المعامبلت بيف الناس, كزيادة  السَّمـالعمماء عمى جكاز 
م السديد في عقد المعاممة, فصاحب الرشد كالعقؿ السميـ رة كالربح, كما فيو مف اتخاذ الرأالتجا

 أدعى لككف معاممتو صحيحة تترتب عمييا آثارىا.

 كذلؾ صكنان  ,ك الطفؿيـ عمى عدـ جكاز ذلؾ مف المجنكف أاط الفقياء في اتفاقكقد احت
فمثؿ ىؤالء ال يؤمف منيـ الكقكع في الغش كالخداع  ,لمماؿ مف الضياع كالمخاطرة فيو كحفظان 

                                                           
( جاء فييما 5/135كف البيع,)( الكاساني, بدائع الصنائع, باب شراط ر 5/278ابف نجيـ, البحر الرائؽ, ؾ البيع ) (1)

"فشرائط  العاقد: العقؿ فبل ينعقد بيع المجنكف كالصبي الذم ال يعقؿ , ألف أىمية المتصرؼ شرط انعقاد التصرؼ كاألىمية 
ال تثبت بدكف العقؿ فبل يثبت االنعقاد بدكنو"/ محمد أبك عبداهلل الطرابمسي الزعيني, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ 

ـ. / أحمد أبك غنيـ النفراكم, الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد 1992 -ق1412, 3( دار الفكر, ط4/241)
 ـ.1995 -ق1415( باب البيع, دار الفكر, 3/2القيركاني,)

( / محمد الزركشي, شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي, 9/149/يحيى أبك زكريا .المجمكع شرح الميذب, ؾ البيكع, )
 (.      3/382ع, )ؾ البيك 
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ىالجودةىمعوارىتطبوق عمى ماليـ كماؿ غيرىـ مف الكقكع في النزاع كاالختبلؼ  تفاؽ حفاظان , فكاف ىذا االكالخسارة
 معيـ.

من عنده أصل التمييز دون ل السَّممالخالف بين الفقياء في جواز انعقاد ولكن وقع 
 كالصبي المميز عمى النحو التالي: ،تمام العقل

مف الصبي  السَّمـجكاز انعقاد حنفية كالمالكية كالحنابمة إلى الذىب  القول األول:
نشأ العقد, فالعقد ي تي ألنو يميز بيف معاني األلفاظ التك  ,فيك صاحب أىمية أداء ناقصة,المميز 

, فإف أجازىا نفذت ,قبؿ بعبارة الصبي المميز, كلكف ذلؾ مكقكفان عمى إجازة الكلي أك الكصييي 
ال بطمت  .   (1)كا 

ف األىمية عنده إلى عدـ انعقاد السَّمـ مف الصبي المميز؛ ألالشافعية ذىب  القول الثاني:
افعية الجكاز عمى العاقؿ فقد قصر الش ,ناقصة معدكمة كليس مف أىؿ المعامبلت كانعقادىا

 .            (2)تماـ األىمية لمعاقد غير محجكر عميو, كاشترطكاالراشد 

 ,ىك ما قالو الجميكر كتسديدان  أنو قد أعطى الرأم جكدةن  تككجد ةو الباحثتإف ما اختار 
 كذلؾ لتحقؽ معيار الجكدة فيو مف عدة نكاحي: 

لبشرية الشابة المكجكدة في الصبياف كالشباب الطالعيف كعدـ ىدر أنو قد استثمر الطاقات ا أول:
 .  (3)طاقتيـ

, كما فييا مف التدريب كالتعكيد المبكر لمصبياف عمى القياـ بالمعامبلت كالمبايعات المختمفة ثانيًا:
كما حث عمى ذلؾ ديننا  ,تاجران متمرسان صاحب خبرة نافعان لنفسو كمجتمعو ليصبح في المستقبؿ

 .(4)حنيؼال

لمقياـ ببعض  ,ما فييا مف استثمار الكقت كالجيد عمى الكلي في استعماؿ الصبي ثالثًا:
 المعامبلت التي يحسف القياـ بيا. 

                                                           
(/ محمد 5/278(/ ابف نجيـ, البحر الرائؽ, باب البيع)5/135الكاساني, بدائع الصنائع, باب شرائط ركف البيع,) (1)

 (    4/6(/ ابف مفمح, المبدع في شرح المقنع, باب التراضي)4/2419الطرابمسي, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, )
مصر,  -( المكتبة التجارية الكبرل4/227حفة المحتاج في شرح المنياج, باب اركاف البيع )أحمد بف محمد الييثمي, ت (2)

( 2/332ـ. /  محمد الخطيب الشربيني, مغني المحتاج في معرفة معاني الفاظ المنياج, باب البيع )1938 -ق1357
 ـ.   1994 -ق1415, 1دار الكتب العممية, ط

,  محمد عكاد السكر, عمي جمعو الركاحنة ,أحكاـ 2009, 2,العدد 36نكف, المجمد بتصرؼ, مجمة عمـك الشريعة كالقا (3)
 .(518الجكدة في الفقو االسبلمي البيع نمكذجا)

 (.68مف صفحة ) المرجع السابؽ  (4)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق ىك صيانة ىذا النفاذ القائـ عمى فعؿ الصبي مف أم  ,القكؿ سمكان كرفعةن في الجكدة كما زاد رابعًا:
كنفي المخاطرة  ,فذلؾ فيو ضبط كتحصيف لمعقد ,يخمؿ أك غرر أك خسارة بكقكفو عمى إجازة الكل

 بالماؿ. 

 الشرط الثاني:

كقد  ,(1)اقد أال يككف ككيبلن مف الجانبيف ال في بيع كال شراءلقد اشترط الحنفية في الع
تفضيؿ أحدىـ عمى حساب اآلخر, أك تحقؽ فيو معيار الجكدة في عدـ الكقكع في المحاباة ك 

 , مما يكقع العداكة كالتحاسد كالمشاحنة فيما بينيـ.رضاء أحدىـ عمى حساب اآلخرإ

 الشرط الثالث: 

 أف يككف العاقد ممف تثبت لو الكالية عمى العقد, كىي ثبلثة أنكاع:

 ,كىي لصاحب األىمية إذا عقد لنفسو عقد, كىك ممف يتكلى العقد بذاتو ,الكالية باألصالة األول:
نفسو كمالو, فمو الحؽ الكامؿ في إكماؿ الكلي عمى فيك  ,فيك صاحب الشأف, كذلؾ لكماؿ أىميتو

 .(2)العقد أك إبطالو

كالية األب أك الجد أك الكصي أك في تمثؿ تكىي ، الكالية الشرعية لمشخص عمى غيرهالثاني: 
كالصبي الصغير كالمجنكف كالمحجكر  ,القاضي أك الحاكـ أك الكلي عمى مف ىـ ناقصي األىمية

 .  (3)تثبت شرعان مف غير تكلية المالؾ ه الكاليةعميو لسفو أك غيره, كىذ

كىي ما تثبت بتكلية المالؾ لشخص آخر, فيككمو فيما يممؾ فعمو  ,ىي كالية الككيؿ الثالث:
 . (4)لو إبراـ كؿ ما كٌكؿ فيو مف عقكد بنفسو, فيثبت

ف كذلؾ م ,بالكالية عمى العقد لصبلح نفاذه يف أف يتمتع كؿ منيماإف مف شركط العاقد
الكالية عميو معيار  لمكصكؿ إلى أرقى كأنقى كأضبط صكرة لمبيع, فممؾ الشيء أك ؛كماؿ الجكدة

نتقاؿ الممؾ, كتبادؿ المنافع كالسمع بيف الناس, فيذا الشرط يحقؽ منفعة لكبل مناسب لصحة ا
                                                           

 .4/504در المختار, ؾ البيكع,)ابف عابديف, رد المحتار عمى ال  (1)
مـانظر, زكريا القضاة  (2)  .(59عكامؿ التيسير في الشريعة االسبلمية,) كالمضاربة مف السَّ
(  جاء فيو" ألف البيع مف القاضي صدر عف كالية شرعية؛ ألنو مف باب حفظ 5/152انظر, الكاساني, بدائع الصنائع,) (3)

"لمكلي ( , جاء في الكافي 59كالمضاربة مف عكامؿ التيسير في الشريعة االسبلمية,) السَّمـ( ,زكريا القضاة 6/203مالو " )
في النكاح الكصية بتزكيج مكليتو فتقـك كصيتو مقامو؛ ألنيا كالية شرعية" مكفؽ الديف ابف قادمة, الكافي في فقو اإلماـ 

 ـ.1994 -ق1414, 1( دار الكتب العممية,ط2/267أحمد )
مـانظر, زكريا القضاة  (4) ائع الصنائع, ظر بد( , ان59كالمضاربة مف عكامؿ التيسير في الشريعة االسبلمية,) السَّ

 .(5/152الكاساني, )
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ىالجودةىمعوارىتطبوق ثبات حؽ كؿ منيما, كعدـ ضياعو, أك حدكث الغرر فيو, فالعاقد صاحب األىمية الطرفيف في إ
ألنو صاحب الشأف كىذا عيف  ؛كأدرل بما يصمح لو, فيك أعمـ لكاممة ىك أحؽ مف يعقد لنفسوا

ف كاف كاليان ال يعقد لنفسو فيك صاحب كالية شرعية كىذا أمر مشركع كمعقكؿ, كقد  ,السداد, كا 
ككؿ منيـ مكضع ثقة في تحقيؽ المصمحة لمف يقكمكف  ,حدده الشرع باألب أك الجد أك القاضي

ألنيا داعية إلى كماؿ النظر في حؽ  ؛األبكةرىـ, فاألب أك الجد كما جاء في البدائع" فعمى أم
الصغير لكفكر شفقة األب, كىك قادر عمى ذلؾ لكماؿ رأيو كعقمو, كالصغير عاجز عف النظر 
لنفسو بنفسو, كثبكت كالية النظر لمقادر عمى العاجز عف النظر أمر معقكؿ مشركع؛ ألنو مف 

غاثة الميفاف, ككؿ ذلؾ  باب اإلعانة عمى البر, كمف باب اإلحساف, كمف باب إعانة الضعيؼ, كا 
فشكر نعمة القدرة معكنة  ,حسف عقبل, كشرعا, كألف ذلؾ مف باب شكر النعمة, كىي نعمة القدرة

 . (1)اجز"الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .( 5/152ائع الصنائع, الكاساني, )بد (1)
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 المطمب الثالث: ىالجودةىمعوارىتطبوق
 الجودة في شروط المعقود عميو

معان, كشركط تعكد عمى رأس الماؿ, كشركط تعكد عمى يف ىناؾ شركط تعكد إلى البدل
 ىذا المطمب إلى ثبلثة فركع:  ةالباحث تمـ فيو, لذا قسمالمسٌ 

 .في الشركط المتعمقة بالبدليف معناالجكدة  الفرع األول: 

 . السَّمـالجكدة المتعمقة في شركط رأس ماؿ  الفرع الثاني: 

 .مـ فيو سٌ لمي الجكدة المتعمقة في شركط ا الفرع الثالث:

 الفرع األول: الجودة في الشروط المتعمقة بالبدلين معاً 

متقكمان شرعان, أم يككف نافعان  مف رأس الماؿ كالمسمـ فيو ماالن  أف يككف كبلن "وشرط ذلك: 
زير كالخن ,مما ىك نجس كغير نافع ,طاىران, فبل يجكز أف يككف أحدىما مما أىدر الشرع ماليتو

فيي ليست ماالن  ,اليسير مف الماؿ كحبة حنطة السَّمـ, ككذلؾ ال ينعقد تةكالخمر كالدـ كالمي
 .   (1)"متقكمان 

يعتبر معياران ذا قيمة لمجكدة   ,ككنو ماالن متقكمان شرعان  السَّمـإف ما اشترط لكبل البدليف في 
جكاز  أك غيرىما, فمنع البيع عامة أك السَّمـ خاصة في لما فيو مف رفع مف قيمة العقد سكاء

, منع مف الكقكع في الخصكمة بيف الطرفيف لكجكد  انعقاد العقد بما ىك نجس كتافو كمحـر
 الجيالة كالغرر في ىذه الصفات.

 وتفرع عن ىذا الشرط مسألة، وىي ىل يجوز أن يكون رأس المال أو المسمم فيو من المنافع؟
 في المسألة قولن:

 األول:القول 
كالمسمـ فيو مف  عية كالحنابمة قالكا بجكاز ككف رأس الماؿالجميكر مف المالكية كالشاف 

لككنيا تثبت في الذمة كما  السَّمـ يجرم مجرل األعياف في المنافع؛نيـ اعتبركا المنافع, كذلؾ أل

                                                           
( جاء فيو" شرط االنعقاد كىك المحؿ كىك أف يككف ماالن متقكمان" , 2/34السمرقندم, تحفة الفقياء, باب أقساـ البيع, ) (1)

( 6/16ى الشربجي, باب أركاف عقد البيع,)الفقو المنيجي عمى مذىب االماـ الشافعي, مصطفى الخف, مصطفى البغا, عم
جاء فيو" أف يككف ماالن متقكمان كذلؾ شرط في المبيع كالثمف كيخرج بذلؾ جميع األعياف النجسة كالمحرمة شرعان فبل يصح 

معقكد عميو ككف المبيع خمران أك ميتة أك دمان أك زببلن أك كمبان" , عبد الرحمف الجزيرم, الفقو عمى المذاىب األربعة, باب ال
 ـ.  2003 -ق1424, 2( دار الكتب العممية, ط2/151)
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أسممت إليؾ منفعة ىذا أك "تثبت األعياف, كقد جاز أف يككف رأس الماؿ منفعة مثؿ أف يقكؿ: ىالجودةىمعوارىتطبوق
, ككذلؾ يجكز أف تككف ثمنان أك تعميمي سكرة كذا في كذا ,يران أك خدمتي ش ,منفعة نفسي سنة

 . (1)"ف يقكؿ: أسممت لؾ عشريف جنييان في تعميمي سكرة كذا بعد شيران مثؿ أ
  دليميم:

تعميـ القرآف ميران لزكاج قالكا بجكاز أف تككف المنفعة ماالن, بدليؿ جكاز أف يككف 
 .  (2)المرأة

عندىـ ما يمكف حيازتو, كما , فالماؿ ا بنفسوعتبركف المنفعة ماالن متقكمن الحنفية ال ي الثاني:القول 
, كالمنافع ال يمكف أف تحاز أك تدخر, (3)ساف كيمكف ادخاره إلى كقت الحاجةليو طبع اإلنيميؿ إ

 . (4)فيو فبل تككف ماالن, كبالتالي ال تصمح أف تككف رأس ماؿ لمسمـ كال مسممان 

  دليميم:

 . (5) چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ: تعالى قكلو

 وجده الدللة:

لقد استدؿ الحنفية مف ىذه اآلية عمى أنو ال جكاز لمنكاح بدكف الماؿ, فقد أخبر سبحانو 
كتعالى أنو أحؿ ما كراء ذلؾ بشرط االبتغاء بالماؿ, فشرط صحة المير أف يككف ماالن كال تصح 

 . (6)تسميتو ميران اذا لـ يكف ماالن 

 الراجح:  

ألف المقصد في ممؾ األعياف  ؛الجميكر أف المنافع يجكز أف تككف أمكاالن  ما ذىب إليو
ىك حصكؿ المنفعة فعدـ كجكدىا في العيف يبخسيا كيجعميا غير مرغكب بيا, فبل تطمب ال مف 

  .(7)قريب كال بعيد, فالمنفعة تحاز كتمتمؾ بحيازة العيف كاألصؿ
                                                           

( , القرافي, الذخيرة, باب في 5/6انظر, الييثمي, تحفة المحتاج في شرح المنياج مع حكاشي الشركاني كابف القاسـ,) (1)
مـ مـ( جاء فيو " فيجرم 3/564(, البيكتي, كشاؼ القناع عف متف اإلقناع)5/238) السَّ  لمنافع كاألعياف"   في ا السَّ

(, دار الكتب 9/403ـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني, )اإلمااكردم, الحاكم الكبير في فقو عمي أبك الحسف الم (2)
 ـ(   1999 -ق1419,)1بيركت, ط  –العممية 

االحكاـ  (, مجمة7/160( الكاساني, بدائع الصنائع, باب حكـ الغصب )5/71السرخسي, المبسكط, باب الميكر,) (3)
 (   1/31العدلية, باب بياف االصطبلحات الفقيية )

 (  65كالمضاربة مف عكامؿ التيسير في الشريعة االسبلمية ) السَّمـزكريا القضاة,  (4)
 ( 24ية )مف اآلسكرة النساء  (5)
 (  2/274/276/277الكاساني, بدائع الصنائع, باب فصؿ المير, ) (6)
مـالانظر, زكريا القضاة,  (7)  (  65كالمضاربة مف عكامؿ التيسير في الشريعة االسبلمية ) سَّ
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, كالجكدة في ىذه اإلجازة لما ليا لى السداد في الرأملقد تمكف الجميكر مف الكصكؿ إىالجودةىمعوارىتطبوق
كذلؾ تماشيان مع أصؿ مشركعيتو بما فيو تفريج  ,السَّمـمف نفع كبير, فقد كسعكا دائرة المعاممة ب

, فككف المعقكد عميو , كالمصمحة المترتبة عمى ذلؾ مما دعت إليو مقاصد الشريعةلحاجة الناس
ة بما يتناسب كمصمحتو كما يمتمكو, فربما ال يشمؿ الماؿ كالمنافع يضع العاقد أماـ خيارات كثير 

, فالماؿ كاحد كالمنافع متعددة, فجاءت المنافع كفتحت السَّمـيممؾ الماؿ كلكنو بحاجة لمعاممة 
 .السَّمـالباب كاسعان أماـ الراغبيف في 

 أي)الثمن( السَّممالفرع الثاني:  الجودة المتعمقة في شروط رأس مال 

  السَّممىناك شرطان لرأس مال و 
 : أن يكون رأس مال السَّمم معموماً األول

 كقد كضح الحنفية ىذه المعمكمية عمى النحك التالي: (1)كىك شرط متفؽ عميو بيف الفقياء  
أك مف المكزكف قطف أك حديد, أك  ,أك مف المكيؿ دراىـ أك دنانير ,بياف الجنس: كبير أك شعير

ذا كاف في البمد , أما إذا اذا كاف في البمد نقد مختمؼى,(2)دراىـ غطرفية أك عدليةكبياف النكع: 
الصفة: أنو جيد أك ردمء أك كسط,  بيافأو , نقد كاحد فذكر الجنس كاؼ كينصرؼ اليو لتعيينو

بياف قدر رأس الماؿ: نحك كذا رطبلن أك كذا كيبلن, كقد اشترط أبك حنيفة ككف الماؿ الدراىـ  كأ
 .    (4)(3)كالدنانير منتقدة

 عتمت أعمى مراتب الجكدة, كحققت الدقة فيا قد يبلحظ في شركط المعمكمية أنيا اممك 
؛ لتحقيؽ لى الدقة كالتسديد كاإلحساف في كضعيا مف األساسمعاييرىا بشكؿ كبير, فقد كصمكا إ

جنس كالصفة, ألف معرفة القدر كالنكع كال السَّمـ,إلزالة كرفع الجيالة في أعمى معايير الجكدة, 
كقكع في الغرر كالجيالة المفضية إلى المنازعة مف ال السَّمـتقاف لسبلمة معايير دقة كا  كؿ ىذه 
الجيالة  ف؛ ألنة لمعقد مف الفسادفيذه الشركط كالمكاصفات ىي الحامية كالمحصٌ  ,طراؼبيف األ

, طراؼ لمخكض في مثؿ ىذه المعاممةتيفسد العقد, كمثؿ ىذه الشركط تؤدم إلى رضا جميع األ
الستفادة لى افي نياية المطاؼ تؤدم إ , فيذه العقكدمضاء في عقدىاىـ باألماف في اإلكتيشعر 

                                                           
( دار 2/100, )السَّمـعبد الرحمف بف محمد المعركؼ بداماد أفندم, مجمع األنير في ممتقى األبحر, باب شرط جكاز  (1)

مـإحياء التراث العربي, السمرقندم, تحفة الفقياء, باب  مـيف الفقيية, باب ( , الغرناطي, القكان2/9البيع) السَّ (, 177/1,)السَّ
مـالشيرازم, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, باب   (     4/225( , ابف قادمة, المغني,)78/2, )السَّ

2
الكٌدي أهٍر خرسبى أٌبم الرشٍد " هذود السورقٌدي, حذفت  (  ًُ هي أػس الٌقْد ّأجْدُب ًُّ هٌسْبت إلى غطرٌف ابي ػطبء 

 ( 2/9الفقِبء )
(المكتبة 1/317نقد الدارىـ انتقدىا أم أخرج منيا الزيؼ, محمد أبك عبداهلل  الرازم, مختار الصحاح, باب نقد) (3)

 ـ.   1999 -ق1420,  5بيركت,  ط -العصرية
مـداماد أفندم, مجمع األنير في ممتقى األبحر, باب شرط جكاز  (4)  ـالسَّم( , السمرقندم, تحفة الفقياء, باب 2/100, )السَّ

 (2/9البيع)
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بلمة جكدة كقكة لمسمـ, ألف إجراءات , فمثؿ ىذه الشركط عكتحقيؽ المصمحة لجميع أطراؼ العقدىالجودةىمعوارىتطبوق
يتحقؽ معيار العمؿ, كفي  كالزيؼ, كبيذا تصبح جمية لكؿ األطراؼ بعيدان عف الخداع العقد

 نفية لمرؤية كالنظر في الماؿ لمعرفة الجيد كالردمء ىنا تحقؽ معيار الرقابة.        اشتراط الح

 الثاني: قبض رأس المال في مجمس العقد

كقد تحقؽ الخبلؼ بيف الفقياء في ىذا الشرط, فقد اتفؽ الحنفية كالشافعية كالحنابمة عمى 
, بينما (1)السَّمـشركط صحة  تعجيؿ رأس الماؿ كقبضو في مجمس العقد, كجعمكا ذلؾ شرطان مف

 .(2)خالفيـ في ذلؾ المالكية

 القول األول: الجميور من الحنفية والشافعية و الحنابمة

 أدلتيم:

 ءَمْن َأْسَمَم ِفي َشي ( وفي رواية أخرى )َمْن َأْسَمَف َفْمُيْسِمْف ِفى َكْيٍل َمْعُمومٍ )  قول النبي -1
 .(3)َفمُيْسِمْم ِفي َكْيٍل َمْعُموٍم(

 وجو الدللة:
فكاف البد  ,, كىما يقتضياف التعجيؿ كالتقديـسبلفوبإسبلـ رأس الماؿ كا   أمر رسكؿ اهلل    

مف قبض أحد العكضيف, ألف اسـ ىذا العقد ينـ عف شرط كجكب التسميـ في المجمس, فيك 

                                                           
مـالمذىب الحنفي: يقكؿ البابرتي في العناية "كال يصح  (1) حتى يقبض رأس الماؿ قبؿ أف يفارقو فيو, أما إذا كاف مف  السَّ

مَّـى  -نيى النبي »النقكد فؤلنو افتراؽ عف ديف بديف, كقد  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ف كاف عينا -صى فؤلف « عف الكالئ بالكالئ كا 
أخذ عاجؿ بآجؿ, إذ اإلسبلـ كاإلسبلؼ يبنياف عف التعجيؿ فبل بد مف قبض أحد العكضيف ليتحقؽ معنى االسـ.  ـالسَّم

في  السَّمـكألنو ال بد مف تسميـ رأس الماؿ ليتقمب المسمـ إليو فيو فيقدر عمى التسميـ" البابرتي, العناية شرح اليداية, باب 
مـاب في شرح الكتاب, باب (, عبد الغني الغنيمي, المب7/97المحـ )  بيركت. -( المكتبة العممية2/44,)السَّ

مـالمذىب الشافعي: يقكؿ الشيرازم في الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, باب  ( "كال يجكز تأخير قبض رأس 13/144) السَّ
 الماؿ عف المجمس" 
مـأف يقبض رأس ماؿ " المذىب الحنبمي:  إف تفرقا قبؿ ذلؾ بطؿ العقد" ابف قدامة,في مجمس العقد قبؿ تفرقيما, ف السَّ

مـ(, محفكظ أبك الخطاب الكمكذاني, اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ, باب 4/223المغني,) ( 1/255,)السَّ
 (      4/186ـ(, ابف مفمح, المبدع شرح المقنع,)2004 -ق1425,)1مؤسسة غراس, ط 

مـ( جاء فيو "شرط عقد 5/22, )مـالسَّ محمد الخرشي, شرح مختصر خميؿ, باب  (2) أف يككف رأس الماؿ فيو مقبكضان  السَّ
 بالفعؿ, أك ما في حكمو كتأخيره ثبلثة أياـ, إذ ما قارب الشيء يعطى حكمو"  

الحديث األكؿ تـ تخريجو ص, الحديث الثاني " أنو صمى اهلل عميو كسمـ قدـ المدينة كىـ يسمفكف في الثمار السنة  (3)
" محمد األلباني, إركاء الغميؿ في كالسنتيف  فقاؿ: مف أسمـ في شئ فميسمـ في  كيؿ معمـك ككزف معمـك إلى أجؿ معمـك

 ( حديث صحيح. 1380()5/218تخريج أحاديث منار السبيؿ,)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق الماؿ,  , فالسمؼ بمعنى تقديـ رأس(1)ـ يجز التأخير؛ ليتحقؽ معنى االسـ, فمكسممان  يسمى سمفان 
تسميمو في المجمس, فمف شركطو تسميـ رأس ماؿ السَّمـ في المجمس كىذا فيـ مف  السَّمـك 

 .(2)مسماه

ألنو عقد معاكضة ال يجكز فيو شرط تأخير العكض المطمؽ, كبالتالي فبل يجكز التفرؽ  -2
  فتراؽ عف ديف بديف, كىذا باطؿ كداخؿ في نيي رسكؿ اهللعف غير قبض فيككف إ

َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َنَيى َعْن َبْيِع اْلَكاِلِئ ) َعِن اْبِن ُعَمرَ لما ركم 
 .(4)حتى يقبض رأس الماؿ قبؿ المفارقة السَّمـكبذلؾ ال يصح  (3)(ِباْلَكاِلئِ 

 القول الثاني: المالكية

 . (5)شرطف مجمس العقد ثبلثة أياـ ببل قالكا بجكاز تأخير قبض رأس الماؿ ع

ف التأخير لمدة ثبلثة أياـ يأخذ نفس حكـ القبض في المجمس, ألف ما قارب إ حجتيم في ذلك:
, فمقرب المدة أعطيت نفس حكـ الفكر, فيجكز بذلؾ أف يقبض رأس الماؿ عطى حكمويي  ءالشي

 .  (6)بعد ثبلثة أياـ

ظر في مصالح لؤلقكاؿ التي تحمؿ مف الجكدة كالدقة الكثير بالن لقد تصدر الجميكر
ككف رأس الماؿ يجب أف يقبض في مجمس االتفاؽ بيف  السَّمـالناس, فقد اشترطكا لصحة 

كالسمؼ  السَّمـألف ذلؾ يتكافؽ مع اسـ ىذا العقد, ف فيف, كال يجكز التأخير عف المجمس؛الطر 
بؽ, نـ عف الدقة كتحقيؽ معيار التطايقتضياف أف يسمـ الماؿ في المجمس كفي الحاؿ, كىذا يي 

ضافة غرر تأخير رأس الماؿ إلى الغرر األصمي دة التي حققيا ىذا الشرط ىك عدـ إكمف الجك 
فزيادة الغرر تؤدم إلى بطبلف العقد, كمف اإلحساف كاإلتقاف في الشرط ىك عدـ  السَّمـ,في 

, كىي التي تصب في كىي التي أبيح مف أجميا السَّمـالتخمي عف الحكمة الظاىرة مف مشركعية 
شجاره, كمكاده التي ؾ رأس الماؿ لمنفقة عمى زركعو, كأليو في تمكينو مف امتبلمحة المسمـ إمص

                                                           
مـانظر, المرغيناني, اليداية في شرح بداية المبتدم, باب  (1) مـال(, النككم, المجمكع شرح الميذب, باب 3/74, )السَّ ) سَّ
 (   4/223(, ابف قدامة, المغني, )4/186(,ابف مفمح, المبدع في شرح المقنع,)1/144
 ـ(.  1993-ق1413,) 1مصر, ط -( دار الحديث 5/268) السَّمـمحمد بف عمي الشككاني, نيؿ األكطار, باب  (2)
( 2342) اب حديث معمر بف راشد,ب)كتاب البيكع, أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم, المستدرؾ عمى الصحيحيف,  (3)
 .(5/474)( 10536)ف, باب النيي عف بيع الديف بالديكتاب البيكع, أبك بكر أحمد البييقي, السنف الكبرل, /, ((2/65)
 .مف ىذه الصفحة ثالثانظر, نفس التكثيؽ ال (4)
لفعؿ أك ما في حكمو كتأخيره ثبلثة أياـ أف يككف رأس الماؿ فيو مقبكضان با السَّمـجاء في المذىب المالكي:" شرط عقد  (5)

مـيعطى حكمو"  محمد الخرشي, شرح مختصر خميؿ, باب  الشيءإذ ما قارب   .(5/202)السَّ
مـ, )انظر, محمد الخرشي, شرح مختصر خميؿ, باب  (6)  .(5/202السَّ
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ىالجودةىمعوارىتطبوق لذلؾ كاف البد مف التسميـ, ففي التأخير فكات  كالتي بدكرىا تكفر حاجة رب الماؿ؛ىك بحاجتيا, 
 .(1)لمسمـالمتفؽ عميو كتحقيؽ مراد ا ليو, كبالتالي ال يستطيع الكفاء باألجؿسمـ إلتحقيؽ مراد الم

ف كاف قريبا مف قكؿ الجميكر  ككنو مقبكضان في المجمس؛  في شرطأما قكؿ المالكية كا 
اف الزمف, فيي نيـ اعتبركا ىذه المدة غير مؤثرة في ميز يـ أجازكا التأخير ثبلثة أياـ, ألنإال أ

ـ في جكاز كميا تصب في مصمحة المسمٌ ف تأخذ نفس حكـ, إلى أنو يحظى بكثير مف الجكدة 
عطائو لممسمـ إف فيره دفع الماؿ في المجمس فكرنا, ألتأخ  ,ليوييا تسييبلن لو في إحضار الماؿ, كا 

كأكسع, كفيو مف اإلحساف ما يساعد المحتاج في زماننا ىذا لكي يككف لو  فمديو فرصة أكبر
 متسع مف الكقت لتدبير الماؿ كتكفيره لمحصكؿ عمى مراده كسد حاجتو.

 م فيوالمتعمقة في شروط المسمّ  الفرع الثالث: الجودة

 (2)مماء, كلكنيا في المجمؿ كالتالي:تعددت الشركط التي تعمقت بالمسمـ فيو عند الع
 ـ فيو في الذمة.أف يككف المسمٌ  -1
 أف يككف مؤجبلن. -2
 .ؿ معمكمان أف يككف األج -3
 أف يككف معمـك القدر كالصفات. -4
 أف يككف المسٌمـ فيو عاـ الكجكد. -5
 فاءأف يتعيف مكاف اإلي -6

  الشرط األول:

كىذا الشرط شيئان مكصكفان في الذمة غير معيف, أم  ,ـ فيو دينان في الذمةأف يككف المسمٌ 
ليؾ ىذا , فمك قاؿ أسممت إمتفؽ عميو عند األئمة األربعة الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة

 .(3)الثكب في ىذا العبد فميس ىذا سممان 
                                                           

مـانظر, زكريا القضاة,  (1)  .(78كالمضاربة, ) السَّ
 ط , كتفاصيؿ كؿ شرط فيما يؿ ذلؾ. سكؼ يتـ ذكر مصدر ىذه الشرك  (2)
( , الكاساني, بدائع الصنائع, باب الشرط الذم يرجع الى المسمـ 2/14,)السَّمـمحمد السمرقندم, تحفة الفقياء, باب  (3)
(5/209 ) 

لمذىب, ( محمد أبك حامد الغزالي الطكسي, الكسيط في ا1/178أبك قاسـ الغرناطي, القكانيف الفقيية, باب بيكع اآلجاؿ, )
ـ. / عبد الكريـ الرافعي القزكيني, فتح العزيز 1417, 1القاىرة, ط–( دار السبلـ 3/424باب أف يككف المسمـ فيو دينان )

مـبشرح الكبير, باب  مـ( دار الفكر/  النككم, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف, باب 9/221,)السَّ ( / مرعي بف 4/6,)السَّ
 -ق1425, 1الرياض, ط –(,دار طيبة 1/137, )السَّمـطالب لنيؿ المطالب, باب يكسؼ الكرمي المقدسي, دليؿ ال

 (    1/343ـ. /ابف ضكياف, منار السبيؿ في شرح الدليؿ, )2004
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 لمنقول:  ومما استدل بو الجميور من اىالجودةىمعوارىتطبوق

 :السنة

َيا  َوَقال ,َجاء َرُجل َييوِديَعْبِد المَِّو ْبِن َساَلٍم، َعْن َأِبيِو، َعْن َجدِِّه، َعْن الشاىد مف الحديث  
َل َيا )ُمَحمَُّد َىْل َلَك َأْن َتِبيَعِني َتْمرًا َمْعُموًما ِمْن َحاِئِط َبِني ُفاَلٍن ِإَلى َأَجِل َكَذا َوَكَذا، َفَقاَل:

، َوَلِكْن َأِبيُعَك َتْمرًا َمْعُموًما ِإَلى َأَجِل َكَذا َوَكَذا، َوَل ُأَسمَِّي َحاِئَط َبِني ُفاَلنٍ يَ    (1)(ُيوِديُّ

 وجو الدللة:

كثر عمى منع السَّمـ في اتفاؽ األ"ىذا الشأف: في  بف المنذر في عمدة القارئقاؿ ا 
 بستاف الفبلني, أك النخؿ الفبلني؛يف أنو ثمرة ال, أم أنو ال ينبغي تعي(2")ألنو غرر بستاف معيف؛

دؿ ىذا الحديث عمى عدـ جكاز , ف(3)إذ قد ال يثمر ذلؾ البستاف في تمؾ السنة فييشًكؿ األمر
       .سبلـ في حائط معيفاإل محمد لرفض النبي  ؛المعيف ءفي الشي السَّمـ

 أما من المعقول: 

كذلؾ مف عدة  ,شرط الكثير مف الجكدة كاإلحسافإف ما يحممو اتفاؽ العمماء عمى ىذا ال
ي أف يككف المبيع يقتض السَّمـأكجو فمف الجكدة التي يحمميا ىذا الشرط ىك معيار التطابؽ, فمفظ 

مكصكؼ في  ءفيك شرع لبيع شي ,رع لحكمة التيسير عمى المتعاقديفقد شي  السَّمـدينان, ف
فجاء ىذا الشرط متكافقان مع  ,يقتضياف الدينية مـالسَّ مؼ ك فالسٌ  ,كلفظو ىك ما دؿ عمى ذلؾ,الذمة 
فيذا , ال شيئان معينان ـ فيو يجب أف يككف عيدان في الذمة حسب المطمكبسمٌ م, فالالسَّمـمسمى 

 .(4)كيصح بيعان  السَّمـيخالؼ مسمى 
فمف غير  السَّمـ,كمف جانب آخر فالقكؿ بخبلؼ ىذا الشرط يتعارض مع شرط صحة  

معينان, ألنو يستمـز بيع شيء معيف مع تأخير قبضو لحيف حمكؿ األجؿ  السَّمـف الجائز أف يكك 
كمما حققو الشرط مف الجكدة العالية ىك تفادم حصكؿ الضرر , (5), كىذا ال يجكزالمتفؽ عميو

                                                           
( /محمد أبك عبداهلل ابف 11114( )6/40البييقي, السنف الكبرل, باب ال يجكز السمؼ حتى يككف بصفو معمكمة, ) (1)

, ) ماجة القزكيني, سننو, باب ( دار احياء الكتب العربية. حكـ االلباني أنو 2281( )2/765السمؼ في كيؿ معمـك
 ضعيؼ. 

( دار احياء التراث 12/68, )السَّمـمحمد بدر الديف العيني, عمدة القارئ شرح صحيح البخارم, باب لكفيؿ في  (2)
 بيركت.   -العربي

 بيركت .  –( دار الجيؿ 2/41سنف ابف ماجة, باب السمؼ, ) محمد أبك الحسف التتكم السندم, حاشية السندم عمى (3)
مـ(/ النككم ,ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف, ؾ 6/56انظر, الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ) (4)  ( 4/6) السَّ
مـانظر, زكريا القضاة,  (5)  ( 86كالمضاربة, ) السَّ
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برب الماؿ, ألنو في حاؿ ككف المسمـ فيو كاف معينان, فيناؾ احتماؿ حدكث تمؼ لو قبؿ حمكؿ ىالجودةىمعوارىتطبوق
فيتضرر رب الماؿ بإعطائو الماؿ  ,مو, كحينيا يتعذر التسميـ, كينفسخ العقدأجمو, كقبؿ تسمي

لممسمـ اليو دكف حدكث فائدة لو, في حيف استفاد الطرؼ اآلخر مف الماؿ لمصمحتو, مما قد 
ليو حينيا ىك , فكجكد ىذا الشرط ينفي كؿ الضرر؛ ألف المسمـ إيؤدم لمكقكع في النزاع كالخبلؼ

 سمعة عند األجؿ بالشركط المتفؽ عمييا, فمك حدث التمؼ قبؿ التسميـ الالمطالب بتحصيؿ ال
 . (1)يفاء المسمـ فيو لممسمـينفسخ العقد, كىك مطالب بتعكيض إ

عف  السَّمـخرج ذلؾ يي ف كبذلؾ يتضح مما سبؽ أنو ال يجكز السَّمـ في كؿ شيء يعيف,
 ية ىذا العقد.عمسماه, كألف المعيف يتناقض مع الدينية التي ىي أصؿ مشرك 

 الشرط الثاني:

 أن يكون المسمم فيو مؤجاًل 

, كخبلؼ ذلؾ لـ السَّمـتكافؽ الجميكر عمى ككف المسمـ فيو مؤجبلن شرطان مف شركط عقد 
 .(3)خالفيـ في ذلؾ الشافعية فقالكا بجكاز ككف المسمـ فيو حاالن ك , (2)يجز كيفسخ العقد

 .مؤجبلن  الجميكر أف يككف المسمـ فيو القول األول:

 أوًل من السنة: أدلتيم:

-وسمم عميو اهلل صمى- المَّوِ  َرُسولُ  َقِدمَ  :َيُقولُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ  َقالَ  اْلِمْنَيالِ  َأِبى َعنْ  -1
 َأوْ  َمْعُمومٍ  َكْيلٍ  ِفى َفْمُيْسِمفْ  َأْسَمفَ  َمنْ ): َفَقالَ  َوالثَّاَلثِ  السََّنَتْينِ  الثََّمرِ  ِفى ُيْسِمُفونَ  َوُىمْ  الَمِديَنة
 (4)َمْعُموم( َأَجلٍ  ِإَلى َمْعُمومٍ  َوْزنٍ 

 

 
                                                           

مـ( / انظر, زكريا القضاة, 1/343ليؿ ,)انظر, ابف ضكياف, منار السبيؿ في شرح الد (1)  ( 87كالمضاربة, ) السَّ
مـالسرخسي, المبسكط, باب شرائط  (2) ( ,المرغياني, اليداية في شرح 5/213( الكاساني, بدائع الصنائع, )12/125,)السَّ

مـبداية المبتدم, باب  كأصؿ جكازه,  السَّمـباب ( / محمد أبك الكليد ابف رشد القرطبي, المقدمات المميدات, 3/72)السَّ
مــ./ ابف الحاجب الكردم, جامع األميات, باب 1988 -ق1408, 1( دار الغرب االسبلمي,  ط2/26) ( / 1/372)السَّ

مـابف قدامة, المغني, باب شرط صحة  ( , محمد الزركشي المصرم, شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي, 4/218) السَّ
مـباب شركط   (4/9,)السَّ

مـ( ابك حامد الطكسي, الكسيط في المذىب, باب اف يككف 2/72رازم, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, )الشي (3) دينان  السَّ
(3/425       ) 
 (    47تـ تخريجو سابقان ) (4)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  وجو الدللة:

الحديث فيو داللة عمى اعتبار األجؿ في السمـ كبالتالي منعو في الحاؿ, فدؿ ذلؾ عمى 
فجاء األمر بيانان لمشركط أنو شرطان لصحة السمـ كما أكجب القدر كالكزف فكذلؾ تعيف األجؿ فيو, 

 .(2)(اْضِرْب َلُو َأَجاًل ): , كجاء في سنف البييقي عف ابف عباس أنو قاؿ(1)ككصفان منو

فعن منيي عنو, كىك بيع ألنو بيع ما ليس عند اإلنساف  إف عقد السَّمـ لـ يشرع إال رخصة؛ -2
كفي ركاية أخرل عف  (3)(َبْيُع َما َلْيَس ِعْنَدكَ  يِحلُ  َل ):قال عبد اهلل بن عمرو أن رسول اهلل 

 (4)(ِعْنِدي َلْيَس  َسمََّم َأْن َأِبيَع َماَنَياِني َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو وَ )ْبِن ِحزَاٍم َقاَل:  َحِكيمِ 

 وجو الدللة:

كال  البائع عف بيع ما ليس في ممؾ النبي محمد نيي داللة كاضحة عمى الحديث فيو 
نة بجكازه مف بيع ما ليس عندؾ كالسمـ أك كاف في ممكو كلكف غائبان, إال ما خصت الس ,ضمانو

 رخصة تأتي عمى خبلؼ األمر األصمي لعذر التخفيؼ,كىك في الذمة مف غير األعياف, كذلؾ 
فالسمـ الحاؿ ال يمحؽ بالرخصة ىذا ما كضحو  كالتكسعة مف اهلل تعالى لعباده كرفقان بيـ,

 .(5)النص

 ثانيًا من المعقول: 

بيع المفاليس,  السَّمـحاال يفضي إلى المنازعة؛ ألف  لسَّمـاكألف : "بقكلو الكاساني كعمؿ -1
يطالب بالتسميـ فيتنازعاف  السَّمـفالظاىر أف يككف المسمـ إليو عاجزا عف تسميـ المسمـ فيو, كرب 
؛ ألنو سمـ رأس الماؿ إلى السَّمـعمى كجو تقع الحاجة إلى الفسخ, كفيو إلحاؽ الضرر برب 

                                                           
نيؿ ( دار السنة المحمدية/ الشككاني, 2/133انظر, ابف دقيؽ العيد, إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ, كتاب السمـ ) (1)

  (  5/268األكطار, كتاب السمـ )
مـ( / ابف قدامة , المغني, باب شرط صحة 5/213الكاساني, بدائع الصنائع,) (2) ( محمد الزركشي, شرح 4/218) السَّ

مـالزركشي عمى مختصر الخرقي, باب شركط  ( / أحمد أبك بكر البييقي, السنف الصغير لمبييقي, ؾ البيكع, 4/9, )السَّ
مـالباب جكاز   ـ.1989-ق1410, 1كراتشي باكستاف, ط –(  جامعة الدراسات االسبلمية 2004( )2/282,)سَّ

)كتاب البيكع, باب حديث اسماعيؿ  بف البيع, المستدرؾ عمى الصحيحيف,  فاني المعركؼ بابالحاكـ أبك عبد اهلل الطيم (3)
باب )كتاب البيكع, أبي داككد, سننو, /. ـ1990-ق1411, 1بيركت, ط -, دار الكتب العممية((2/21)( 2185جعفر, )

باب ما جاء في كراىية بيع ما ليس )كتاب البيكع, الترمذم, سننو, /, ((3/283)( 3504), الرجؿ يبيع ما ليس عنده
 (.(2/526)( 1234)عندؾ 

, جامعة فباب السمؼ كالرىكتاب البيكع, ( 11582( )8/186/ أحمد أبك بكر البييقي, معرفة السنف كآلثار, )  (4)
كتاب مشكاة المصابيح, األلباني, قاؿ االلباني حديث صحيح , / .ـ1991 -ق1412, 1كراتشي, ط -ميةالدراسات االسبل

 ـ.        1985,  3بيركت , ط –, المكتب اإلسبلمي (2/867)( 2867البيكع, باب الفصؿ الثاني, )
   ((.6/26( )51عند البائع ) ابف بطاؿ, شرح صحيح البخارم, )كتاب البيكع, باب ما ليس (5)
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األجؿ حتى  فشرط ,فبل يصؿ إلى المسمـ فيو كال إلى رأس الماؿ ,توالمسمـ إليو كصرفو في حاجىالجودةىمعوارىتطبوق
ال يممؾ المطالبة إال بعد حؿ األجؿ, كعند ذلؾ يقدر عمى التسميـ ظاىرا فبل يؤدم إلى المنازعة 

 .(1)"السَّمـالمفضية إلى الفسخ كاإلضرار برب 

معدـ, كال يحصؿ  ألنو بيع جمو ىك الرفؽ,ضكع السَّمـ األساسي كالذم جاز مف أألف مك  -2
كز مؤجبلن لمرفؽ, كأل ف الرفؽ إال باألجؿ, كالتعجيؿ ينافيو, كبالحمكؿ يبطؿ مدلكؿ السَّمـ, ألنو قد جي

قصده  السَّمـلى يك قادر عمى بيعو حاالن فالعدكؿ إالحمكؿ غرر, ففي حاؿ كجكد المسمـ فيو ف
 . (2)منع ذلؾلمغرر, كفي حاؿ عدـ الكجكد فاألجؿ يعينو عمى تحصيمو كالحمكؿ ي

أما اسمو فؤلنو يسمى سممان كسمفان ككبلىما  ,الحاؿ يتنافى مع اسمو كمعناه السَّمـأف  -3
أنو مرخص فيو  السَّمـلمعنى كضيف كتأخير اآلخر, أما منافاتو يقتضياف التعجيؿ في أحد الع

لو فبل الحاؿ يحضر المسمـ فيو فبل حاجة حينيا  السَّمـلمحاجة الداعية لو, في حيف أنو في 
 .  (3)يثبت

 مؤجبلن كيجكز حاالن. السَّمـيجكز الشافعي القول الثاني: 

كز في الحاؿ مف , ألنو إف جاز مؤجبلن فؤلف يجكاز السَّمـ في الحاؿقالكا بج دليميم عمى ذلك:
 . (4)باب أكلى, كألنو عف الغرر أبعد

 : ةرى الباحثت

أف الجكدة كاإلتقاف كالسداد قد تمحكر في  ةرل الباحثالفريقيف كأدلتيـ تكبالنظر إلى أقكاؿ 
رأم الجميكر, لما استدلكا بو مف أدلة كميا فييا مف اإلحساف كالجكدة الكثير, لما تحممو مف 
مصمحة لكبل الطرفيف, كلما تحافظ عميو مف معايير في االلتزاـ بمفيكـ السَّمـ, كلقد حقؽ ىذا 

ية عندىما, ليعرؼ كؿ منيما ما لو كما عميو الشرط معايير الدقة بحيث تككف األمكر كاضحة جم
مف غير خداع كال غرر يمحؽ بأم منيما, فيذا الشرط أدل إلى ضبط صكرة العقد بحيث تككف 
صحيحة خالية مف أم شكائب لؤلداء السميـ, كمف الجكدة العالية فيو أنو سعى إلى تحقيؽ اليدؼ 

                                                           
مـ,)(1)    .(5/212الكاساني, بدائع الصنائع, باب الشرط الذم يرجع الى السَّ
مـانظر, القرافي, الذخيرة , باب  (2) مـ(/ الزركشي, شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي, باب شركط 5/252,)السَّ  السَّ
(4/9  ) 
مـابف قدامة , المغني, شركط صحة  (3)  (   4/218)السَّ
مـانظر, الشيرازم, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, باب  (4) ( ابك حامد الطكسي, الكسيط في المذىب, باب اف 2/72) السَّ

مـيككف   ( مرجع القكؿ كالدليؿ      3/425دينان ) السَّ
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قد حقؽ معيار التطابؽ كالمصداقية  الحقيقي مف كراء إجزاء ىذا العقد, كىك اإلرفاؽ فيذاىالجودةىمعوارىتطبوق
 كالكضكح عند كصؼ العقد .

 الشرط الثالث:

 أن يكون أجل المسمم فيو معموماً 

مف أعمى معايير الجكدة كاالتقاف في االنتساب ألم قكؿ أف يككف ىذا القكؿ متفؽ إف 
 عميو بيف الفقياء, فقد اتفؽ الفقياء عمى معمكمية أجؿ المسمـ فيو.

فاسد  السَّمـأف يككف مؤجبلن بأجؿ معمكـ, فإف كاف مجيكالن ف السَّمـقد شرط لجكاز نو كقالكا: "إ 
 .(1)كانت الجيالة متفاحشة أك متقاربو" سكاء

 أدلة التفاق:

َمْن َأْسَمَف َفْمُيْسِمْف ِفى َكْيٍل َمْعُموٍم َأْو َوْزٍن َمْعُموٍم ِإَلى َأَجٍل ) في حديثو الشريؼ قكلو  -1
  (2)(َمْعُمومٍ 

: الحديث فيو أمر بكجكب معمكمية األجؿ الذم يضرب لمسمـ, فيك شرط ىنا كما وجو الدللة
 شرط القدر كالصفة.

يي عنو في , يعد مف الغرر المنالسَّمـخبلؿ بمثؿ ىذا الشرط, كىك جيالة أجؿ إف اإل -2
التي  المنيي عنو, فالجكدةكىك , كذلؾ حتى يسمـ العقد مف بيع ما ليس عند اإلنساف (3)البيكع

 .   (4)تكمف مف كراء ىذا الشرط ىك العمـ بكقت القضاء

, ىك حرصو الشديد عمى مصمحة إف ما يرفع مف قيمة ىذا الشرط كتمتعو بالجكدة العالية -3
الشرط ىك منع كقكع النزاع بيف األطراؼ,  طراؼ المتعاممة مع العقد, فاليدؼ مف ىذا األ

كمما طمب المسمـ أداء المسمـ فيو رد عميو ف ة, فالجيالة في أجؿ السَّمـ تفضي إلى المنازع
بأف الكقت لـ يحف بعد فميس ىذا بالتكقيت المناسب, كبالتالي ال كقت محدد الستحقاؽ 

                                                           
مـمبتدم, باب ( / عمي المرغيناني, اليداية في شرح بداية ال5/212(/ بدائع الصنائع) 12/125المبسكط ) (1) ( 3/72)السَّ

مـ/ابف رشد القرطبي, المقدمات المميدات ,باب  ( /أحمد النفراكم, الفكاكو الدكاني عمى رسالة 2/27/28كأصؿ جكازه, ) السَّ
مـ(/ ابراىيـ ابك اسحاؽ الشيرازم, التنبيو في الفقو االسبلمي, باب 2/99)السَّمـابف زيد القيركاني, باب اقؿ أجؿ   (1/98)السَّ

 .(2/76)السَّمـعالـ الكتب /الشيرازم, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, باب 
 .(47سبؽ تخريجو ) (2)
مـانظر, ابف رشد القرطبي, المقدمات المميدات ,باب  (3)  .(2/27/28كأصؿ جكازه, ) السَّ
مـ انظر,  أحمد النفراكم, الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف زيد القيركاني, باب اقؿ أجؿ (4)  .(2/99)السَّ
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المطالب فيو, مما يؤدم إلى كقكع الخبلؼ الدائـ بينيـ,  فتنعدـ الثقة بيف المتعامميف مما ىالجودةىمعوارىتطبوق
رضاء الزبكف كالخركج بنتائج تقاف إقد نفسو؛ ألف مف أصكؿ الجكدة كاإليقدح في جكدة الع

 .          (1)حسب تكقعاتو

 الشرط الرابع: 

 أن يكون المسمم فيو معمومًا 

, كىذه المعمكمية قد السَّمـا شرطان لصحة عقد ـ فيو معمكمن اتفؽ الفقياء عمى ككف المسمٌ 
ع ىذا الجنس كضحيا الفقياء بأف يككف المسمـ فيو معمكـ الجنس مف حنطة أك شعير, كبياف نك 

مف حنطة سيمية أك جبمية, كبياف الصفة التي يحظى بيا ىذا الجنس ىؿ ىي حنطة جيدة أك 
عبلـ يككف بالكيؿ أك بالكزف أك لمسمـ فيو معمكـ المقدار كىذا اإل, كأف يككف اطةرديئة أك متكس

ي ليذا الحاملقد أصبح مف سمات الجكدة العالية ىك تمتع العقد بمثؿ ىذه الشركط, فيي ك العدد , 
الشرط مفيكـ الجكدة بما فيو مف إرضاء لكبل المتعاقديف  قد حقؽ ىذاالعقد مف الفسخ كاإلبطاؿ, ف

كع لى نتائج متطابقة, كىذا أدعى لعدـ الكقمتفؽ عمييا قبؿ العقد, مما يؤدم إذا تكفرت الشركط الإ
ياء اليامة في العقد تكجب ف ترؾ البياف كاإليضاح لمثؿ ىذه االشفي المنازعة المفسدة لمعقد؛ أل

اف تقغنى عنو كبل الطرفيف عند تحقؽ اإلالجيالة, كبالتالي الكقكع في الخبلؼ الذم في 
 . (2)كاإلحساف كالجكدة

ذا أحضر المسمـ فيو عمى "كمف صكر الجكدة التي ارتقت في التعامؿ ما قالو الحنابمة:  كا 
ف جاءه بأجكد الصفة المشركطة أك أجكد لـز قبكلو, فإف كاف أنقص م ف الصفة لـ يمـز قبكلو, كا 

ف جاءه بزيادة في المقدار فقاؿ لو مثؿ ذلؾ  مف الصفة فقاؿ: خذه كزدني درىمان  ففعؿ لـ يصح, كا 
ف كاف في قبضو صح, فإف جاءه بالمسمٌ  ـ فيو قبؿ المحؿ كال ضرر في قبضو لزمو قبضو, كا 

 .(3)"ضرر لـ يمزمو

ما كقع في مصمحة أحد الطرفيف مف األجكد لقد تجسدت الجكدة في ىذه الصكرة, ف
كاألفضؿ يمـز قبكلو, حتى إف لـ  يشترط ذلؾ, ألف الجكدة في الصفة ىي زيادة في اإلحساف لذا 

ف كانت في غير تكقيتيا فيذه ىي الجكدة.   تقبؿ مباشرة, عند تحقؽ المصمحة المرجكة كا 

                                                           
مـانظر, زكريا القضاة,  (1)  .(95كالمضاربة, ) السَّ
مـانظر, السمرقندم, تحفة الفقياء, باب  (2) ( / محمد أبي قاسـ 5/207( , الكاساني, بدائع الصنائع, )2/10البيع,) السَّ

ـ. / القرافي, الذخيرة 1994 -ق1416, 1( دار الكتب العميمة, ط6/476الغرناطي, التاج كاالكميؿ لمختصر خميؿ, )
 ( دار الفكر. 9/256( /  القزكيني, فتح العزيز بشرح الكجيز)5/242)
 .(1/256,)السَّمـمحفكظ الكمكذاني, اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد, باب  (3)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  الشرط الخامس:

  األجلأن يكون المسمم فيو عام الوجود عند حمول 

ـ فيو عاـ الكجكد عند حمكؿ األجؿ, أم يككف مأمكف لقد اتفؽ الفقياء عمى ككف المسمٌ 
, كىك كفاء بالعيد , السَّمـيذا مف عبلمات الجكدة في عقد ف ,(1)االنقطاع في كقت محؿ األجؿ

حساف خبلؿ بيذا الشرط سقكط لمجكدة كاإلكىك ما يحصف العقد مف الفساد كالفسخ, ألف في اإل
العقد, فيصبح ىناؾ عجز عند التسميـ, كككف المسمـ فيو غرر لمحاجة المشركعة لو, فبل  مف

كمما زاده اتقانان  ىذا الشرط, مكضع اإلتقاف في السَّمـ كضع يتحمؿ غرر آخر, لذلؾ كاف مف
, السَّمـبعض الصكر كاألمثمة التي أكردىا بعض الفقياء مما ال يجكز فييا  كجكدةن كانصافان ىك

 لعدـ غمبة الكجكد عند األجؿ كمنيا: كذلؾ

يو إال اذا أسمـ إلى محؿ ال يعمـ كجكده فيو, كزماف أكؿ العنب أك آخره الذم ال يكجد ف -1
 .(2)نادران, فبل يؤمف انقطاعو

ي اذا أسمـ فجعؿ األجؿ كقتان ال يكجد فيو المسمـ فيو غالبان, إذ يكجد نادران مثؿ أف يسمـ ف -2
 . (3)شباط أك آخرالرطب كالعنب كيجعؿ محمو 

نادر الكجكد, كأف يسمـ في الصيد في بمد ال يكجد فييا الصيد إال  ءأف يسمـ في شي -3
 .(4)األجؿ كقتان ال يكجد فيو غالبان  إال أف محؿ ,, أك في بمد يكثر فييا الصيدنادران 

أف يسمـ فيما يتكلد عف أصؿ بعينو, كثمرة النخؿ بعينيا, أك بستاف معيف, أك قرية  -4
 . (5)ال يؤمف انقطاعياصغيرة 

                                                           
شية ( /  محمد بف أحمد الدسكقي, حا5/211الكاساني, بدائع الصنائع, باب الشرط الذم يرجع الى المسمـ فيو,) (1)

مـالدسكقي عمى الشرح الكبير, باب  ( دار الفكر / يحي أبك الحسيف العمراني, البياف في مذىب 3/211كشركطو, ) السَّ
ـ.  / الشيرازم, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, 2000 -ق1421, 1جدة, ط -( دار المنياج5/408اإلماـ الشافعي )

مـباب  ( مطابع الرياض, 1/496)السَّمـر اإلنصاؼ كالشرح الكبير, باب (/ محمد التميمي النجدم, مختص2/75)السَّ
مـ./محفكظ أبك الخطاب الكمكذاني, اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد, باب 1ط  ( 1/255)السَّ
 5/408انظر, يحي أبك الحسيف العمراني, البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ) (2)
( محفكظ أبك الخطاب الكمكذاني, اليداية 1/496)السَّمـح الكبير, باب محمد التميمي النجدم, مختصر اإلنصاؼ كالشر  (3)

 ( 1/255)السَّمـعمى مذىب اإلماـ أحمد, باب 
( / الشيرازم, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, 5/408يحي أبك الحسيف العمراني, البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ) (4)

مـباب   (2/75)السَّ
( / محفكظ أبك الخطاب الكمكذاني, اليداية عمى 5/408مراني, البياف في مذىب اإلماـ الشافعي )يحي أبك الحسيف الع (5)

ىذه الصكر فقط عند  ( الشرط متفؽ عميو عند الجميع كالمراجع مكجكدة ليـ , لكف1/255)السَّمـمذىب اإلماـ أحمد, باب 
 الشافعية .  
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جازة في ذلؾ تؤدم إلى لقدح ذلؾ في جكدة السَّمـ, ألف اإل إف ىذه األمثمة لك أجازىا العمماءىالجودةىمعوارىتطبوق
ليو , كما يؤكؿ إبعض القكادح في العقد, مثؿ عدـ القدرة عمى التسميـ كالكفاء عند حمكؿ األجؿ

مف التمتع , كيحـر المتعاقديف األمر مف كقكع تنازع كخبلؼ بيف المتعاقديف, كبالتالي فسخ العقد
كاتقانان ىك ما قد يترتب عمى  ستفادة منو, كما زاد عدـ الجكاز جكدةن بشرعية ىذا العقد, كاال

يمنع  أك أمر ,أك القرية بآفة ,االنقطاع مف ضرر, ألف الشجرة قد ال تثمر كقد يصاب البستاف
ـ فيو دينان ال عينان, يككف المسمٌ كىك أف  ,يضان معارضة لشرط آخرالكفاء كالتسميـ, كفي ذلؾ أ

أف ىذه األمثمة ليست عمى الحصر في الزماف كال المكاف, لكف القاعدة  إلشارة إليوكمما تجدر ا
ثابتة, كىي ككف المسمـ فيو مكجكدان غالبان عند حمكؿ األجؿ, لمقدرة عمى التسميـ كالكفاء, 

الحاضر مشابو ييمنع فييا  في العصر فالجزئيات كثيرة كمختمفة, لكف القاعدة كاحدة فقد يحدث
 السَّمـ.

 الشرط السادس:

 تعيين مكان إيفاء المسمم فيو

يصمح أـ يفسد  السَّمـلقد اختمؼ الفقياء عمى ككف تعييف مكاف اإليفاء شرطان لصحة 
 كذلؾ عمى قكليف:  ,بدكنو

لصحة  يفاء شرطان اف اإل, فقد جعمكا تحديد مك(3)كالشافعية(2)كالمالكية (1)أبك حنيفة القول األول:
 كال يصح العقد بدكنو. ,كما الشركط السابقة السَّمـعقد 

 ذلك:  دليميم عمى

يا تختمؼ فيما يراد مف األمكنة, قألف األغراض التي يسعى كؿ مف المتعاقديف تحقي
فيؤدم إلى المنازعة بيف المتعاقديف, فكؿ منيما يريد تحقيؽ المصمحة لنفسو, فيحرص كؿ منيما 

 .(4)عباءلمسافة إليو لبلبتعاد عف تحمؿ األقرب ا عمى

 

                                                           
مـالسرخسي, المبسكط, باب شرائط  (1)  ( 3/73) السَّمـ, المرغيناني اليداية في شرح بداية المبتدم, باب  (12/127,)السَّ
 (  5/283( )5/263)السَّمـالقرافي, الذخيرة, باب  (2)
مـأحمد أبك العباس النقيب, عمدة السالؾ كعدة الناسؾ, باب  (3) ـ / أبك 1982,  1قطر, ط –( الشؤكف الدينية 1/159)السَّ

 ـ.  1994, 1دمشؽ, ط –( دار الخير 1/252) السَّمـغاية االختصار, باب  بكر الحصني, كفاية األخيار في ح
مـانظر, النككم المجمكع شرح الميذب, باب  (4)  (  13/142) السَّ
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ىالجودةىمعوارىتطبوق كلكف إف بيف مكانان تعيف ذلؾ  ,ال يشترط ذكر مكاف اإليفاء (1)الصاحباف كالحنابمة القول الثاني:
ف لـ يبيف يتعيف مكضع العقد لئليفاء.  ,المكاف لئليفاء  كا 

 ذلك:  دليميم عمى

, كألف (2)اء في مكاف العقد كالبيعألنو عقد معاكضة أشبو بالبيع, فيككف مكاف اإليف
, كىذا ألف المسمـ فيو ديف كمحمو الذمة ي ذمتومكضع العقد االلتزاـ, فيتعيف إليفاء ما التزمو ف

كالتسميـ إنما يجب في المكضع الذم ثبت الممؾ  ,في ذلؾ المكاف السَّمـفإنما يصير مممككان لرب 
 .   (3)لو فيو

 الراجح:  القول

حسانان في قكليا, فما دفع  كتحمؿ جكدةن  ,يجابيةة نظر إلكؿ رأم كجيأف  ةرل الباحثت كا 
 ف كبلن ف كقكع النزاع بيف المتعاقديف, ألليذا القكؿ ىك حماية العقد مف الفسخ الناتج م الجميكر

يفاء تخمصنا مف , فإذا عييف مكاف اإلؿ اآلخر عبء نفقات الحمؿ كمخاطر الطريؽمنيما ييحمٌ 
بؽ عمى ما يحتاج لحمؿ ألنو ينط الشرط فيو تضييؽ عمى المتعاقديف؛ ذاىذه السمبية, لكف ى

في حاجة لتحديد كاشتراط  شياء الخفيفة التي ليست, كينطبؽ عمى األال يحتاج كما كمؤنة كنفقة
عتمى سدة الجكدة كاإلتقاف, ىك مف لـ يجعؿ تحديد الذم ا أف القكؿ ةرل الباحثتمكاف لئليفاء, لذا 

طان لممسمـ فيو ال يصح بدكنو, فقد كسع األمر فأصبح مكاف العقد ىك مكاف يفاء شر مكاف اإل
التسميـ دكف اشتراط ذلؾ, كلـ يجبر المتعاقديف عمى فعؿ الشرط بؿ بقي حسب مصمحة كؿ 

ا يزيد ىذا القكؿ مكانية تكصيميا, كممالسمعة في المحافظة عمييا, كفي إ منيما, كما تقتضيو
حاالت التي تستدعي تحديد مكاف طبلقو, فيناؾ بعض الديد عمى إعدـ التح ؿجكدة أنو لـ يجع

 يفاء كمف ذلؾ :اإل

الكقكع في الخبلؼ بيف لتفادم  ,يفاءفيو حمؿ كمؤنة يجب بياف مكاف اإل ذا كاف لممسمـأنو إ أوًل:
ذا لـ يكف فيو حمؿ كمؤنة فبل يشترط لو ذلؾ لعدـ إ , فيكفى في المكاف ختبلؼ القيمةالطرفيف, كا 

 .   (4)ذم أسمـ فيوال
                                                           

مـابف قدامة, الكافي في فقو اإلماـ أحمد, باب ما يجكز فيو  (1) (/ محفكظ الكمكذاني, اليداية عمى مذىب 2/67, )السَّ
مـالاإلماـ أحمد , باب  مـ(/ السرخسي, المبسكط, باب شرائط 1/256)سَّ  (    12/127,)السَّ

مـابف قدامة, الكافي في فقو اإلماـ أحمد, باب ما يجكز فيو  (2) (/ محفكظ الكمكذاني, اليداية عمى مذىب 2/67, )السَّ
مـاإلماـ أحمد , باب   1/256)السَّ

مـالسرخسي, المبسكط, باب شرائط  (3) (/ الزيمعي, تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ, باب شرط (    12/127,)السَّ
مـ,)  ( 4/116السَّ

مـانظر, المرغيناني اليداية في شرح بداية المبتدم, باب  (4)  ( 3/73) السَّ
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ىالجودةىمعوارىتطبوق في صحراء, أك سفينة في  السَّمـذا كاف مكاف العقد غير صالح لئليفاء, كأف يعقد عقد إ ثانيًا:
ألف مكاف التسميـ مجيكؿ مف  ؛لجة البحر, فيشترط ىنا تعييف مكاف اإليفاء كعدـ ذكره يفسد العقد

 .(1)كىذا مما ال خبلؼ فيو ,كؿ كجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مـ,)السرخسي, المبسكط, باب شرائط  (1)  .(12/128السَّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حث النايعا ب
 تطبٔق معٔار اجلْدٗ علٙ ا عْقات الشنعٔ٘ لع د الشَّله

 

 وفيو مطمبين: 

 المطمب األول: وىو المعوق األول ويتعمق بتحديد ثمن المسمم فيو

 المطمب الثاني: أخذ الرىن والكفالة في عقد السَّمم
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 المبحث الرابع: ىالجودةىمعوارىتطبوق
 قد السَّممتطبيق معيار الجودة عمى المعوقات الشرعية لع

يؽ العممي أف يكاجو عدة مشاكؿ أك معكقات عند التطب السَّمـيمكف لكبل طرفي عقد 
  المبحث إلى مطمبيف عمى النحك التالي: ةالباحث تسممنيا, لذا ق لمعقد, كسيتـ عرض اثنتيف

 المطمب األول: 
 وىو المعوق األول ويتعمق بتحديد ثمن المسمم فيو. 

أحد أنكاع البيكع في الشريعة اإلسبلمية, كاألصؿ في  السَّمـعقد لقد أصبح مف المعمكـ أف 
فيك بيع عاجؿ  السَّمـأم عقد مف العقكد أف يككف الثمف محددان معمكمان كبدقة, أما بالنسبة لعقد 

 بآجؿ, أم الثمف معجبلن كالمثمف مؤجبلن, فتكمف فيو مشكمة تحديد الثمف كىي كالتالي:

أف يحدد ثمف المسمـ فيو بسعر سكؽ معيف؟, أـ بسعر  لسَّمـاىؿ يجكز االتفاؽ في بيع  
 السَّمـألف  ـ يحدد بسعر ذلؾ السكؽ ناقصان عشر بالمائة؛يكـ االتفاؽ مع زيادة نسبة معينة؟, أ

 (1), أـ البد مف تحديد الثمف ابتداءن تحديدان قاطعان ص مف الحاضر أم في تاريخ التسميـدائمان أرخ

"أف األصؿ تصاد االسبلمي عمى النحك التالي: قؿ ندكة البركة الثانية لبلة مف قبجابكقد تمت اإل
كجكب تحديد الثمف بيف المتعاقديف عند إبراـ العقد, كيجكز االتفاؽ عمى تحديد  السَّمـفي بيكع 
عمى تحديد الثمف  تفاؽاالالسمع كقت التعاقد, كما كيجكز لسعر سكؽ معينة لبيع  الثمف كفقان 

عينة في الحالتيف بزيادة معينة أك نقصاف معيف, كال يجكز االتفاؽ عمى تحديد بسعر السكؽ الم
 . (2)الثمف بسعر سكؽ في المستقبؿ "

 :ةرى الباحثوت

مسمـ فيو ىك أساسان صالحان كمبدأن تعمك بو صرح الجكدة ف االتفاؽ عمى تحديد ثمف الأ
اية سامية تسعي الشريعة الغراء حساف في التعامؿ بيف المتعاقديف, كذلؾ ليدؼ كغكاإلتقاف كاإل

كىي حسـ كقطع النزاع بيف المتعاقديف كنفي الجيالة عف أم  ,في كؿ جزيئاتيا المحافظة عمييا
خسارة ممكف أف  كىذا ما يحافظ عمى سبلمة العقد مف الفسخ كما يترتب عميو مف نزاع أك ,عقد

ى الختيار أىـ معيار لتحديد , كىذا ما نبحث عف تحقيقو في ىذه المشكمة, كنسعتحدث لكبلىما
                                                           

ك  السَّمـمؤسسات المالية االسبلمية "انظر, عمي جمعة محمد, مكسكعة فتاكل المعامبلت المالية لممصارؼ كال (1)
  .ـ(2009 -1430) 1( دار السبلـ, ط5/22الككالة " ) ستصناعاال
(  3/453( جزء)1الفتاكل الشرعية في االقتصاد ادارة التطكير كالبحكث مجمكعة دلة البركة ندكة البركة الثانية, الفتكل)  (2)

 . page-1804-http://shamtd[ela.ws/browse.php/book/968مكقع المكتبة الشاممة 

http://shamtd[ela.ws/browse.php/book-1804-968/page
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سعر المسمـ فيو, بداية لكي يصبح المعيار ذات جكدة عالية يجب أف يحظى بمعمكمية كاضحة ىالجودةىمعوارىتطبوق
تفاؽ عمى تحديد كمية المسمـ فيو, كمكاعيد التسميـ كتحديد المكاف إف فيجب االعف المسمـ فيو 
 حتى ال يحدث أم غبف. ,كاف بحاجة لذلؾ

ىي تحديد الثمف لممسمـ فيو  ,ار الذم يصمح لتحديد الثمفأف المعي ةرل الباحثلذا ت 
سميـ, مع إمكانية أف يككف أقؿ عشر باع فيو السمعة في كقت التحسب سعر السكؽ لمبمد الذم تي 

عتبار تعجيؿ الثمف, كمما يؤخذ بعيف اال مف السعر المكجكد مقابؿ بالمائة أك خمس بالمائة
 لتجنب الكقكع في النزاع التالي: 

 ع.سائدة في كؿ مجتمعراؼ البلؼ األاخت -1

 خر.ؼ الًنسب مف نشاط آلخر أك سمعة ألخرل أك زمف آلاختبل -2

 ممسمـ فيو.ثمف أف يككف حسب القيمة المقدرة ليراعى عند دفع ال -3

حسـ النزاع عمؿ حساب نيائي عند التسميـ لتقدير القيمة الفعمية لممسمـ فيو, ل يمكف -4
 .(1)ىذه المدة لمراعاة اختبلؼ الظركؼ الزمنية في

فيذه كميا معايير جكدة تراعى فييا مصمحة كبل الطرفيف, فيعطى كؿ كاحد حقو لتحقيؽ 
 المغزل كاليدؼ مف مشركعية ىذا العقد كاإلرفاؽ بالمتعاقديف.   

 فمف ثمرات كجكدة تحديد الثمف كاالتفاؽ عمى معيار محدد بيف المتعاقديف التالي:

 ادة مف العقد كجني ثماره.تحقيؽ المقصكد الشرعي باالستف  -1

 لى النزاع.البعد عف الجيالة كالغرر المفضي إ -2

 حيث ال يتعرض لبلستغبلؿ. ؛تحقيؽ المصمحة لممنتج -3

 حتماؿ ىبكطيا.كالبائع مف تقمب األسعار كاحماية المشترم  -4

 المحدد لمسعر مع كجكد نسبة معقكلةطمئناف لكبل الطرفيف بأف السكؽ ىك لحصكؿ اال -5
 .(2)عمييامتفؽ كمتراضي 

                                                           
مـبتصرؼ, عمي جمعة محمد, مكسكعة فتاكل المعامبلت المالية لممصارؼ كالمؤسسات المالية االسبلمية "  (1) ك  السَّ

 (   5/22/23الككالة " ) ستصناعاال
مـد, مكسكعة فتاكل المعامبلت المالية لممصارؼ كالمؤسسات المالية االسبلمية "بتصرؼ, عمي جمعة محم (2) ك  السَّ

 (  5/22/23الككالة " ) ستصناعاال
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لذا فيذا المعيار الحضارم كالسامي كغيره مف المعايير في الشريعة االسبلمية ىي الحصف ىالجودةىمعوارىتطبوق
, كبالتالي زيادة الكسب كالحركة المنيع لمعقكد, كىذا أدعى لمقبكؿ كاإلقباؿ عمى التعامؿ بيا

 . االقتصادية

 لمطمب الثاني:ا
 خذ الرىن والكفالة في عقد السَّمم. أ 

 :كالكفالة في عقد السَّمـ عمى قكليفخذ الرىف أفي جكاز  اختمؼ الفقياء

بجكاز أف يأخذ المسمـ مف المسمـ قالكا  (1)مف الحنفية كالمالكية كالشافعية الجميكر األول: القول
 ليو رىنان, أك كفالة يضمف بيا أداء الديف. إ

 أدلتيم من القرآن والسنة وىي عمى النحو التالي:

 أوًل: من القران

 (3)چ َفرَِىاٌن َمْقُبوَضةٌ چإَلى َقْولو َتَعاَلى (2)چپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:تعالى قولو -1

 وجو الدللة:

جاء في تفسير ىذه اآلية أف ابف عباس شيد أف السمؼ المضمكف إلى أجؿ مسمى في كيؿ 
, كقاؿ الشافعي في تفسيره أف اهلل جؿ ثناؤه قد أذف (4)معمكـ إلى أجؿ معمكـ قد أحمو اهلل كأذف فيو

ف في السَّمـ باستداللو بيذه ركم أف ابف عباس قد جكز الرى , كما أكد ذلؾ ما(5)الرىف في الديفب
 .  (6)اآلية

 

 

 
                                                           

مـالسرخسي, المبسكط, باب  (1) مـ( جاء فيو" كال بأس بالرىف كالكفيؿ في 12/152اذا كاف فيو شرط الخيار,) السَّ " / ابف السَّ
مـ( قاؿ فيو" يجكز أخذ الرىف في 4/56لمقتصد,)رشد, بداية المجتيد كنياية ا " / الماكردم, اإلقناع, باب النكاىي في السَّ

 ( "   1/98البيع )
 ( 282ية )مف اآلالبقرة  (2)
 ( 283ية )مف اآلالبقرة  (3)
4
 (6/43هذود الطبري, جبهغ البٍبى فً حأٌّل القراى, )  (

5
 م.2006 -1427ٍ, 1ر الخدهرٌت الوولكت الؼربٍت السؼْدٌت, ط( دا1/455الشبفؼً, حفسٍر اإلهبم الشبفؼً, ) ( 
مـالسرخسي, المبسكط, باب  (6)  (12/152) اذا كاف فيو شرط الخيار, السَّ



 

95

 الثانيىالفصل

ىالجودةىمعوارىتطبوق  ثانيًا: من السنة   

َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم اْشَتَرى ِمْن َيُيوِديٍّ َطَعاًما "َعْن َعاِئَشَة َرِضَي المَُّو َعْنَيا:   -2
  (1)"َجٍل َمْعُموٍم، َواْرَتَيَن ِمْنُو ِدْرًعا ِمْن َحِديدٍ ِإَلى أَ 

  وجو الدللة:

ا الرجؿ يشترل أف جاز لما أنو ذلؾ كبياف" ا أك طعامن  في كيرىف أجؿ, إلى بثمف عرضن
 في يأخذ أف أجؿ إلى غيره أك طعاـ غكص في سممنا عيننا دفع إذا يجكز كذلؾ رىننا, الثمف
 .(2)ما"بيني فرؽ كال ,رىننا فيو المسمـ الشيء

, السَّمـقد اشترل مف ييكدم طعامان نسيئة إلى أجؿ معمكـ, كىذا ىك  أف رسكؿ اهلل 
 .(3)السَّمـ, فدؿ ذلؾ عمى جكاز الرىف في السَّمـكقد ارتيف منو الييكدم درعان مف حديد مقابؿ 

 ثالثًا: من المعقول

نو عند ىبلؾ الرىف يصير مستكفيان عيف ستبداؿ, ألؽ معنى االستيفاء في السَّمـ ال االلتحق -3
 .(4)حقو ال مستبدالن لو

لو صحيح,  الةألف كؿ ماال يجكز قبضو في المجمس, كيجكز التأجيؿ فيو فأخذ الرىف كالكف -4
 .     (5)لمتكثيؽ, كالمسمـ فيو بيذه الصفة

ف كالكفالة في مف الحنفية قالكا ال يجكز أخذ الرى (7), كاإلماـ زفر(6)الحنابمة المذىب الثاني:
 .   السَّمـ

 

 
                                                           

مـكتاب )البخارم, صحيحو,  (1) مـ, باب الرىف في السَّ كتاب الطبلؽ, باب )/ مسمـ, صحيحو, ((3/86)( 2252), السَّ
 ((3/1226) (1603, )الرىف

 –, مكتبة الرشد ((6/370))كتاب البيكع, باب الرىف في السَّمـف بطاؿ بف عبد الممؾ, شرح صحيح البخارم, اب (2)
 ـ.  2003 -ق1423, 2الرياض, ط

مـانظر, السرخسي, المبسكط, باب  (3)  (12/152اذا كاف فيو شرط الخيار,) السَّ
مـالسرخسي, المبسكط, باب  (4)  (12/152اذا كاف فيو شرط الخيار,) السَّ
 .(92مف صفحة ) المصدر السابؽ (5)
ذكر مكاف  السَّمـمصطفى السيكطي الرحيباني , مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى, باب ما يشترط في  (6)

 ـ.   1994 -ق1415, 2( المكتب االسبلمي, ط3/229االيفاء,)
مـالسرخسي, المبسكط, باب  (7)  2/152اذا كاف فيو شرط الخيار,) السَّ
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  دليميم في ذلك:

ستبداؿ, ففي الكفالة تقاـ ذمة كالكفالة في السَّمـ يتحقؽ معنى االألف في أخذ الرىف 
الكفيؿ مقاـ ذمة األصيؿ فيذا استبداالن, كفي الرىف عند اليبلؾ يستكفي حقو, كلما كاف الرىف 

 . (1)جكز الرىف كالكفالة بالمسمـ فيو كرأس الماؿليس مف جنس الديف كاف ذلؾ استبداالن, فميذا ال ي

 الراجح: 

حساف في ىذه المسألة ىك األخذ برأم الجميكر الذم يجيز لقد أصبح مف الجكدة كاإل
ألف فيو تحقيؽ مصمحة عميا لكبل الطرفيف مف قطع النزاع بينيـ عند  السَّمـ؛الرىف كالكفالة في 

و الرىف كالكفالة مف مميزات ىك حماية كتحصيف العقد مف عدـ القدرة عمى التسميـ, فمما يتمتع ب
مف الغرر اليسير في تأجيؿ تسميـ  السَّمـالفسخ, كىك بمثابة تكثيؽ لمعقد, كمحافظة عميو, لما في 

ليو باألماف كالطمأنينة أف حقو لف فالكفالة أك الرىف تشعر المسمـ إ المسمـ فيو إلى كقت الحمكؿ,
ند يحمي نفسو بو, كيحافظ بو عمى ث أم خمؿ أك غرر, فيناؾ مستكلف يضيع عند حدك  ,يذىب

كميا عقكد ف كتمبية حاجاتيـ,  قامة كسبلمة العقد, فما شرع اإلسبلـ مف عقد إال لمصمحة الناسإ
حسانان  , كىذا كمو جكدةن يـكضاعكضبط لمعامبلتيـ, كاستقراران أل تكثيؽ كحماية لحقكؽ الناس,  كا 

 سبلمية الغراء. اإلفي أحكاـ الشريعة  كدقةن 

السَّمـ, منيا بيع المسمـ فيو قبؿ كىناؾ بعض المعكقات الشرعية األخرل التي تخص 
 بما تـ عرضو سابقان. ة اكتفتثالمسمـ فيو عند األجؿ, كلكف الباحقبضو, كانقطاع 

 

                                                           
مـانظر, السرخسي, المبسكط, باب  (1)  (   2/152اذا كاف فيو شرط الخيار,) السَّ



 

  

 
 
 
 

 الفصل الثالث
 .تسصصاا اجلىدة يف عقد اال معيارتطبيق 





 ، ومشروعيتو، والحكمة منو.صناعستالمبحث األول: مفيوم ال

 .ستصناعالمبحث الثاني: تطبيق معيار الجودة عمى أركان عقد ال

 .ستصناعالمبحث الثالث: تطبيق معيار الجودة عمى شروط عقد ال

 .ستصناعالمبحث الرابع: تطبيق معيار الجودة عمى المعوقات الشرعية لعقد ال

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا بحث األّل
 ّمشنّعٔصُ, ّاحلكن٘ ميُ.ّصْرِ, , سصنيا مفَْو اال

 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: مفيوم الستصناع وصوره.

 المطمب الثاني: مشروعية الستصناع.

 المطمب الثالث: حكمة مشروعية الستصناع.
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 المطمب األولىالجودةىمعوارىتطبوق
 مفيوم الستصناع وصوره

 .لغة أوًل: الستصناع
مثؿ أف نقكؿ اصطنع فبلف خاتمان, أم سأؿ : طمب صنع الشيء, االستصناع

الرجؿ أف يصنع لو الخاتـ, فالصناعة ىي حرفة الصانع, كعممو الصنعة, كاستصنع 
نعو, فالصانع: ىك كؿ مف يحترؼ الصنعة, كيمير فييا, فتصبح  الشيء أم دعا إلى صي

  .(1)حرفة لو
 .  اً صطالحثانيًا: الستصناع ا

أكردىا فقياء الحنفية, ألنيـ اعتبركه عقدان مستقبلن  ستصناعىناؾ تعريفات عدة لبل  
 مف أقساـ السَّمـ: قسـ ؼ الجميكر الذيف نظركا لو بأنوبذاتو, بخبل

أنو: "عقد عمى مبيع في الذمة شرط فيو بالكاساني  كقد عرؼ االستصناع
 .(2)العمؿ"

أف  بينما عرفتو مجمة األحكاـ العدلية بأنو: "عقد مقاكلة مع أىؿ الصنعة عمى
 .(3)يعمؿ شيئان"

في مجمع األنير " بيع ما يصنعو عينان فيطمب فيو مف الصانع االستصناع كعرؼ 
 (4)"العمؿ كالعيف معان 

 تعريف الكاساني، وىذا بيانو: ةالباحث توقد اختار 
عقد: لفظ عقد يحمؿ في طياتو االلتزاـ كالربط, سكاء بيف األشخاص أك في 

 الشركط.

لمبيع كىك الشيء المراد صنعو ليس مكجكدان عند العقد, بؿ عمى مبيع في الذمة: فا
 في الذمة كسيكجد مستقببلن.

                                                           
( / محمد 21/375( /الزبيدم, تاج العركس, باب صنع)8/209انظر, ابف منظكر, لساف العرب, باب الصاد,) (1)

 (     1/520ط, باب الصاد )(/ مجمع المغة العربية القاىرة, المعجـ الكسي1/62قمعجي, معجـ لغة الفقياء, باب اليمزة )
 (    2/362( / السمرقندم, تحفة الفقياء, باب اإلجارة الفاسدة )5/2) ستصناعالكاساني, بدائع الصنائع, باب جكاز اال (2)
 (  1/31مجمة األحكاـ العدلية, باب بياف االصطبلحات الفقيية ) (3)
 (   2/106) السَّمـألبحر, شرط جكاز عبد الرحمف داماد أفندم, مجمع األنير في شرح ممتقى ا (4)



 

97

 الثالثىالفصل

أف يعمؿ البائع المبيع كيصنعو, فمك  ستصناعشرط فيو العمؿ: مف صحة عقد االىالجودةىمعوارىتطبوق
  .(1)أك مف صانع آخر, كلـ يصنعو ىك لـ يجز ذلؾ ,أحضر المبيع مف مكاف

 ستصناع.: صور الثالثاً 

ىك طمب الصنعة, كأف يقكؿ  ستصناع, فاالستصناعلعقد اال ذكر الفقياء صكران 
فَّارلانساف لصانع الخفاؼ, أك  نحاس  اعمؿ لي خفان بثمف كذا, أك آنية مف أديـ أك (2)صى

كذا كيعطيو الثمف المتفؽ  ع كالصفة كالقدر, بطكؿ كذا أك سعةكيبيف لو النك  ,مف عندؾ
 .(3)ؾفيكافؽ الصانع فقد جاز ذل ,أك ال يعطيو ,عميو

مما لو عبلقو بنكع  مف صاحب الصنعة أف يصنع لو شيئان نساف أك أف يطمب إ
 .(4)صنعتو كمينتو بالكجو المخصكص, بشرط ككف مادة الصنعة مف الصانع























                                                           
 األردف.   -, دار الثقافة1( , ط130/131انظر, كائؿ عربيات, المصارؼ االسبلمية كالمؤسسات االقتصادية,) (1)
فَّار: ىك صانع اآلنية مف النحاس األصفر,  حمد مختار عبد الحميد عمر, معجـ المغة العربية المعاصرة, باب  (2) صى

 ـ(   2008-ق1429, )1عالـ الكتب, ط(, 2/1302صفر,)
( / السمرقندم, تحفة الفقياء, باب اإلجارة الفاسدة 5/2) ستصناعانظر, الكاساني, بدائع الصنائع, باب جكاز اال (3)
مـ( / الزيمعي, تبيف الحقائؽ, باب 2/362) مـ(  البابرتي, العناية شرح اليداية, باب 4/123) ستصناعكاال السَّ في  السَّ

 (.      7/114ىر )الجكا
 ( 6/59) ستصناعالفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي, باب عقد اال (4)
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 المطمب الثانيىالجودةىمعوارىتطبوق
 ستصناعمشروعية عقد ال

مع كجكد خبلؼ في  ستصناعاتفؽ الفقياء ابتداءن عمى القكؿ بجكاز عقد اال
ؿ بذاتو, فالمبدأ الكؿ متفؽ أـ عقد مستق ,, أك كعدالسَّمـؼ الفقيي لو, ىؿ ىك ممحؽ بيالتكي
باب  , لكنيـ أدرجكه فيفحقيقتو مكجكدة عندىـ جميعان  ,ألنيـ تكممكا فيو كفي أحكامو عميو؛

, بخبلؼ الحنفية الذيف اعتبركه عقدان مستقبلن بذاتو كلو أحكاـ متعمقة ستصناعآخر غير اال
    .(1)وبو كتخص

 :ستصناعإلى فريقين في القول بجواز ال لذا انقسم الفقياء

, سكاء ستصناعذىب جميكر الحنفية خبلفان لزفر إلى جكاز االالقول األول:  
مو, منو, أك أخره ك المسمى في مجمس العقد, أك لـ يعًط شيئان أك أعطى جزءن عطي الثمف أي 

الصنعة فيعطى دفعة كاحدة أك عمى حضار المستصنع, أك القياـ بأك يعطيو لحيف إ
 .(2)دفعات

 أدلتيم في ذلك:

َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم اْصَطَنَع َخاَتًما ِمْن حدثو: ) عن نافع أن عبداهلل  -1
ُو ِفي َبْطِن َكفِِّو ِإَذا َلِبَسُو، َفاْصَطَنَع النَّاُس َخَواِتيَم ِمْن َذَىٍب، َفَرِقَي  َذَىٍب، َوَجَعَل َفصَّ

نِّي َل َأْلَبُسُو َفَنَبَذُه، َفَنَبَذ الِمْنَبَر، َفَحِمَد المََّو َوَأْثَنى َعَمْيِو، َفَقاَل: ِإنِّي ُكنْ  ُت اْصَطَنْعُتُو، َواِ 
  (3)(النَّاُس 

َأنَّ اْمرََأًة ِمَن اأَلْنَصاِر َقاَلْت ِلَرُسوِل المَِّو )عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنيما:  -2
ْقُعُد َعَمْيِو، َفِإنَّ ِلي ُغاَلًما َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: َيا َرُسوَل المَِّو َأَل َأْجَعُل َلَك َشْيًئا تَ 

اًرا َقاَل: ِإْن ِشْئِت، َقاَل: َفَعِمَمْت َلُو الِمْنَبرَ   (4)(َنجَّ

                                                           
 (. 143النظرية كالتطبيؽ, ) ستصناعانظر, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلمية كالمؤسسات االقتصادية اال (1)
فيعقد اآلخر معو استحسانان " انظر,   طمب الصنعة كيعطى الثمف المسمى, أك ال يعطى شيئان, ستصناعكما جاء" اال (2)

مـابف نجيـ, البحر الرائؽ, باب  مـ( / الزيمعي, تبيف الحقائؽ, باب 6/185, )ستصناعك اال السَّ (/ 4/123) ستصناعكاال السَّ
, المكتبة المكية.     1( ط42, )ستصناعسعكد بف مسعد الثبيتي, اال  , دار ابف حـز

  (.(7/155)(5865)باس, باب خكاتيـ الذىب, كتاب الم)البخارم, صحيحو ,  (3)
 (.(3/61)( 2095) كتاب البيكع, باب النجار, )يحو, البخارم, صح (4)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  وجو الدللة:

فيو داللة عمى جكاز االستعانة بأىؿ الصناعات كالمعارؼ كالقدرات في كؿ شيء 
كمف و خاتمان, ا الكريـ قد استصنع لنفسنبينينتفع بو المسمميف, كيحصؿ ليـ المصمحة, ف

ف الناس قد فعمكا مثؿ ما فعؿ, أل انع بحسب طمبو, كىذا ليس خاصان بو؛عممو لو ىك الص
عمى أف يصنع لو الغبلـ النجار المنبر, ما كاف ذلؾ إال داللة كاضحة كجمية   توكافقم ك

 . (1)ستصناععمى مشركعية اال

حساف ىك تعامؿ الناس إلعمى جكاز االستصناع, ككجو ىذا اجعمكا االستحساف دليبلن   -3
إلى يكمنا ىذا  بو في كؿ األمصار كاألقطار, فقد تعاممكا بو مف لدف النبي محمد

   . (2)مف غير نكير, كىذا التعامؿ المعتاد بيف الناس أصؿ كبير مف األصكؿ

ألنو  السَّمـ؛, ككنو نتاج لعقديف جائزيف, كىما لقد أثبت الحنفية مشركعية االستصناع -4
المبيع فيو في الذمة, كيمثؿ اإلجارة فإجارة  ستصناعبيع في الذمة, كاالعقد عمى م

 .  (3)جائزيف كاف جائزان الصناع يشترط فييا العمؿ, كما نتج عف معنى عقديف 

الجميكر مف المالكية كالشافعية كالحنابمة كزفر مف الحنفية, قالكا بجكاز القول الثاني: 
 ,مو, لكنيـ لـ يفردكا لو بحث مستقؿ كالحنفيةمف حيث المبدأ كتطبيؽ أحكا ستصناعاال

 .   (4)ذا تحققت بو الشركط, فقد ألحؽ ضمف عقد السَّمـ إكيعتبركنو عقد مستقؿ بذاتو

                                                           
 –عمي أبك الحسف ابف بطاؿ, شرح صحيح البخارم, كتاب الصبلة, باب االستعانة بالنجار كالصناع, مكتبة الرشيد  (1)

 ـ.    2003 -ق1423, 2الرياض, ط
ية الدالة عمى المشركعية  " االستصناع ىك أف يجئ انساف إلى صانع فيقكؿ اصنع لي شيئان.... فيذا مف أقكاؿ الحنف (2)

جائز استحسانان, ككجو االستحساف اإلجماع الثابت بالتعامؿ, فإف الناس في سائر األعصار تعارفكا االستصناع فيما فيو 
مـ في الجكاىر)تعامؿ مف غير نكير" البابرتي, العناية شرح اليداية, باب ال ( / أك كما قاؿ ابف نجيـ: " كدليمو 7/114سَّ

مـ كاالستصناع,) اإلجماع العممي كىك ثابت باالستحساف " (/ ككما قاؿ الكاساني: 6/185ابف نجيـ, البحر الرائؽ, باب السَّ
اساني, بدائع " كيجكز استحسانان إلجماع الناس عمى ذلؾ ألنيـ يعممكف ذلؾ في سائر األعصار مف غير نكير" الك

 (   5/2الصنائع, باب جكاز االستصناع)
 (  5/3الكاساني, بدائع الصنائع, باب صفة االستصناع,) (3)
مذىب المالكية "كمف استصنع طستان أك تكران أك قمنسكة أك خفان أك غير ذلؾ مما يعمؿ في األسكاؽ بصفة معمكمة, فإف   (4)

مـ, كلـ يشت رط عمؿ رجؿ بعينو, كال شيئان بعينو يعممو منو جاز ذلؾ إف قدـ رأس الماؿ كاف مضمكنان إلى مثؿ أجؿ السَّ
مكانو, أك إلى يـك أك إلى يكميف, فإف ضرب لرأس الماؿ أجبلن بعيدان لـ يجز, كصار دينان بديف" الحطاب الزعيني, مكاىب 

مؼ أبك سعيد القيركاني ( خ4/539الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, باب مف باع كرمو عمى اف ينقده عشريندينارا,)
مـ ,) ـ( دار البحكث لمدراسات االسبلمية 2002 -ق1422,) 1( ط3/22البراذعي, التيذيب في اختصار المدكنة, ؾ السَّ

حياء التراث   =دبي.  –كا 
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  أدلتيم في ذلك:

مَّـى النَّ  فَّ , أبف عمرعف   -1 سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  (1)(َنَيى َعْن َبْيِع اْلَكاِلِئ ِباْلَكاِلئِ )ًبي صى

َيا َرُسوَل المَِّو، َيْأِتيِني الرَُّجُل َفُيِريُد ِمنِّي اْلَبْيَع َلْيَس  ):, قاؿ زاـعف حكيـ بف حك  -2
  (2)("َل َتِبْع َما َلْيَس ِعْنَدكَ "ِعْنِدي َأَفَأْبَتاُعُو َلُو ِمَن السُّوِق؟ َفَقاَل: 

اًس أىنَّوي الى لىًكفَّ إٍجمىاعى النَّ : " اإلجماع بعدـ جكاز بيع ديف بديف ماـ أحمدكقد نقؿ اإل  -3
 (3)"يىجيكزي بىٍيعي دىٍيفو ًبدىٍيفو 

 الراجح:  

ابتداءن  ستصناععممكا عقد االاء جميعان راية الجكدة في ككنيـ ألقد رفع الفقي
ف كانكا أبأحكامو تاـ, لكف مف برز فاإلعماؿ أفضؿ مف اإلىماؿ ال ,لحقكه بعقكد أخرل, كا 

, بحثان مستقبلن  ستصناعىك مف أفرد لبل ,الرأمتقاف كالجكدة كالسداد في كلمع في سماء اإل
رأم الحنفية في مشركعية عقد  ةالباحث تحكامو كشركطو, كقد اختار كجعمو عقدان بذاتو لو أ

 :ستصناع كذلؾ لؤلسباب التاليةاال

                                                                                                                                                                      

مـ في كؿ ماؿ يجكز بيعو كتضبط صفاتو" كمف ضمنيا بعض المصنكعات التي = مذىب الشافعية: "كيجكز السَّ
مـ " كاألثماف كالحبكب كالثمار ك األصكاؼ كاألشعار كاألخشاب  كالفخار كالحديد كالرصاص يجكز فييا السَّ 

كالزجاج كغير ذلؾ مف األمكاؿ التي تباع كتضبط بالصفات" النككم, المجمكع شرح الميذب, باب 
مـ,)  ( 13/109السَّ

ما ليس عنده عمى غير كجو  مذىب الحنابمة: "ذكر القاضي كأصحابو: أنو ال يصح استصناع سمعة, ألنو باع
مـ" عبلء أبك الحسف المرداكم, اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ, كتاب البيع ,) , دار 2( ط4/300السَّ

 احياء التراث العربي.
" ابف نجيـ,  زفر مف الحنفية: " االستصناع طمب الصنعة كالقياس أف ال يجكز كىك قكؿ زفر لككنو بيع المعدـك

 .(4/123(/ الزيمعي, تبيف الحقائؽ, باب السَّمـ كاالستصناع, )6/185باب السَّمـ كاالستصناع)البحر الرائؽ, 
باب )كتاب البيكع, / البييقي, السنف الكبرل, (.(4/40)( 3060)باب كتاب البيكع, )الدارقطني, سنف الدارقطني,  (1)

ىذا الحديث كقاؿ انو ضعيؼ, األلباني, ضعيؼ / حكـ األلباني عمى (.(5/474)( 10536) ,عف بيع الديف بالديفالنيي 
 .(1/873)( 6061)الصغير كزيادتو,  الجامع

/ حديث صحيح بحكـ األلباني, األلباني, إركاء الغميؿ,  ((3/283) (3505)سننو, كتاب البيكع, أبي داكد السجستاني,  (2)
(5/132( )1292). 
(  قاؿ فيو" 5/222(/ األلباني, إركاء الغميؿ, )5/186ألكطار, )(/  الشككاني, نيؿ ا2/62الصنعاني, سبؿ السبلـ, ) (3)

 .ركاه اسحاؽ كالبزار بإسناد ضعيؼ"
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ىالجودةىمعوارىتطبوق فؤلف يفرد  ,فمماذا يدخؿ في عقكد أخرل مستقبلن, حكاموفمف السداد أف يطبؽ العقد أ أوًل:
, مما يعطي استقبللية كفيـ كمعرفة بالعقكد ,و ما ىك أكلى كأجكد كأفضؿكعقد مستقؿ بذات

 يو نتائجيا فيذا لمكضكح كالتيسير أقرب. لكما تؤكؿ إ

جة فالحاالفائدة المرجكة مف ىذا العقد " اقتناعان بيذا االختيار ىي ةكمما زاد الباحث ثانيًا:
كنكع مخصكص بقدر  نسىي الداعية لذلؾ, فقد يككف اإلنساف في حاجة لشيء مف ج

مخصكص, فبل يجده مصنكعان, فيحتاج إلى مف يصنعو لو, فمكال ذلؾ, لكقع الناس في 
زالتيا"الحرج كالم  . (1)شقة التي تكفمت الشريعة برفعيا كا 

بيا, فاألكؿ ضعيؼ, كالثاني رد  ؿما أحتج بو الجميكر مف أدلة ال يحسف االستدال ثالثًا:
, فبل تقاـك في (2)في بيكع األعياف كليس في بيكع الصفات"عمييـ البغكم بقكلو: " ىذا 

مف سمات  ذا العقد؛ ألف التيسير عمى الناسمقابؿ حجة الحنفية, كالحاجة الداعية لي
حسانو بيف التشريعات األخرل.كمظاىر التشريع االسبلمي, التي يرفع بيا جكدتو كدق  تو كا 

عامبلت جديدة في الشريعة اإلسبلمية, ألف أنو ال مانع شرعان مف استحداث عقكد كم رابعًا:
, كىذا ينسجـ مع تغير كتطكر األحداث في الكاقع المعاصر, فكاقع (3)األصؿ الحرية في التعاقد

الناس قديما يختمؼ عف الحاضر المتجدد, الذم يحتاج في كؿ كقت إلصدار أحكاـ شرعية 
ا, طالما أنيا ال تخالؼ أصؿ مف لمعامبلت الناس المختمفة, فحرية التعاقد جكدة في حد ذاتي

 أصكؿ المعامبلت. 

(4)كمما عضد الجكاز قكؿ المجمع الفقيي اإلسبلمي الدكلي في مؤتمره السابع 
. 

 

 

                                                           
 ( . 5/3,)ستصناعالكاساني, بدائع الصنائع, باب صفة اال (1)
 -دمشؽ  -( المكتب اإلسبلمي8/140الحسيف أبك محمد البغكم, شرح السنة, باب النيي عف بيع ما ليس عنده, ) (2)

 ـ( 1983 -ق1403,)1طبيركت 
 (.  161, )ستصناعانظر, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلمية  كالمؤسسات االقتصادية اال  (3)
ىك عقد كارد عمى العمؿ كالعيف في الذمة فمـز لمطرفيف اذا تكافرت فيو األركاف  ستصناعقرر ىذا المجمع" أف عقد اال (4)

 كالشركط" 
 9/14المكافؽ  -ق1412ذم القعدة  6/12(, بتاريخ 223,)2لعدد السابع, الجزء , مجمة الفقو اإلسبلمي, استصناعاال

, عمى الرابط التالي:  2010مايك 
http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID=

739 
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 الثالث المطمبىالجودةىمعوارىتطبوق
 لحكمة من مشروعية الستصناعا

 تمييد:

 ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: قاؿ تعالى

في األرزاؽ  فالطبيعة تحكـ أف البشر ليسكا متساكيف (1)چوئ ەئ ەئ ائ
كالمعيشة, فقد سخر اهلل بعض البشر لبعضيـ لتمبية حاجات بعضيـ البعض, كتكممة 

تسخير لطاقات  ستصناعسدادىا, فيذه متطمبات كحاجات بشرية ممحة, كفي عقد اال
العاقديف كالمجتمع ككؿ, كىذا مف معالـ الجكدة العالمية في  البشر, كفكائد تعكد إلى كبل

 ستصناعبشكؿ خاص, ألنو مف المعمـك أف اال ستصناعبشكؿ عاـ, كاالالعقكد اإلسبلمية 
 .(2)عظيمة كنافعة, فييا مف الجكدة الكثير قد شرع عمى خبلؼ الدليؿ, ككاف ذلؾ لحكـو 

 الصانع أوًل: فوائد تعود عمى

, يستفيد الصانع في الحصكؿ عمى المكاصفات كالطرؽ التحسينية لصناعة سمعتو -1
كبالتالي ربحان  ,قباالن أكثر, مما يحقؽ لو ركاجان كا  لزبكفا يعرض عميو مف افيم

 الكساد كالرككد فييا. أكفر, مما يضمف لو بيع السمعة دكف حصكؿ

دفع لو مقدمان, مما يؤدم إلى يعطي الصانع القدرة عمى شراء المكاد الخاـ بما يي  -2
 . (3)استمرار عجمة اإلنتاج كعدـ تكقفيا

  صنعالمستثانيًا: فوائد تعود عمى 

دكف الكقكع في العناء  ,تمبية مستمزماتيـ حسب رغبتيـإشباع حاجات الناس ك  -1
 ما يعرض في األسكاؽ قد ال يتكافؽ معيـ., فكالمشقة كالحرج

 ,تفاؽ عميواالسعار كتغيرىا, فيمـز بما تـ حؽ المستصًنع عند تقمب األيضمف  -2
 .(4)بالطمأنينة لمقياـ بيذه المعاممةمما يشعره 

                                                           
 (. 32ية )مف اآلسكرة الزخرؼ,  (1)
 .(5) ,ستصناعانظر, أبك زيد, عقد اال (2)
   .(83/84/85, )ستصناع( بتصرؼ, سعكد بف مسعد الثبيتي, اال2ك1بند ) (3)
 .(83/84/85, )ستصناع( بتصرؼ, سعكد بف مسعد الثبيتي, اال2ك1بند ) (4)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  المجتمع  ائد تعود عمى لثًا: فو ثا

كركاج  ,جتماعييك يساعد عمى الرخاء االيعمؿ في حؿ األزمات اإلسكانية ف -1
كزيادة الحركة كالنشاط االقتصادم بيف األيدم العاممة, كذلؾ عندما  ,التجارة

يطمب المستصنع سكف معيف يحدد لو بمكاصفات كمقاييس بما يتناسب مع 
ك ال يدفع إال بعد االستبلـ بأقساط حسب , أحاجتو, كيمكف أف يدفع مف ثمنيا

 ستطاعة.اال

, كالذم ينتفع بيا بدالن مف يساعد في تعزيز كاستثمار كزيادة اإلنتاج المحمي -2
, كتميز بالجكدة بكؿ رغبات المستصنع ستصناعى االنتاج المستكرد, فإذا كفَّ اإل

 ىذا البند. فقد تميز كساعد في ,نتاجوكاإلتقاف في إ

 ازف بيف العرض كالطمب, فعند معرفةا عمى تحقيؽ االستقرار كالتك قتصاديا يساعد -3
 .         (1)لى االستقراربصناعتيا يحدث ىناؾ تكازف فيكدم إكالقياـ  ,الحاجة المطمكبة

 :ةى الباحثتر 

 ستصناع,جاءت مشركعية اال ,نظران لكجكد التغاير الطبيعي في أذكاؽ الناس
, كاالقتصادية ,الفردية كالمجتمعية ,ى كؿ األصعدةكحصدت كثير مف الفكائد كالثمار عم

فكؿ منيما يكمؿ اآلخر حسب حاجتو مف  ,لى دكر مكتمؿ في المجتمع, أدل إجتماعيةكاال
ي تعاني منيا كؿ الشعكب, كما السمعة كمف العمؿ, كىذا يخفؼ كثيران مف حدة البطالة الت

يف الحضارة كالرقي كالتقدـ كاف ىك ع ,سمكب قديـ أك جديد يساعد عمى الحد منيامف أ
كالذم بدكره يمكف أف يحذك حذكه كؿ العالـ لك نجح, كقد أثبت  ,كالجكدة العالمية

فرة لحقؽ ط ,فمك استخدـ ىذا العقد عمى الصعيد العالمي ,ذلؾ بجدارة ستصناعاال
فمف , سبلـ ما جاء بمعاممة كال شرعيا إال كاف فييا خير لؤلمةاقتصادية كبيرة جدان؛ ألف اإل

 كبياف حكمتو.         ,حساف إثبات مشركعيتوالجكدة كاإل

يتضح أيضان الفائدة لكبل الطرفيف, مف خبلؿ السؤاؿ لدل المختصيف, كذلؾ لما فيو 
تمبية لحاجة المستصنع النادرة التي لف يجدىا متكفرة في السكؽ, كلك صنعيا الصانع 

لجميع, ألف الباعة ال يصنعكف ما قؿ لخسر بيا ككسدت, إما لغبلئيا أك ألنيا ال تناسب ا

                                                           
 . (102مف صفحة ) ( نفس المرجع السابؽ3ك2ك1بند ) (1)
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شراؤه كندر إال بالطمب, كيمكف أف يفتح االستصناع باب االبتكار كاإلبداع لدل الصانع ىالجودةىمعوارىتطبوق
مف خبلؿ جمع األفكار المتنكعة حسب الطمبات, فبل يتقيد بما ىك مألكؼ كمعتاد, مما 

 يزيد مف فرص البيع لديو, كزيادة المنافسة الشريفة.

 إذ كؿ كاحد ال يجد خفان  ؛كقد تحققت الحاجة ىناالزيمعي: " كقد أيد ذلؾ قكؿ 
 . (1)"كال خاتما يكافؽ أصبعو ,يكافؽ رجمو مصنكعان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مـالزيمعي, تبيف الحقائؽ, باب (1)  (142/ 4) ستصناعكاال السَّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا بحث الثاىٕ
 سصنيا تطبٔق معٔار اجلْدٗ علٙ أركاٌ ع د اال

 :وفيو ثالثة مطالب

 المطمب األول: الجودة في الصيغة.

 .ودة في العاقدينلمطمب الثاني: الجا

 المطمب الثالث: الجودة في المعقود عميو.
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  تمييد:

مف المعمـك أف أركاف أم عقد مف العقكد في المعامبلت اإلسبلمية ىي ثبلثة 
ذلؾ آنفان  ةالباحث ت, كقد بين(1)باإلجماؿ كستة بالتفصيؿ عند الجميكر, ككاحد عند الحنفية

 .في المبحث الثاني مف الفصؿ الثاني

 :األولالمطمب  
  الصيغةالجودة في  

الصيغة ىي اإليجاب كالقبكؿ, كىي الركف األكؿ ك المتفؽ عميو مف قبؿ جميع 
, كىي ما صدر مف كبل الطرفيف (2)الفقياء, كىي الركف األساسي كالكحيد عند الحنفية

لخبلؼ داللة عمى الرضا بإنشاء العقد, فالصيغة ترفع شعار الكضكح في التعامؿ, كتقطع ا
كالنزاع إذا كانت قائمة عمى أصكؿ سميمة, كما تحدث بيا الفقياء فتؤدم في النياية لعقد 
صحيح, فالصيغة ىي المعبرة عف الرضا بيف الطرفيف؛ ألف الرضا أمر خفي ال يعمـ إال 

عبلف القبكؿ كاإليجاب.  بالصيغة كا 

 

 

 

 

 

                                                           
, فقد ذىب جميكر الفقياء إلى أف األركاف ثبلثة: ىي الصيغة, كالعاقداف, ستصناعاختمؼ الفقياء في عدد أركاف اال كقد (1)

مف  ستصناعكالمعقكد عميو مف رأس ماؿ, كمستصنع, كخالفيـ في ذلؾ الحنفية, فقد اعتبركا الصيغة ىي الركف الكحيد لبل
مـايجاب كقبكؿ, جاء ذلؾ في كؿ عقد كفي   . ستصناعينطبؽ عمى االك  السَّ

مـالسمرقندم, تحفة الفقياء, باب  مـ( , الزيمعي, تبييف الحقائؽ, باب 2/8كالبيع ) السَّ ( ,أبك قاسـ الغرناطي 4/110) السَّ
( , أبك بكر الدمياطي, اعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف, باب 1/163,القكانيف الفقيية, باب في أركاف البيع )

( ,محمد 1/232( ,أبك بكر الحصنى الشافعي, كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار, باب أنكاع البيكع)3/22البيع )
مـالمصرم الزركشي, شرح الزركشي  عمى مختصر الخرقي, باب   (           4/3,)السَّ

   (53/54في الصيغة )ص الجكدة  مف المبحث الثاني المطمب األكؿ الباحثة ذلؾ بالتفصيؿ في الفصؿ الثانيلقد بيف  (2)
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 المطمب الثاني:ىالجودةىمعوارىتطبوق
  العــــــــــــــاقـــدان

, كىما الصانع الذم يقـك حنفيةان لمخبلف عقد عند جميكر الفقياءىما ركناف لم
بالصنعة, كيمتـز بتقديميا حسب الشركط, ك المستصنع ىك طالب الصنعة , كيمـز بالدفع 
كأخذ المصنكع إذا جاء مكافقان لشركطو, كيشترط في عاقدم االستصناع ما يشترط في 

حية التصرؼ, كالتكميؼ, كالرشد, كالبمكغ, عاقدم السَّمـ كغيره مف العقكد, فاألىمية كصبل
كميا صفات كمعايير يجب أف تتكافر في كبل العاقديف, فيي  (1)كالتمييز, كعدـ اإلكراه

تحمي العقد مف الفسخ أك الكقكع في الغرر كالنزاع, فعندما يككف طالب الصنعة عالمان بما 
احب عقؿ رشيد, مميز, لو طمب, مكفيان بما كعد كالتـز بو مف ثمف لممستصنع, كيككف ص

تماـ العقد,  الحرية الكاممة في كضع المكاصفات كتحديد طمباتو, فيككف ذلؾ أدعى لنجاح كا 
كتحقيؽ الكسب, كتكفير فرص العمؿ لمصانع, فاألىمية كالحرية كالممكية الشخصية سكاء 

عمى  في الطمب, أك في عمؿ الصنعة يعطي العقد مصداقية أكبر كنجاحان أكسع, مما يعكد
حساف.   المجتمع بالرخاء, كتحسيف المعيشة كىذا كمو جكدة كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (56اف )صالجكدة في العاقد مف المبحث الثانيالمطمب الثاني انظر الفصؿ الثاني  (1)
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 المطمب الثالث:ىالجودةىمعوارىتطبوق
 المعقود عميو 

كىك ,(1)ركنان لمسمـ فؽ جميكر الفقياء خبلفان لمحنفية عمى ككف المعقكد عميوات 
عمى  في ككف المعقكد عميو العيف أـ العمؿ؟محؿ العقد, كلكف كقع الخبلؼ عند الحنفية 

 :(2)فقكلي

 : جميور الحنفية أن المعقود عميو ىو العين.القول األول

 دليميم:

ألنو اشترل ما لـ يره, كخيار الرؤية ال  فيو خيار الرؤية؛يثبت  ستصناعف االأ -1
 .(3)كليس العمؿ ذلؾ عمى أف المعقكد عميو ىك العيفيثبت إال في العيف, فدؿ 

لكف شخص آخر بالمصنكع مف لو شيئان, فجاء  عند رجؿأنو إذا استصنع رجؿ     -2
 فإف العقدأك مف صنعو ىك قبؿ عقده معو, كقىًبمو ا طمب المستصنع, كفؽ م
مك كاف كاردان عمى العمؿ لما فعيف, عمى أف العقد كارد عمى الذلؾ دؿ  صحيح,
 .(4)ذلؾ كمو, كلما قبمو مف غير الصانع األكؿصح 

                                                           
, فقد ذىب جميكر الفقياء إلى أف األركاف ثبلثة: ىي الصيغة كىما  ستصناعكقد اختمؼ الفقياء في عدد أركاف اال  (1)

معقكد عميو مف رأس ماؿ, كمستصنىع, كخالفيـ في ذلؾ الحنفية, فقد اإليجاب كالقبكؿ, كالعاقداف الصانع كالمستصًنع, كال
كىك ينطبؽ عمى  السَّمـمف ايجاب كقبكؿ ., جاء ذلؾ في كؿ عقد كفي  ستصناعاعتبركا الصيغة ىي الركف الكحيد لبل

 . ستصناعاال
مـا(, الزيمعي, تبييف الحقائؽ, باب 2/8كالبيع ) السَّمـالسمرقندم, تحفة الفقياء, باب   أبك قاسـ الغرناطي, (,4/110) لسَّ

اظ فتح المعيف, باب البيع (, أبك بكر الدمياطي, اعانة الطالبيف عمى حؿ ألف1/163القكانيف الفقيية, باب في أركاف البيع )
محمد المصرم  (,1/232أبك بكر الحصنى الشافعي, كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار, باب أنكاع البيكع) ,(3/22)
 .ركشي, شرح الزركشي  عمى مختصرالز 
مـالزيمعي, تبيف الحقائؽ, باب  (2)  (   4/124) ستصناعكاال السَّ
مـانظر, السرخسي, المبسكط,  (3) ( "فمممستصنع الخيار ألنو اشترل شيئا لـ يره كخيار الرؤية إنما 12/139في المحـ,)  السَّ

 .يثبت في بيع العيف"
مـ انظر, السرخسي, المبسكط, باب (4) ( جاء فيو "ال يشترط أف يعممو بعد العقد حتى لك جاء بو 12/139في الحمـ ) السَّ

مفركغا ال مف صنعتو أك مف صنعتو قبؿ العقد فأخذه جاز ككذا لك عمؿ بعده كباعو الصانع قبؿ أف يراه المستصنع جاز 
 كلك كاف المعقكد عميو العمؿ لما جاز ىذا كمو".
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  يريدىا, التي باألكصاؼ المصنكعة العيف ىك المستصنع كىدؼ غرض أف -3
 ثانكم شيء فيك الصانع كأما ,كحسب رغبتو, فإذا أخذىا كما طمب فقد حقؽ مراده

 .  إليو بالنسبة

 القول الثاني: لبعض الحنفية ومنيم أبو سعيد البردعي قالوا أن المعقود عميو ىو العمل.

 دليميم:

ية  أف االستصناع مأخكذة مف االشتغاؿ في الصنع, كذلؾ ىك العمؿ, فعند تسم -1
 العقد بو دؿ ذلؾ عمى أنو ىك المعقكد عميو.

أف في االستصناع شبيان باإلجارة, كفيو طمب الصنع, كىك يبطؿ بمكت أحد   -2
 .    (1)العاقديف, كالمعقكد عميو في اإلجارة العمؿ, كمثمو االستصناع

 الراجح:

أف بعد عرض آراء الحنفية في ىذه المسألة, فقد ظير لمباحث الرأم الراجح كىك  
العيف كالعمؿ ىما ركنا المعقكد عميو في عقد االستصناع, ألف كؿ منيما مكمؿ لآلخر كلو 

 أىمية في العقد. 

ىي الغرض األساسي لممستصنع كىي المقصكد األكؿ لو, فإذا جاءتو  فالعين:
العيف المصنكعة كما يريد, كحسب المكاصفات المطمكبة, فقد حقؽ مراده بغض النظر عف 

حاجة ليذه العيف ىي الداعية لقياـ العقد ذاتو؛ ليذا حظي بأىمية كبيرة كجعمو الصانع, فال
حضارىا  .(2)البعض ىك المعقكد عميو فقط, كما العمؿ إال أداة لتحقيؽ العيف كا 

كعمى حد قكؿ جميكر الحنفية, أف العيف ىي المعقكد عميو, فمقد حظيت بميزة,   
جاء بو مف صنع شخص آخر غير الصانع, كىي أنو لك استصنع رجؿ لرجؿ آخر شيئان, ف
, كلك بغير عمـ المستصنع, كىذا أعطى (3)كلكف بنفس الشركط كالمكاصفات جاز ذلؾ

فسحة مف األمر لمصانع األكؿ في تدريب الناشئيف, كاختبار غيره مف الصناع, لمقياـ 
ا أتقف ببعض الصناعات المطمكبة, فمك بقي األمر عمى الصانع األكؿ إلجادتو كتميزه لم

                                                           
مـقائؽ, باب انظر, الزيمعي, تبيف الح (1)  .( 4/124, )ستصناعكاال السَّ
 .(171, )ستصناعانظر, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلمية  كالمؤسسات االقتصادية اال (2)
مـالزيمعي, تبيف الحقائؽ, باب  (3)  .(4/124ستصناع )كاال السَّ
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غيره ىذه الصنعة, لكف بشرط أف يككف تحت تصرفو كعمى عينو, فعند حدكث أم خمؿ أك ىالجودةىمعوارىتطبوق
خطأ يجد مف يقكمو حتى ال يقع الضرر عمى المستصنع, فيذا أدعى إلى االبتكار كاختبار 
قدرات اآلخريف, كتشغيؿ األيدم العاممة, كالتقميؿ مف البطالة, كخمؽ جيؿ مبدع نافع, كما 

حسانان مف الشارع الحكيـ في تشريعو لؤلحكاـ كالمعامبلت.     ىذا إال جكدة  كا 

 ستصناعفاال، ابتداءن ألنو حقؽ معيار التطابؽ ما بيف االسـ كالمسمى أما العمل:
 تقاف. , كىك العمؿ كىذا معيار دقة كا  مأخكذ مف الصنع

و إف جعؿ العمؿ مف المعقكد عميو يعطي ذلؾ قيمة كرفعة لمصانع, كتقديران لذات
كخبرتو كميارتو في العمؿ, فقد ال يرضى المستصنع بأم صانع, فقد يميز كاحدان عف 
الباقي بسبب خبرتو أك إتقانو, كيمكف أف يدفع أجرة عممو أعمى مف أجرة المثؿ, ثمنان 

, فذلؾ يعطي جكدة في التنافس الشريؼ بيف العامميف في مجاؿ الصناعة, (1)لمعيف
كالتجديد مف كقت آلخر, سعيان كراء التميز كاإلتقاف كالجكدة في كبالتالي االبتكار كالتحدم, 

 العمؿ, كبالتالي الكسب األكبر كاألربح.     

ف كاف الراجح في مذىب الحنفية ىك أف المعقكد عميو العيف, إال أف الفقياء المعاصريف  كا 
 ستصناعأف عقد اال بعد االجتماع, قد تكصمكا إلى قرار في مجمع الفقو اإلسبلمي كىك"

 .(2)ؿ كالعيف في الذمة, فمـز لمطرفيف إذا تكافرت فيو األركاف كالشركط"عقد كارد عمى العم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (   171, )ستصناعانظر, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلمية  كالمؤسسات االقتصادية اال (1)
المكافؽ  -ق1412ذم القعدة  6/12(, بتاريخ 223,)2, مجمة الفقو اإلسبلمي, العدد السابع, الجزء ستصناعاال  (2)
, عمى الرابط التالي:  2010مايك  9/14

http://www.islamfeqh.com/Kshaf/KshafResource/List/ViewDecisionDetails.aspx?DecisionID 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ا بحث الثالث
 تطبٔق معٔار اجلْدٗ علٙ شنّط ع د االسصنيا 



 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: الجودة في شروط الصيغة.

 ن.المطمب الثاني: الجودة في شروط العاقدي

 المطمب الثالث: الجودة في شروط المعقود عميو.
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  تمييد:

لى عقد كر يختمفكف عف الحنفية في النظر إأف الجمي ةالباحث تسبؽ كأف ذكر 
عند الجميكر, كنحف  السَّمـكبالتالي يأخذ أحكاـ كشركط  ,السَّمـلحقكه بستصناع, فقد أاال

لو أحكامو  ,باره عقدان مستقبلن بذاتوباعت ستصناعاآلف بصدد الحديث عف شركط عقد اال
ناءن عمى ما تـ الترجيح بو آنفان, كمف المعمـك أنو قد تـ عرض شركط الصيغة كشركطو ب

كالعاقداف في المبحث الثالث مف الفصؿ الثاني, فالصيغة كالعاقداف يتمتعاف بنفس الشركط 
 في كؿ العقكد.

 المطمب األول
    الجودة في شروط الصيغة

أىـ أركاف العقد, ذلؾ ما دفع الحنفية لجعميا الركف الكحيد لكؿ عقكدىا كىي مف 
المجازة, فيي تتمتع بأىمية كبيرة ألنيا تفصح عف رغبة كؿ مف العاقديف في إنشاء العقد, 
كتبيف مدل رضا كؿ منيما في قبكؿ العقد أك رفضو, فيي بكابة تنفيذ العقد, كحرصان 

تمكينيا مف تصحيح العقد ككضكحو, ركط لصيانتيا ك عمييا, ككضع ليا الفقياء بعض الش
 فيما يأتي: ةمخصيا الباحثت

تحقيؽ معيار التطابؽ فيما بيف عقد االستصناع كالصيغة, فتككف صيغة العقد  أوًل:
رل أف االستصناع ليس ة تمناسبة مع مسماىا, فبل يككف بمفظ الشراء كالبيع, ألف الباحث

و طمب لمصنع مف صاحب المينة,  كأف يقكؿ لو اصنع لي يجكز بمفظ البيع؛ ألن السَّمـك
الشيء الفبلني بكذا بكاصفات كذا, أك اعمؿ لي كذا مف نكع كذا, فيككف مف عمؿ يده, 

 .(1)كالعيف ليست مكجكدة بعد

أف يككف مكضكع اإليجاب كالقبكؿ متحدنا, أم يككف اإليجاب كالقبكؿ بينيما  ثانيًا:
كضكع, كاإليجاب كالرد في مكضكع آخر, فيذا الشرط يحقؽ تكافؽ, فبل يككف الطمب في م

 معيار التكافؽ الذم بدكره يؤدم إلى عقد صحيح, كييؤمف فيو مف كقكع الخبلؼ بعد العقد,
 .(2)كعند التسميـ أك القبض, فيتحد كؿ كاحد عمى ما قاؿ اآلخر

                                                           
مـمقارنة بعقد  الباحثةىذا مف منظكر  (1)  بمفظ البيع .  السَّمـألننا سبؽ كرجحا القكؿ بجكاز عقد  السَّ
 (64الجكدة في شركط الصيغة, ص)الفصؿ الثاني المطمب األكؿ مف المبحث الثالث انظر,  (2)



 

664

 الثالثىالفصل

ىالجودةىمعوارىتطبوق بو زمانان أف يككف مجمس اإليجاب كالقبكؿ متحدان, كىذا االتحاد المقصكد  ثالثًا:
كمكانان, فبل يككف ىناؾ فاصؿ في المكاف بيف اإليجاب كالقبكؿ, فيككف اإليجاب في 

 مكاف, كبعد كقت يككف القبكؿ في مكاف آخر, فينا تحقؽ معيار التجانس.

الكضكح في الصيغة في ألفاظيا كفي لغتيا, فيجب أف تككف المغة كاضحة  رابعًا:
 .(1)غمكض كالخفاءكمفيكمة لكبل الطرفيف, بعيدة عف ال

إف ىذه المعايير كالشركط كالمكاصفات, كالكضكح كاالتصاؿ, كالتكافؽ, كالتطابؽ 
كميا معايير جكدة, ألنيا تسعى كتيدؼ إلى إتقاف العقد, كدقتو, كتطبيقو بصكرتو 
الصحيحة, كزرع الثقة بيف المتعامميف بو, فتحصد ثمرة ىذا العقد كفائدتو عمى كؿ 

 األصعدة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






                                                           
  (65الجكدة في شركط الصيغة ص ) الفصؿ الثاني المطمب األكؿ مف المبحث الثالثانظر,  (1)
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 المطمب الثانيىالجودةىمعوارىتطبوق
 العـــــــــــــــــــــــاقدان

إف أم عقد مف العقكد في المعامبلت اإلسبلمية البد أف يتـ بيف عاقديف لكي   
يكتمؿ العقد بينيما, كحفاظان مف الشريعة اإلسبلمية الغراء عمى العقد, كصيانة لو مف 

بعادنا لو عف الغرر كضع الفقياء   معايير ليذا العاقد نمخصيا فيما يأتي:الفسخ كاإلبطاؿ, كا 

لقد اتفؽ الفقياء عمى صحة صدكر العقد مف العاقؿ البالغ الرشيد, الغير  أوًل:
محجكر عميو بسفو ألم سبب مف األسباب ليك قمة الجكدة, فمف بديييات كمنطؽ التشريع 

عقد أال تجكز إقامتو مف مجنكف, أك سفيو, أك صبي صغير غير مميز, مما يضر بال
؛ ألنو في نياية األمر يصب في (1)حتمان, فقد جيعمت األىمية مف أكؿ شركط العاقد

مصمحتو, فمك لـ يتحمى باألىمية الكافية التي يستطيع مف خبلليا إعطاء مكاصفات كتحديد 
عطاء الثمف لصاحب الصنعة في الكقت  المصنكع بكؿ دقة, كتحمؿ االلتزاـ بالدفع, كا 

ك ال يستطيع الصانع في المقابؿ أف يتقف الصنعة المتفؽ عمييا المحدد المتفؽ عميو, أ
بالمكاصفات المحددة لو مف قبؿ الطالب, كتحمؿ أم خطأ أك خمؿ يطرأ عمييا أثناء العمؿ, 
أك حدكث أم ظرؼ مف ظركؼ العمؿ, أك التخمي عف القياـ بالعمؿ في أم كقت شاء, 

ياية إلى إبطاؿ, كفسخ العقد كعدـ مما يمحؽ الضرر بالمستصًنع, كؿ ىذا يؤدم في الن
إتمامو, فالذم نحف بصدده كضع سياج حامي ليذه العقكد حتى تتـ, كتصب في مصمحة 

 . الناس

أف يككف العاقد صاحب كالية عمى العقد إما بنفسو أك ممف يحؽ لو الكالية  ثانيًا:
أكثر في عقد , كىذا الحؽ يثبت (2)عميو, كاألب أك الجد أك الكصي أك الكلي أك الككيؿ

االستصناع لممستصنع, فطالب الصنعة إما أف يطمب لنفسو صنع الشيء فيك أعمـ بما 
ف كاف قاصران  يريد كأعمـ بما يناسبو مف مكاصفات كأشكاؿ كأنكاع عف العيف المطمكبة, كا 
كغير مؤىؿ ليذا العقد كالطمب, فيناؾ مف ينكب عنو, كيأخذ لو حقو في صنع ما يريد, 

ف كاف غير متفرغ لمقياـ بالعقد, أك بعيدان كال يستطيع أف يعقد مع فغيره أعمـ ب ما يناسبو, كا 
الصانع, ليتـ لو عمؿ الصنعة إال أف يعكد, فيناؾ مف يقـك مقامو كىك الككيؿ, فيذا مف 

                                                           
 .(17) " العاقداف"السَّمـ مطمبفي شركط  انظر, الجكدة (1)
 (.67/68)اف العاقد الجكدة في شركطالفصؿ الثاني المطمب الثاني مف المبحث الثالث انظر,  (2)
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حساف شريعة اإلسبلـ, أف جعمت لكؿ حالة مخرج, فصاحب العذر يتـ لو العقد كمف ىالجودةىمعوارىتطبوق دقة كا 
 عقد لنفسو.

مكانية عمى تسميـ العيف المصنكعة, كيتحقؽ أف  ثالثًا: يككف لدل الصانع قدرة كا 
ذلؾ بقدرتو عمى الصناعة, كالتجييز, كاإلعداد كمطابقة ذلؾ لممكاصفات كالشركط 

 . (1)المطمكبة, كمف ثـ تسميميا

 

 

 


































                                                           
  .(170, )ستصناعانظر, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلمية  كالمؤسسات االقتصادية اال (1)
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 المطمب الثالثىالجودةىمعوارىتطبوق
 المعقود عميو 

الجميكر, فيي الركف الثالث ألم عقد,  المعقكد عميو مف األركاف المتفؽ عمييا عند
كىي اليدؼ مف العقد ذاتو, كىك حصكلو عمى السمعة أك المستصنىع المرغكب في 
الحصكؿ عميو؛ لذا حظيت ببعض الشركط الميمة التي تعتبر معايير جكدة كحماية لمعقد 

 كمنيا: 

المصنكعة؛ أم تككف  أف يككف المعقكد عميو ماالن متقكمنا سكاء كاف العمؿ أك العيف :أولً 
ذات منفعة, كمما أباحيا الشارع الحنيؼ, كىك شرط متفؽ عميو كيعـ أغمب العقكد, فبل 
يجكز بما ىك نجس كغير نافع كالخنزير كالخمر, أك عمؿ مصانع ليا, كالدـ كالميتة, ك 

 .(1)المراقص كما شابو ذلؾ

لناس الحياة ألف مثؿ ىذه الصناعات تؤدم لحدكث مفاسد, كأضرار تفكت عمى ا
الكريمة, كتعـ بيا الفكضى كتخؿ بنظاـ كاستقرار الببلد, فتحريـ التعامؿ في مثؿ ىذه 

حسانان مف المشٌرع لما فييا مف رفع الحرج عف الناس  . (2)األشياء جكدةن كا 

, (3)بياف جنس العيف المصنكعة كنكعو كقدره كصفتو؛ ألنو ال يصير معمكمان إال بذلؾ :ثانياً 
 ره مجمع الفقو اإلسبلمي بقكلو: كىذا ما قر 

 يشترط في عقد االستصناع ما يمي:

 . (4)بياف جنس المستصنع كنكعو كقدره كأكصافو المطمكبة  -1

                                                           
( جاء فيو" شرط االنعقاد كىك المحؿ كىك أف يككف ماالن متقكمان" , 2/34السمرقندم, تحفة الفقياء, باب أقساـ البيع, ) (1)

( 6/16الفقو المنيجي عمى مذىب االماـ الشافعي, مصطفى الخف, مصطفى البغا, عمى الشربجي, باب أركاف عقد البيع,)
ة كالمحرمة شرعان فبل يصح جاء فيو" أف يككف ماالن متقكمان كذلؾ شرط في المبيع كالثمف كيخرج بذلؾ جميع األعياف النجس

ككف المبيع خمران أك ميتة أك دمان أك زببلن أك كمبان" , عبد الرحمف الجزيرم, الفقو عمى المذاىب األربعة, باب المعقكد عميو 
سبؽ تخريجو,  , كما ينطبؽ عمى السمـ ينطبؽ عمى االستصناع ـ2003 -ق1424, 2( دار الكتب العممية, ط2/151)

 (.71ص )
 .(169, )ستصناعر, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلمية  كالمؤسسات االقتصادية االانظ (2)
(/ ابف عابديف, رد المحتار عمى الدر المختار, باب مطمب 5/3) ستصناعالكاساني, بدائع الصنائع, فصؿ في صفة اال (3)

  .(5/223) ستصناعاال
 .ستصناعفي قرار المجمع في عقد اال (110)ص كثيقوسبؽ ت (4)
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فمف معايير الجكدة عند صناعة العيف, ىك بياف جنس المصنكع مف خشب أك ىالجودةىمعوارىتطبوق
 حديد أك لباس, كنكع ىذا الجنس, كقدر الحاجة منو, كصفتو التي يريدىا أف يخرج بيا
المصنكع, فيذه المكاصفات كالمعايير التي أكجبيا الفقياء ىي لمصمحة كبل الطرفيف, فيي 
حؽ ثابت لممستصنع في تحديد ما يريد, فالمعمكمية ىي صفة جكدة ال تتضح إال بيذه 
المعايير كالمكاصفات التي يبينيا المستصنع, فيثبت حقو فييا كما طمب, كفييا جكدة 

مو كمعرفة ما يحتاجو في عمؿ ىذه الصنعة, فيكفر عميو لمصانع في كضع حدكد لعم
الكقت كالجيد, كيساعده في عمؿ مخطط مسبؽ لمعرفة تكاليؼ الصنعة, كما تحتاجو مف 
إعدادات, كىذا كمو عمى صعيد العاقديف يمنع مف الخبلؼ كالتنازع كالكصكؿ إلى تمبية 

كىذا يرفع مف إحساف كدقة  حاجة كؿ منيما في امتبلؾ المصنكع, كتحقيؽ الربح لمصانع,
 كجكدة ىذا العقد.

كمف الجكدة في كضع ىذه المعايير كالمكاصفات, أنيا ترفع الجيالة المفضية إلى      
المنازعة؛ ألف المستصنع يطمب مكاصفات أعمى كأجكد بالعادة, كالصانع يضع مكاصفات 

العائد إليو أكبر فيفضي  أقؿ لما فييا مف تكفير في المكاد الخاـ كتكمفة العامميف, ليككف
 . (1)إلى الخبلؼ بينيما

"أف يككف المعقكد عميو مما يجرم فيو التعامؿ بيف الناس, مف أكاني الحديد  ثالثًا:
كالرصاص كالنحاس كالزجاج كالخفاؼ كالنعاؿ كغيرىا كال يجكز في الثياب؛ ألف القياس 

نما جكازه إستحسانان لتعامؿ الناس, كال ت  . (2)عامؿ في الثياب"يأبى جكازه, كا 

إف معيار الجكدة في ىذا الشرط ىك زيادة الضبط في العقد, لتجنب النزاع بيف 
العاقديف, كسيكلة الحكـ بينيما عند كقكع الخبلؼ, كحفظ الحقكؽ بينيما, فما ىك معركؼ 
ة بيف الناس في التعامؿ أيسر في الحكـ عميو, كما زاد الشرط جكدة كاتقانان كتألقان أف العم

التي بىني عمييا الحنفية ىذا الشرط ىك تعامؿ الناس, فتعامؿ الناس أصبح معيار اإلجازة, 
كما أقدمكا عمى التعامؿ إال لحاجة ألمت بيـ, كمعمـك أف الحاجة تختمؼ عرفنا ككاقعنا 
كزمانان, فالجكدة في الشرط أكسع مف ذلؾ بكثير, كاإلحساف فييا عظيـ, ألف ما تعارؼ 

التعامؿ كاسع جدان كليس محدكدان, فاألنكاع كاألصناؼ المكجكدة في كبلـ  عميو الناس في
                                                           

 .(170, )ستصناعانظر, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلمية  كالمؤسسات االقتصادية اال (1)
(/ ابف عابديف, رد المحتار عمى الدر المختار, باب 5/3)  ستصناعالكاساني, بدائع الصنائع, فصؿ في صفة اال (2)

 .(5/223) ستصناعمطمب اال
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الحنفية عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر, حسب ما عايشكا مف كاقع في زمانيـ, فإذا جرل أم ىالجودةىمعوارىتطبوق
تعامؿ بيف الناس كتعارفكا عميو يثبت لو نفس الحكـ, فيجكز فيو كاالستصناع في الثياب, 

, كالمصانع كاآلالت كاألثاث, ككؿ ما تكصؿ إليو العصر كالطائرات, كالسيارات, كالسفف
الحديث, ككؿ ما أمكف فيو الضبط, ككضحت فيو الصفات بما تنتفي معو الجيالة كالغرر 
المفضي إلى النزاع كالخبلؼ, ألف المنع منو يفضي إلى الكقكع في الحرج كالمشقة, كال 

 .(1)كريةمانع مف ذلؾ طالما ال يخؿ بأصؿ مف أصكؿ الحياة الضر 

حسانو أننا لـ نجعؿ فقط المعيار ىك تعارؼ الناس كما  كما يزيد مف جكدة العقد كا 
تعاممكا بو, بؿ حاجة الناس, فقد يحتاج إنساف إلى صناعة شيء محدد لـ يتعارؼ عميو 
الناس, كلـ يجًر التعامؿ بو بينيـ, فيؿ يحـر مف صناعتو إف كاف بذلؾ حاجة؟ فبناءن عمى 

لؾ كالمرجح  كالمعيار الحقيقي ىك الحاجة, يمكف القكؿ بجكاز صناعة ما ال أف العمة في ذ
يتعارؼ عميو الناس كيألفكه, كيككف بشرط أف تككف بمكاصفات معينة كمحددة كمقدرة, 
كيمكف ضبطيا لتجنب الكقكع في الجيالة المفضية إلى المنازعة؛ ألف المنع في مثؿ ىذه 

رج كالمشقة كالعنت التي ما شىرع اإلسبلـ ىذه الحالة قد يفضي إلى الكقكع في الح
المعامبلت عامة, كاالستصناع خاصة إال لتبلفييا, كعدـ الكقكع بيا, كليدؼ التيسير عمى 

                     .(2)الناس في معامبلتيـ

 .ستصناعضرب األجل في ال :رابعاً 

 تحرير محل النزاع:

ككف العقد مطمقان مف غير تحديد لمدة معينة, فيك بتداءن عمى ااتفؽ الحنفية موطن التفاق: 
 استصناع.

 .كالثياب االستصناعإذا كاف مما ال يجكز فيو  كاتفقكا أيضان أف االستصناع كينقمب سممان  

 ذا كاف ضرب األجؿ شيران فأكثر عمى قكليف:إ اختمفكا فيما موطن الختالف: 

ال يككف في االستصناع أجؿ, فإف ألبي حنفية كىك أال يككف مؤجبلن أم  القول األول:
 ضرب فيو أجؿ صار سممان, كيأخذ شركطو كأحكامو.

                                                           
كالمؤسسات االقتصادية عربيات, المصارؼ اإلسبلمية  / كائؿستصناعبتصرؼ, سعكد بف مسعد الثبيتي, اال (1)

 ( 170, )ستصناعاال
  (.118المرجع السابؽ مف صفحة ) (2)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  :دليميم في ذلك

أنو إذا ضرب في االستصناع أجؿ فقد أتى بمعنى السَّمـ؛ ألنو عقد عمى مبيع في  -1
 الذمة مؤجبلن كالعبرة في العقكد لمعانييا ال لصكر ألفاظيا.

المطالبة, كتأخير المطالبة إنما يككف أف التأجيؿ يختص بالديكف, فكضع لتأخير  -2
 .   (1)في عقد فيو مطالبة, كليس ذلؾ إال في السَّمـ إذ ال ديف في االستصناع

بشرط, فاالستصناع  أف ىذا ليس أبك يكسؼ كمحمد الصاحباف مف الحنفيةالقول الثاني: 
عقد عمى كؿ حاؿ سكاء ضرب فيو األجؿ أك لـ يضرب, أم يجكز ضرب األجؿ في 

   ستصناع.اال

نماك , األجؿ في االستصناعأف العادة جارية عمى ضرب  دليميم: حممكا األجؿ عمى  ا 
بؿ قصد  كاالستمياؿ,لـ يقصد بو التأجيؿ ألنو استعجاؿ العمؿ, ال تأخير المطالبة بالديف؛ 

    .  (2)ان استصناعستعجاؿ فبل يخرج بو عف ككنو االبو 

 الراجح:

فية راجحان كيتمتع بالجكدة الكافية التي تصب في مف آراء الحن ةراه الباحثما ت
مصمحة العاقد ىك رأم الصاحباف, أنو ال يشترط عدـ ذكر األجؿ في االستصناع, لما في 
ذلؾ مف فائدة كبيرة تعكد عمى المستصًنع, فجكاز ذكر مدة تسميـ العيف المصنكعة, تقطع 

مكعد التسميـ أكثر مف مرة, أك  النزاع كالمماطمة مف قبؿ الصانع, فيمكف لمصانع أف يؤجؿ
ال يحدد ابتداءن, فذلؾ فيو مف الجداؿ كالمنازعة الكثير, بينما يكقع المستصنع في الحرج 
كالمشقة لحاجتو الكبيرة لمعيف, كقد يتعدل الضرر إلى غير المستصنع ممف يستفيد مف 

سبلمي الذم جاء العيف أك ينتظرىا, كمما أكد عمى جكدة ىذا الترجيح قرار مجمع الفقو اإل
 فيو:   

 :ما يمي االستصناعيشترط في عقد أنو 

 

                                                           
( المسألة بالكامؿ مكجكدة في 5/223( / رد المحتار عمى الدر المختار, ابف عابديف, )5/3الكاساني, بدائع الصنائع, ) (1)

  المرجعيف.
 .(5/223المختار, ابف عابديف, ) ( / رد المحتار عمى الدر5/3الكاساني, بدائع الصنائع, ) (2)



 

651

 الثالثىالفصل

ىالجودةىمعوارىتطبوق  .(1)أف يحدد فيو األجؿ

كاف قرار المجمع, منسجمان مع مقاصد الشريعة االسبلمية, التي مف مساعييا قطع   
النزاع كالخصكمة المؤدية إلى فسخ العقد, فكؿ شركط ىذا العقد مكممة لبعضيا البعض, 

فتحديد المكاصفات لمعيف ليس أكثر أىمية مف تحديد األجؿ؛ ألنيا  فكميا في ذات األىمية,
فكؿ شرط منيا لو أىمية كفائدة خاصة, فالشركط ىي معايير حامية لمعقد, كترفع مف 
درجة الجكدة كالدقة كاإلتقاف فيو؛ ألف فييا حفظان لحقكؽ الطرفيف, كيمكف القكؿ أف الكاقع 

ى, فقد تكفر لدل الصانع األدكات الحديثة التي قد تغير عما كاف عميو الفقياء القدام
تساعده عمى اإلنجاز في العمؿ, كيمكف بسيكلة تحديد مكعد التسميـ, فاليدؼ األساسي 
الذم مف أجمو رجحنا قكؿ الصاحبيف, ىك السبب مف ىذا التحديد, كىك التعجيؿ في 

 العمؿ, كىذا ال يتعارض مع ككنو استصناعان. 

 

 

 

                                                           
 . (110)صفحة حد بنكده أستصناع, كىذا سبؽ تخريج قرار مجمع الفقو االسبلمي بخصكص عقد اال (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النايع ا بحث
 سصنيا تطبٔق معٔار اجلْدٗ علٙ ا عْقات الشنعٔ٘ لع د اال

 :وفيو مطمبين

 المطمب األول: المعوق األول لزوم عقد الستصناع

  المطمب الثاني: أوجو التفاق والختالف بين السَّمم و الستصناع
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ىالجودةىمعوارىتطبوق  تمييد:

أف يكاجو كبل  االستصناع كأم عقد مف العقكد في المعامبلت اإلسبلمية, يمكف
المبحث إلى مطمبيف األكؿ  ةالباحث تطرفي العقد معكقات أك مشاكؿ عند القياـ, لذا قسم

 معكؽ كمشكمة في االستصناع, كالثاني مقارنو بيف عقدم السَّمـ ك االستصناع. 

  األول:المطمب 
 لزوم عقد الستصناع

 أي ىل الستصناع لزم أم غير لزم لكال العاقدان؟ 

الحنفية في لزـك االستصناع بيف حالتيف, األكلى قبؿ رؤية المستصنىع  لقد فرؽ
 كرضاه بو, كالثانية بعد رؤية المستصنىع.    

 الفرع األول: الحالة األولى وىي قبل رؤية المستصَنع والرضا بو.

في حؽ كؿ مف العاقديف بعد اتماـ العقد قبؿ رؤية غير الـز  إف عقد االستصناع
, يعني ذلؾ أف لكؿ منيما الخيار باالمتناع, كالفسخ بإرادة منفردة مف المستصًنع لمعيف

ألف العقد غير  ,علمصانع أف يبيع المصنكع قبؿ أف يراه المستصنً غير عمـ اآلخر, كيحؽ 
 . في حقو الـز

العمة في ذلؾ عند الحنفية أف االستصناع قد ثبت عمى خبلؼ القياس,  :دليميم
كقد عمـ أنو أجيز استحسانان؛ لحاجة الناس لو, كالحاجة قبؿ كالقياس يقتضي عدـ الجكاز, 

 . (1)الصنع جائزة دكف الزـك ليا, فبقي المزـك عمى أصؿ القياس

 الحالة الثانية: بعد رؤية المستصنع لمعين والرضا بو.

   وفييا ثالثة أقوال عند الحنفية: 

الصانع كغير الـز في حؽ الـز في حؽ ظاىر الركاية عند الحنفية أف االستصناع  األول:
 .(2), فالصانع إذا أحضر العيف عمى الصفة المشركطة فقط أسقط خيار نفسوعالمستصنً 

                                                           
 ستصناع(/ ابف عابديف, رد المحتار, باب مطمب في اال5/3,)ستصناعباب صفة االانظر, الكاساني, بدائع الصنائع,  (1)
(5/224). 
   (124مف ىذه الصفحة ) ة مكجكد في البدائع كرد المحتارالمرجع السابؽ, فكؿ ما طرح بخصكص ىذه المسأل (2)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق إف الصانع بائع لما لـ يره المستصًنع, فبل خيار لو, أما المستصًنع فقد اشترل ما  دليميم:
الحقيقة لكنو لـ يره, فكاف لو الخيار, كذلؾ ألف المعقكد عميو العيف ك إف كاف معدكمنا في 

 أيلحؽ بالمكجكد, كأخذ حكـ الجكاز فمف اشترل شيئان كلـ يره فيك بالخيار عند رؤيتو. 

كال  ,الـز في حؽ كؿ منيماركاية لئلماـ أبي يكسؼ مف الحنفية, أف االستصناع الثاني: 
 .خيار الحدىما

دت فسثبات الخيار لممستصنع, ألنو قد أي أنو يمحؽ بالصانع الضرر في إ دليميم:
أتى بيا عمى الكجو طع جمده كصرؼ عميو في شراء المكاد لعمؿ الصنعة, ك متاعو كقي 

 ثبت لو الخيار أللحؽ بو الضرر.المشركط, فمك أي 

غير الـز لكؿ منيما, فكؿ منيما لو الخيار في ركاية أبي حنيفة, أف االستصناع الثالث: 
   سخ العقد.ف

ضرر عف كبل العاقديف, كدفع الضرر إف ثبكت الخيار لكؿ منيما يدفع ال دليميم:
كاجب؛ ألف الضرر الذم يدفع عف الصانع ىك إتبلؼ الخيط, أك المكاد الخاـ التي 

 . (1)يحضرىا لعمؿ العيف, كالضرر الذم يدفع عف المستصًنع فؤلنو اشترل ما لـ يره

 الراجح:

العقد, إليو اإلماـ أبك يكسؼ مف أف عقد االستصناع عقد الـز بمجرد لعؿ ما ذىب 
ذف اآلخر, ىك الراجح كالذم تجمك فيو  ليس ألحدىما فسخ العقد بإرادتو المنفردة دكف عمـ كا 

 الجكدة كالسداد في القكؿ عف باقي أقكاؿ الحنفية لؤلسباب التالية: 

, لتفكيت قضاء حاجتو التي مف أجميا  أوًل: قد يمحؽ الضرر بالمستصًنع عند عدـ المزـك
تككف حاجة شديدة كعاجمة, فقد يفسخ الصانع العقد معو في شرع االستصناع, فربما 

بدايتة, فيتحكؿ لصانع آخر, فيؤخر عميو الحاجة, أك بعد العمؿ فيقـك الصانع ببيعو لغيره 
 . (2)لمصمحة نفسو؛ ألنو غير ممـز باألداء لو, فكؿ ىذا الضرر يزاؿ بالمزـك

                                                           
 ستصناع(/  ابف عابديف, رد المحتار, باب مطمب في اال5/4,)ستصناعباب صفة االنظر, الكاساني, بدائع الصنائع, ا (1)
(5/225). 
 .( 167/ 163, )ستصناعية  كالمؤسسات االقتصادية االبتصرؼ, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلم  (2)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق ؽ الضرر بالصانع؛ لككنو قد بذؿ كلك أعطينا الخيار لممستصنع بالفسخ فقد يمح ثانيًا:
الجيد الكبير, كالكقت الكثير الذم قد يشغمو في صنعة أخرل, كتكمؼ في إحضار كتجييز 
لكاـز الصنعة, كلفيكت عمى الصانع مراده, كىك حصكؿ الثمف مقابؿ عممو, فقبؿ الشركع 

ى تكاليؼ في العمؿ, قد كمفو بشراء المكاد الخاـ, كبعد العمؿ ضرر أكبر عمى كقتو كعم
العمؿ, كعمى جيده الذم ضاع, فقد يترؾ المصنكع ألم سبب كاف, كالصانع ال يستطيع 
بيعيا لغيره؛ ألف رغبات الناس متفاكتة, كقد يبيعيا بأقؿ مف تكمفتيا, كبكساد فييا, فيذا 

 . اء, كال يرفع إال بالقكؿ بالمزـكضرر مرفكع بالشريعة الغر 

العقد, يؤدم القكؿ بعدـ المزـك إلى عدـ استقرار العقد,  كبالتالي لو تأثيره عمى ثالثًا: 
كتفكيت المصالح عمى كبل الطرفيف, كيؤدم إلى زعزعة الثقة بينيما؛ ألنو يعطي نتيجة 

 .(1)غير مضمكنة, فيؤدم ذلؾ إلى تجنب الناس لمعقد, كعدـ التعامؿ بو

ذا انعقد ىذا ما نصت عميو المجمة العدلية "  ألحد العاقديف ؛ فميس االستصناعكا 
ذا لـ يكف المصنكع عمى األكصاؼ المطمكبة المبينة كاف المستصنً  ,الرجكع  .(2)"ع مخيراكا 

كفي ىذا رده عمى باقي األقكاؿ المخالفة لقكؿ أبي يكسؼ, كبناءن عمى ما تـ فإف مف 
آثار عقد االستصناع ىك حصكؿ ممؾ العيف لممستصًنع, كثبكت الثمف لمصانع عند لزـك 

فبل يحؽ لممستصنع الخيار برد العيف إال في حالة كجكد العيب الذم سببو العقد, 
المستصًنع كليس الصانع, بسبب خمؿ في إعطاء المكاصفات, فيك ممـز بالعيف إذا جاءت 

 مكافقة لمشركط كالمكاصفات المطمكبة. 

 إف ما تسعى إليو الجكدة ىنا, ىك الكصكؿ إلى التميز, كنيؿ الثقة بيف المتعاقديف,
كترسيخ أصؿ مف أصكؿ المعامبلت اإلسبلمية في كؿ العقكد عند تطبيقيا, كالذم بدكره 
يحقؽ المصمحة لكبل الطرفيف, كيرفع شعار الجكدة فيو, كىك التيسير عمى الناس, كرفع 
الحرج كالمشقة, كتحقيؽ الكسب كزيادة الخبرات, كاالبتكار, كاإلبداع في الصناعات 

                                                           
 .(167/ 163, )ستصناعبتصرؼ, كائؿ عربيات, المصارؼ اإلسبلمية  كالمؤسسات االقتصادية اال (1)
 .(1/76ستصناع, )مجمة األحكاـ العدلية, باب في بياف اال (2)
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كؿ باإلتقاف كالدقة كالسداد, كتحقيؽ الجكدة فيو لما فيو مصمحة الجديدة, لذا حظي ىذا القىالجودةىمعوارىتطبوق
كحصانو لمعقد مف الفسخ, كتجنب إىمالو كاالبتعاد عنو, فذلؾ يساعد عمى دكاـ التعامؿ بو 
عمى مر الزماف, كمما أكد عمى جكدة قكؿ أبي يكسؼ ىي فتكل مجمع الفقو اإلسبلمي 

 .(1)"طرفيف إذا تكافرت فيو األركاف كالشركطممـز لم االستصناع,إف عقد الذم جاء فيو: "












































                                                           
 .  (110ستصناع )في قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بخصكص اال كثيقوسبؽ ت (1)
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 المطمب الثانيىالجودةىمعوارىتطبوق
 أوجو التفاق والختالف بين السَّمم و الستصناع عند الحنفية.

الضركرم بعد عرض عقدم السَّمـ ك االستصناع في الفصكؿ  أصبح مفلقد 
لؾ في مذىب الحنفية؛ ألف ذ ةالباحث تالسابقة, معرفة مكاطف االتفاؽ كاالختبلؼ, كحدد

      العقديف معترؼ بيما عند المذىب. 

 الفرع األول: مواطن التفاق بينيما

1-  .  السَّمـ كاالستصناع مف أقساـ البيع المعدـك

 كجكب بياف المسمـ فيو في العقديف, لمنع النزاع بيف المتعاقديف.  -2

ال أيشترط بياف البد مف تسميـ المسمـ فيو في محؿ العقد إف كاف صالحان لذل -3 ؾ, كا 
المكاف في السَّمـ, كلمنع النزاع كالخبلؼ, فبلبد أف يككف ذلؾ أيضان في عقد 

 . (1)االستصناع؛ ألف الحكمة فييما كاحدة

 : مواطن الختالف بينيماالفرع الثاني

في السَّمـ يشترط دفعو في مجمس العقد عند الحنفية, بينما في عقد الثمف  -1
ؾ, فقد ييدفع كمو أك بعضو, كقد ال ييدفع منو شيء فيبقى االستصناع ال يشترط ذل
 دينان حيف يسمـ المصنكع.

 ضرب األجؿ في السَّمـ لبلستمياؿ, بينما في االستصناع لبلستعجاؿ.  -2

المبيع في السَّمـ ىك ديف في الذمة, بينما في االستصناع ىك المعقكد عميو العيف   -3
  .(2)المصنكعة كليا تعمؽ في الذمة

 :ةباحثرى الت

إف ىذه الفركؽ المكجكدة بيف العقديف ليي خير دليؿ عمى جكدة كؿ منيما, فيي 
تؤكد عمى أف كبلن منيما عقد مستقؿ, مما يعطي العقد ثقة كقكة عند التعامؿ بو, فعند 
معرفة حدكد كؿ عقد كما ىي شركطو كأركانو, كما يجكز فيو كما ال يجكز, يسيؿ التعامؿ 

                                                           
 .( 80/81ستصناع, )انظر, سعكد الثبيتي, اال  (1)
 . (126)المرجع السابؽ مف ىذه الصفحة  (2)
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ىالجودةىمعوارىتطبوق دث لبس كغرر كال غمكض, مما يؤدم إلى دكاـ التعامؿ بيما, فيرفع بو بيف الناس, فبل يح
مف منسكب الجكدة فييما, كقد تككف ىناؾ جكدة في خيار العاقد نفسو, فعند معرفة العقد 
بكضكح يسيؿ عميو اختيار المعاممة التي تناسب حاجتو, فصاحب الماؿ الكثير تناسبو 

و االستصناع, فيذا الكضكح في الفركؽ معاممة السَّمـ, كصاحب الحاجة لمعيف يناسب
بينيما, ليك معيار جكدة كدقة كسداد, لما فيو مف تسييؿ عمى الناس, كرفع الحرج كالمشقة 

 التي ىي مف أسمى كأعمى درجات الجكدة في معايير المعامبلت االسبلمية. 

لقد عبل بذلؾ صرح التشريع اإلسبلمي, ألجؿ التيسير عمى الناس كسد حاجاتيـ, 
رفع المشقة كالحرج عنيـ, فقد أجيز التعامؿ بيما عمى خبلؼ القياس؛ ألف في كبلىما ك 

, كىذا غير جائز, بينما أجيزا استحسانان عمى خبلؼ  المعقكد عميو في الذمة, كالمبيع معدـك
 القياس, كما ىذا إال عيف السداد كالتألؽ في سماء الجكدة كاإلحساف. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 اخلامتت
 وتحتوي عمى: 

 أوًل: النتائج.

 ثانًيا: التوصيات.
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 :ةإلييا الباحث توصمىذه بعض النتائج البحثية التي ت

 أوًل: النتائج: 

حقيقة الجكدة تكمف في العمؿ المتقف إلخراج منتج أك سمعة ليا سمات تفي بحاجة  -1
 المستيمؾ, كمنضبطة بضكابط الشرع.

الكتاب كالسنة كفعؿ الصحابة, كذلؾ دليؿ عمى  لقد أثبتت الجكدة مشركعيتيا في -2
 أنيا سمة أساسية في التشريع اإلسبلمي بكاممو.

اليدؼ األساسي مف الجكدة إرضاء اهلل عز كجؿ كحصكؿ البركة في الحياة, ثـ  -3
 إرضاء المستيمؾ كبذلؾ يحدث الرخاء كالتنمية كالتحسيف.

غير أنيا أىدرت كأىممت في لقد أيعمؿ بالجكدة في كؿ مناحي التشريع اإلسبلمي,  -4
األمكاؿ الربكية عند المقابمة بجنسيا, كبالتالي فبل يجكز بيع األقؿ باألكثر تفاضبلن 

 كلك جزافان, كذلؾ سدان لذريعة الكقكع في الربا.

لقد أدرج الفقياء صكران كثيرة في مصنفاتيـ, أثبتكا فييا الجكدة كالخفاؼ كالثياب  -5
لتمر كغيرىا الكثير, فأخذت الجكدة حظان كافران مف الفقو كالمبلبس كالعبيد كالكسكة كا

 اإلسبلمي.

لـ تكف في يـك مف األياـ معايير الجكدة ثابتة فيي متغيرة حسب مضمكنيا  -6
كمكضكعيا, كمتغيرة بالزماف كالمكاف أيضان, إال في بعض الحقائؽ الثابتة 

كنة ليا يكصميا كالصالحة لكؿ زماف كمكاف كىذا التغاير في معاييرىا يعتبر مر 
 ألعمى مستكيات التفكؽ.

ثبكت مشركعية عقد السَّمـ كاالستصناع عمى خبلؼ القياس؛ ألنيما مف بيع  -7
, لذا قد أثبتت الجكدة فييما, كذلؾ لمتيسير عمى الناس كرفع الحرج, كسد  المعدـك
حاجاتيـ, كدفع عجمة االقتصاد, كزيادة النماء كاألرباح لمستخدمي ىذه العقكد عمى 

 لصعيد الفردم أك المؤسساتي.ا

مف المعكقات كالمشكبلت التي كاجيت عقد السَّمـ ىك تحديد ثمف المسمـ فيو فكاف  -8
تحديد الثمف مبدأ تعمك بو صرح الجكدة, أما المعكؽ الثاني ىك أخذ الكفالة أك الرىف 

 في العقد فتحقيؽ المصمحة لكبل الطرفيف كقطع النزاع اقتضى إجازة ىذا األمر.
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ثبتت الجكدة في عقد االستصناع لمف قالكا بجكازه كعقد مستقؿ بذاتو كلـ يمحقكه لقد  -9
 أك بعقد آخر؛ ألنو يتمتع بنفس الحكمة كالفائدة المكجكدة في السَّمـ. السَّمـب

ما تمتع بو االستصناع مف أركاف كشركط كمعايير ىي نفسيا في السَّمـ, إال بعض  -10
يف المستصنىعو كقدرىا كصفتيا المطمكبة, كأف الشركط الخاصة بو, كىك بياف جنس الع

يككف المعقكد عميو مما يجرم فيو التعامؿ بيف الناس, كضرب األجؿ في االستصناع, 
 فكميا معايير ضبط ككضكح لتجنب النزاع كالخبلؼ كحفظ الحقكؽ.

ثبكت الجكدة في عقد السمـ بكجكد أركانو التي تعتبر السياج الحامي لمعقد, ككجكد  -11
 كالضكابط التي تثبت لو الصحة كالنفاذ. الشركط

مف المعكقات التي كاجيت عقد االستصناع ىك لزـك العقد أك عدـ لزكمو لكبل  -12
 الطرفيف, فشقت الجكدة طريقيا في حاالتو المختمفة كبينت المصمحة الكاقعة كأثبتتيا.

كضح مكاطف االتفاؽ كاالختبلؼ بيف العقديف, ة أف تكاف مما يجب عمى الباحث -13
          ىذا ما تـ في آخر مطمب في البحث. ك 

 التوصيات: ثانيًا:

كصي الباحثيف بالتكسع في تطبيؽ الجكدة كبيانيا في مجاالت أخرل تتعمؽ ت -1
باألحكاـ الشرعية, كاستنتاج معايير أخرل استخدميا الشرع تبيف بيا جكدة ىذا 

 التشريع.

تطبيؽ مثؿ ىذه البنكؾ كالمؤسسات االقتصادية بعدـ الغفمة عف  ةكصي الباحثت -2
المعامبلت كالخكض فييا كفتح المجاؿ أماـ الناس لمتعامؿ بيا, لما ليا مف تأثير 

 كبير في رفع الحرج كالمشقة كالتيسير عمى الناس.     



 

 

  

 

 

 

 

 

 الفهارس العامت

 

 أوًل: فيرس اآليات الكريمة.

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية واآلثار.  

 ثالثًا: فيرس الكتب.
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 أوًل: فيرس اآليات الكريمة.

رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة البقرة 

 17 117 ...ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ چ  .1

 18 143 چڤ ڤ ڤ ڤ چ  .2

 15, 14 195 ...ے  ے ھ  ھ ھھ  چ  .3

 91, 48 282 ...ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  .4

 سورة ال عمران

 14 159 چڦ ڦ ڤ چ  .5

 ساءسورة الن

 73 24 چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ  .6

 54 29 چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ  .7

 17 125 چ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک چ  .8

 سورة المائدة

 35 3 ...ڇ ڇ چ چ چ چ  .9

 سورة النعام

 ىػ 125 ...ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ    .10
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 سورة التوبة

 7 100 چڇ ڇ چ چ چ چ  .11

 سورة يوسف 

 35 55 ..ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ  .12

 سورة النحل

 7, 6 90 ...ڇ ڇ چ چ چ چ  .13

 15, 8 88 چ ىتىب  يب  جت  حت  خت  متچ  .14

 سورة الكيف

 8 30 ...ڳ ڳ گ گ گ چ  .15

 35 49 ...ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ  .16

 سورة المؤمنون

 8 14 ...ۆ ۆ ۇ ۇ چ  .17

 سورة النمل

 ج 19 ...ھ   ھ ہ ہ ہ چ  .18

 6 88 ...ىتىب  يب  جت  حت  خت  متچ  .19

 سورة القصص

 36 26 ...ھ      ھ ہ چ  .20
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 سورة ص

 3 8 ...ڈ  ژ    ڎ  ڎ  ڈچ  .21

 سورة الزمر

 6 55 ...وئ ەئ ەئ ائ ائ چ  .22

 سورة الشورى 

 14 38 چ ڻ ں ں چ  .23

 سورة الزخرف

 102 32 ...ۅ ۅ ۋ ۋ چ  .24

 سورة القمر

 15 49 چ يت ىت مت   خت حت چ  .25

 سورة الممك

 14, 8 2 ...ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ  .26

 سورة التين

 8 4 ...  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ  .27
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 ث النبوية واآلثار.  ثانيًا: فيرس األحادي

 رقم الصفحة طرف الحديث أو األثر

ٍكفى ًدينىوي  ٍف تىٍرضى ـٍ مى اءىكي  38 ...ًإذىا جى

ٍبًد  ٍبدي المًَّو ٍبفي شىدَّادو ًإلىى عى مىًني أىبيك بيٍردىةى كىعى  49 ...أىٍرسى

ؿَّ السَّمىؼى اٍلمىٍضميكفى   48   ...أىٍشيىدي أىفَّ المَّوى أىحى

بلن  اٍضًرٍب لىوي   80 أىجى

مىى شيءو  ا ًبشىاًىدىٍيًف عى اءىكيمى مىى بىاًب اٍلمىٍسًجًد فىمىٍف جى  12 ًمٍف ًكتىاًب" اٍقعيديكا عى

: الى كىالمًَّو يىا رىسيكؿى  ٍيبىرى ىىكىذىا قىاؿى  25 ...أىكيؿ  تىٍمًر خى

مىى كيؿٍّ شىٍيءو  ٍحسىافى عى  9 ...ًإفَّ المَّوى كىتىبى اإٍلً

ـٍ عىمىبلن أىٍف ييٍتًقنىوي  ًإفَّ اهلل ييًحب   ديكي  17, 14 ًإذىا عىًمؿى أىحى

مَّـى اٍشتىرىل ًمٍف يىييكًدمٍّ طىعىامنا  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  92 ...أىفَّ النًَّبيَّ صى

وي  عىؿى فىصَّ , كىجى ا ًمٍف ذىىىبو اتىمن مَّـى اٍصطىنىعى خى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  98 ...أىفَّ النًَّبيَّ صى

مَّـى نىيىى عىٍف بىٍيًع اٍلكىاًلًئ  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  100 ...أىفَّ النًَّبيَّ صى

: يىا رىسيكؿى المًَّو أىالى  مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اًر قىالىٍت ًلرىسيكًؿ المًَّو صى أىفَّ اٍمرىأىةن ًمفى األىٍنصى
 ...أىٍجعىؿي 

98 

 41, 7 ...أىٍف تىٍعبيدى المَّوى كىأىنَّؾى 

سىًبيىا  ًلحى اًليىا كى ٍرأىةي أًلىٍربىعو ًلمى  38 ...تيٍنكىحي اٍلمى

مَّدي ىىٍؿ لىؾى أىٍف تىًبيعىًني  قىاؿ يىا ميحى ؿ يىيكًدم, كى اء رىجي  78 ...جى

ًديئييىا سىكىاءه  يٍّديىىا كىرى  25 ...جى
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 رقم الصفحة طرف الحديث أو األثر

 7 سددكا كقاربكا 

ٍنو:" أفَّ ال  58 ...نبي عف عيٍركىةى اٍلبىاًرقي رىًضيى اهللي عى

مَّـى ًبالنَّاقيكًس ييٍعمىؿي ًلييٍضرىبى ًبًو   سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  37 ...قىاؿى لىمَّا أىمىرى رىسيكؿي المًَّو صى

ـى رىسيكؿي المًَّو  ـٍ ييٍسًمفيكفى ًفى الثَّمىًر -صمى اهلل عميو كسمـ-قىًد ًدينىة كىىي  79, 48 ...المى

مَّ  مَّـى ًإذىا عىًمؿى عىمىبلن أىٍثبىتىوي كىافى رىسيكؿي المًَّو صى سى مىٍيًو كى  10 ى المَّوي عى

ا لىٍيسى ًعٍندىؾى   100, 57 الى تىًبٍع مى

 ,  26 ...الى تىًبيعيكا الذَّىىبى ًبالذَّىىًب ًإالَّ ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو

ا لىٍيسى ًعٍندىؾى   80 ...الى يًحؿي بىٍيعي مى

 ج النَّاسى  الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري 

مَّـى ًبالنَّاقيكسً  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  37 ...لىمَّا أىمىرى رىسيكؿي المًَّو صى

مىى دى أىٍك مىا عى ـٍ ًإٍف كىجى ًدكي مىى أىحى  18 ...مىا عى

مَّـى أىٍف أىًبيعى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  80 ...نىيىاًني رىسيكؿي المًَّو صى

ٍف بىٍيًع اٍلكى   100, 76 ...اًلًئ ًباٍلكىاًلئً نىيىى عى

ـٍ ًلًكتىاًب المًَّو, فىًإٍف كىانيكا ًفي  ؤيىي ـ  اٍلقىٍكـى أىٍقرى  36 ...يىؤي
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 ثالثًا: فيرس الكتب.

 فيرس الكتب:

 كتب التفسير:
اسماعيؿ ابف كثير أبك الفداء القرشي البصرم المعركؼ ابف كثير , تفسير القرآف العظيـ,  -1

 ـ.1999 -ق1420, 2ق/ دار طيبة, ط1419, 1عممية, طدار الكتب ال
 -زيف العابديف عبد الرؤكؼ المناكم, التيسير بشرح الجامع الصغير, مكتبة اإلماـ الشافعي  -2

   ـ.198 -ق1406, 3الرياض, ط
 -ـ1427, 1ط, السعكدية العربية المممكة التدمرية دار, الشافعي اإلماـ تفسير, الشافعي -3

 .ق2006
أبك محمد األندلسي المعركؼ ابف عطية, المحرر الكجيز في تفسير الكتاب  عبد الحؽ -4

 .ق1422, 1بيركت, ط –العزيز, دار الكتب العممية 
 الميث نصر السمرقندم, بحر العمكـ تفسير السمرقندم.  -5
 -ق1420, 1محمد أبك جعفر الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف, مؤسسة الرسالة, ط -6

 ـ.200
ف مصطفى الزحيمي, التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, دار الفكر كىبة اب -7

 .ق(1418) ,2ط دمشؽ, -المعاصر

 كتب عموم القران: 

السعكدية,  –سميماف القرعاكم ك د محمد الحسف, البياف في عمكـ القرآف, مكتبة الظبلؿ  -1
 (. 200-199-198, )2ط

باب الطكؿ األكؿ عيد رسكؿ اهلل, دار القمـ  عبد القادر منصكر, مكسكعة عمكـ القراف -2
  .ـ(2002 -ق1422) ,1حمب, ط -عربيال

, 1مصر, ط -عبداهلل ابف أبي داككد السجستاني, المصاحؼ, دار الفاركؽ الحديثة -3
 ـ. 2002 -ق1432

 1جماؿ القراء ككماؿ االقراء, دار المأمكف لمتراث, بيركت, ط ,عمي اليمداني السخاكم -4
 .ـ(1997 -ق1418)
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 كتب الحديث " السنة": 

 -ق1424, 1بيركت , ط -ة أبك الحسف عمي البغدادم, سنف الدار قطني, مؤسسة الرسال -1
 ـ. 2004

, 3بيركت , ط–مية أبك بكر البييقي, السنف الكبرل, باب جكاز السمؼ, دار الكتب العم -2
 ـ.2002 -ق1424

 (/ 1997,  )1ر الغرب االسبلمي, طأبي القاسـ عبد الرحمف الجكىرم, مسند المكطأ, دا -3

كراتشي  –أحمد أبك بكر البييقي, السنف الصغير لمبييقي, جامعة الدراسات االسبلمية  -4
 ـ.1989-ق1410, 1باكستاف, ط

, 1كراتشي, ط -أحمد أبك بكر البييقي, معرفة السنف كآلثار, جامعة الدراسات االسبلمية  -5
 ـ.      1991 -ق1412

 -ق1404, 1دمشؽ ,ط –تميمي, مسند أبي يعمى, دار المأمكف لمتراث أحمد أبك يعمى ال -6
 .ـ1984

جماؿ الديف الزيمعي, نصب الراية ألحاديث اليداية, مؤسسة الرياف بيركت ,دار القبمة  -7
 .ـ(1997 -ق1418, )1الثقافية االسبلمية جدة , ط 

ر الكتب العممية, الحاكـ ابف الربيع الطيماني النيسابكرم, المستدرؾ عمى الصحيحيف, دا -8
 ـ.1990 -ق1411, 1ط
 بيركت. –سميماف أبك داكد السجستاني, سنف أبي داكد, , المكتبة العصرية صيدا  -9

 .محمد أبك عبداهلل ابف ماجة القزكيني, سنف ابف ماجة, دار احياء الكتب العربية -10
بيركت,  -محمد أبك عيسى الترمذم, الجامع الكبير سنف الترمذم, دار الغرب اإلسبلمي -11

 ـ,1998

 ـ.2002 0ق1423, 1الككيت ,ط –محمد األلباني, صحيح أبي داكد, مؤسسة غراس  -12

 –األلباني, غاية المراـ في تخريج أحاديث الحبلؿ كالحراـ, المكتب اإلسبلمي محمد -13
  ق.1405, 3بيركت, ط
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, 1محمد بف اسماعيؿ البخارم, الجامع المسند الصحيح, دار طكؽ النجاة , ط -14
 ق. 1422

, 3بيركت, ط –محمد بف عبداهلل الخطيب العمرم, مشكاة المصابيح, المكتب اإلسبلمي -15
 ـ. 1985

محمد ناصر الديف األلباني, إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ, المكتب  -16
 ـ1985-ق1405, 2بيركت,  ط –اإلسبلمي 

الرياض,  –ارؼ محمد ناصر الديف األلباني, سمسة االحاديث الصحيحة , مكتب المع -17
 . 1ط

 محمد ناصر الديف األلباني, صحيح  الجامع الصغير كزياداتو, المكتب االسبلمي. -18

 –مسمـ أبك الحسف النيسابكرم, المسند الصحيح المختصر, دار احياء التراث العربي  -19
 بيركت.   

 شروح الحديث:
 .حمديةالم السنة دار, األحكاـ عمدة شرح اإلحكاـ إحكاـ, العيد دقيؽ ابف -1
بيركت  -دمشؽ  -الحسيف أبك محمد البغكم, شرح السنة, المكتب اإلسبلمي -2
 ـ(1983 -ق1403,)2ط
دمشؽ,  –حمزة محمد قاسـ, منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم, مكتبة البياف  -3

 ـ.  1990 -ق1410الرياض,  –مكتبة المؤيد 
ع ما زاد عمييا, الجامعة اإلسبلمية عبداهلل بف صالح المحسف, األحاديث األربعيف النككية م -4
 ـ.  1984 -ق1404, 3المدينة المنكرة, ط –
, 1بيركت , ط -مشكاة المصابيح,  دار الفكر عمي أبك الحسف اليركم, مرقاة المفاتيح شرح -5

 ـ.2002 -ق1422
الرياض,  –عمي بف عبد الممؾ أبك الحسف ابف بطاؿ, شرح صحيح البخارم, مكتبة الرشد  -6
 ـ.    2003 -ق1423, 2ط
 –محمد أبك الحسف التتكم السندم, حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة, دار الجيؿ  -7

 .  2بيركت, دار الفرؾ ,ط
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محمد أبك العبل المبار كفكرم, تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم, دار الكتب العممية  -8
 بيركت.

, دار الكتب 2ف القيـ, ط محمد العظيـ آبادم, عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد كحاشية اب -9
 ق.1415العممية, 

مصر, ط  -محمد المناكم, فيض القدير شرح الجامع الصفير, المكتبة التجارية الكبرل -10
 ق.1365, 1

محمد بدر الديف العيني, عمدة القارئ شرح صحيح البخارم, باب إذا أراد بيع تمر بتمر  -11
 بيركت.      -خير منو, دار إحياء التراث العربي

 -مد بف صالح العثيميف, شرح رياض الصالحيف, باب الحمـ كاألناة,  دار الكطفمح -12
 ق. 1426الرياض, 

منتقى األخبار, محمد بف عمي الشككاني, نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح   -13
 ـ. 1993 -ق1413, 1, طمصر –دار الحديث 

 كتاب أصول فقو:

ار عف أصكؿ فخر اإلسبلـ البزدكم, باب ثبكت عبد العزيز بف أحمد البخارم,  كشؼ األسر  -1
 ( دار الكتاب اإلسبلمي. 3/289القياس )

 السيرة والشمائل: 
المدينة  -بريؾ أبك مايمة العمرم, غزكة مؤتو كالسرايا كالبعكث النبكية, الجامعة اإلسبلمية -1

 ـ.  2004 -ق1424, 1المنكرة , ط
 ـ(  1999 -ق142)1جر لمتراث ,ط حسف أيكب, رجاؿ كنساء حكؿ الرسكؿ , دار الف -2
,  دار الكفاء ,) -3 ـ( دار 2003-ق1424صفي الرحمف المبار كفكرم , الرحيؽ المختـك

 ق.1427, 1دمشؽ, ط –العصماء 
 بيركت. –عبد السبلـ ىاركف , تيذيب سيرة ابف ىشاـ, دار  إحياء التراث العربي  -4
أحداث, باب المسممكف يختاركف  عمي محمد الصبلبي, السيرة النبكية عرض حقائؽ كتحميؿ -5

 ـ .2008 -ق1429, 7بيركت, ط –خالد بف الكليد, دار المعرفة 
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 كتب المذاىب الفقيية:

 أوًل: الفقو الحنفي

 ق.  1322, 1أبك بكر الزبيدم, الجكىرة النيرة , باب كتاب البيكع, المطبعة الخيرية, ط -1

 –ي في الفقو النعماني, دار الكتب العممية برىاف الديف ابف مازه البخارم,  المحيط البرىان -2
 ـ. 2004 -ق1424, 1بيركت, ط

 ق .1313القاىرة,ط, –الزيمعي, تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ, المطبعة الكبرل األميرية  -3

 .    2زيف الديف ابف نجـ, البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, دار الكتاب اإلسبلمي, ط  -4

 . 2حر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, دار الكتاب اإلسبلمي, طزيف الديف ابف نجيـ, الب -5

 ق(.  1310, )2الشيخ نظاـ  الديف البمخي كجماعة آخركف, الفتاكل اليندية,  دار الفكر, ط -6

 ـ. 1992 -ق1412, 2بيركت, ط–عابديف, رد المحتار عمى الدر المختار, دار الفكر   -7

جمع األنير في ممتقى األبحر,  دار إحياء عبد الرحمف بف محمد المعركؼ بداماد أفندم, م -8
 التراث العربي. 

 بيركت.  -عبد الغني الغنيمي, المباب في شرح الكتاب, المكتبة العممية -9

 -ق1356القاىرة ,  –عبد اهلل أبك الفضؿ البمدحي, االختيار لتعميؿ المختار, الحمبي  -10
 ـ  1937

 ترتيب الشرائع, دار الكتب العممية, عبلء الديف أبك بكر الكاساني, بدائع الصنائع في -11
 ـ. 1986-ق1406, 2ط

بيركت -عبلء الديف الحسيني ابف عابديف, رد المحتار عمى الدر المختار,  دار الفكر -12
 ـ. 1992 -ق1412, 2ط

 -عمٌي  أبك الحسف المرغيناني, اليداية في شرح بداية المبتدم, دار احياء التراث العربي -13
 بيركت
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 اـ, فتح القدير, دار الفكر . الكماؿ ابف اليم -14

 كماؿ الديف السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ, فتح القدير, دار الفكر.  -15

 –لجنة مككنة مف عدة عمماء في الخبلفة العثمانية, مجمة األحكاـ العدلية, نكر محمد  -16
 كراتشي. 

 -ق1414, 2بيركت , ط -محمد أبك بكر السمرقندم, تحفة الفقياء, دار الكتب العممية -17
 ـ.1949

 محمد أبك عبد اهلل البابرتي, العناية شرح اليداية, دار الفكر -18

 ـ(2003 -ق1423بيركت ) –محمد السرخسي, المبسكط, دار المعرفة  -19

 ثانيًا: الفقو المالكي

 ابف الحاجب الكردم, جامع األميات.  -1

ركاني, دار الفكر, أحمد أبك غنيـ النفراكم, الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القي -2
 ـ 1995 -ق1415

 ـ .1994, 1بيركت ,ط–شياب الديف أحمد القرافي, الذخيرة, دار الغرب اإلسبلمي  -3

 ـ.  1994 -ق1415, 1مالؾ ابف أنس األصبحي, المدكنة الكبرل, دار الكتب العممية, ط -4

ه, دار الغرب محمد أبك الكليد ابف رشد القرطبي, المقدمات المميدات, باب السمـ كأصؿ جكاز  -5
 ـ.1988 -ق1408, 1االسبلمي,  ط

محمد أبك عبداهلل الطرابمسي الزعيني, مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ, دار الفكر,  -6
 ـ. 1992 -ق1412, 3ط

 محمد أبك قاسـ الغرناطي ,القكانيف الفقيية. -7

, 1طمحمد أبي قاسـ الغرناطي, التاج كاالكميؿ لمختصر خميؿ, دار الكتب العميمة,  -8
 ـ.  1994 -ق1416
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 محمد بف أحمد الدسكقي, حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير, دار الفكر.    -9

 -ق1425القاىرة,  -محمد بف الرشد القرطبي, بداية المجتيد كنياية المقتصد, دار الحديث -10
 ـ.  2004

 بيركت  -محمد بف عبداهلل الخرشي, شرح مختصر خميؿ, باب السمـ, دار الفكر -11

 ق.  1350, 1بف قاسـ الرصاع, شرح حدكد ابف عرفو, المكتبة العممية, طمحمد  -12

 ثالثًا: الفقو الشافعي

 ابراىيـ ابك اسحاؽ الشيرازم, التنبيو في الفقو االسبلمي, عالـ الكتب. -1

جدة ط  -أبك الحسف يحيى العمراني اليمني, البياف في مذىب اإلماـ الشافعي,  دار المنياج -2
  ـ(200 -ق1421, )1

 –أبك بكر الحصنى الشافعي, كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار, دار الخير  -3
 ـ1994, 1دمشؽ,ط

, 1دمشؽ, ط –أبك بكر الحصني, كفاية األخيار في ح غاية االختصار,  دار الخير  -4
 ـ1994

أبك بكر الدمياطي المعركؼ بالبكرم, اعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف, دار  -5
 ـ.1997-ق1418, 1الفكر, ط

 أبك زكريا محيي الديف النككم, المجمكع شرح الميذب,  دار الفكر.   -6

بيركت  -أبك زكريا محيي الديف النككم, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف, المكتب اإلسبلمي -7
 ـ. 1991 -ق1412, 3عماف , ط –دمشؽ  –

 ب العممية. أبي اسحاؽ الشيرازم, الميذب في فقو اإلماـ الشافعي, دار الكت -8

,  1قطر, ط –أحمد أبك العباس النقيب, عمدة السالؾ كعدة الناسؾ, الشؤكف الدينية  -9
 ـ 1982

, 1قطر, ط–أحمد أبك لعباس النقيب, عمدة السالؾ كعدة الناسؾ, الشؤكف الدينية  -10
 ـ.   1982
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 -أحمد بف محمد الييتمي, تحفة المحتاج في شرح المنياج, المكتبة التجارية الكبرل -11
 ـ. 1938 -ق1357مصر, 

 عبد الكريـ الرافعي القزكيني, فتح العزيز بشرح الكبير, دار الفكر/   -12

 -ق1428, 1عبد الممؾ الجكيني, نياية المطمب في دراية المذىب, دار المنياج, ط -13
 ـ.2007

عمى أبك الحسف الماكردم, الحاكم الكبير في فقو افماـ الشافعي كىك شرح مختصر  -14
 ـ(   1999 -ق1419,)1بيركت, ط  –الكتب العممية المزني,  دار 

 القزكيني, فتح العزيز بشرح الكجيز, دار الفكر.  -15

, 1القاىرة, ط–محمد أبك حامد الغزالي الطكسي, الكسيط في المذىب, دار السبلـ  -16
 ـ 1417

محمد الخطيب الشربيني, مغني المحتاج في معرفة معاني الفاظ المنياج, دار الكتب  -17
 ـ. 1994 -ق1415, 1, طالعممية

 ـ.1990 -ق1410بيركت , -محمد الشافعي, األـ, دار المعرفة  -18

ميصطفى الخف, د. ميصطفى البيغا, عمي الشربجي, الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ  -19
 ـ.1992 -ق1413, 4دمشؽ ط –الشافعي, دار القمـ 

, 1جدة, ط -المنياج يحي أبك الحسيف العمراني, البياف في مذىب اإلماـ الشافعي, دار -20
 ـ. 2000 -ق1421

 رابعا: الفقو الحنبمي
, 1بيركت, ط –ابراىيـ أبك اسحاؽ ابف مفمح, المبدع في شرح المقنع,  دار الكتب العممية  -1

 ـ.1997-ق1418
-ق1409, 9ابراىيـ بف سالـ ابف ضكياف, منار السبيؿ شرح الدليؿ, المكتب اإلسبلمي, ط -2

 ـ. حنابمة 1989
بك الخطاب الكمكذاني, اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ, مؤسسة محفكظ أ   -3

 ـ(.2004 -ق1425,)1غراس, ط 
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 . 1محمد التميمي النجدم, مختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبير, مطابع الرياض, ط -4

, 1محمد المصرم الزركشي, شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي, دار العبيكاف, ط -5
 ـ.   1993 -ق1413

, 1الرياض, ط –يكسؼ الكرمي المقدسي, دليؿ الطالب لنيؿ المطالب, دار طيبة  مرعي بف -6
 ـ. 2004 -ق1425

مصطفى السيكطي الرحيباني , مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى, المكتب  -7
 ـ.     1994 -ق1415, 2االسبلمي, ط

 لعممية. حنبميمنصكر ابف يكسؼ البيكتي, كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع, دار الكتب ا -8

 منصكر البيكتي, الركض المربع شرح زاد المستقنع,  دار المؤيد.  -9

منصكر البيكتي, دقائؽ أكلي النيى لشرح المنتيى, المعركؼ بشرح منتيى  -10
 ـ.  1993 -ق1414, 1( عالـ الكتب, ط2/95اإلرادات,)

, دار الكتب مكفؽ الديف ابف قادمة الجماعيمي المقدسي ,الكافي في فقو اإلماـ أحمد  -11
 ـ.  1994 -ق1414, 1العممية, ط

 مكفؽ الديف ابف قادمة الجماعيمي المقدسي, المغني البف قدامة, مكتبة القاىرة.  -12

 الفقو الظاىري:

 بيركت.  –عمي ابف حـز الظاىرم, المحمى باآلثار, دار الفكر 

 كتب الفقو العامة والكتب العامة: 

 ـ .   1984, 1اربة ,دار الفكر,  طزكريا محمد القضاة, السمـ كالمض -1

صادر عف كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية الككيت, المكسكعة الفقيية الككيتية, دار  -2
 ق1427ق. 1404, مف 2الككيت, ط -السبلسؿ

 -ق1424, 2عبد الرحمف الجزيرم, الفقو عمى المذاىب األربعة, دار الكتب العممية, ط -3
 ـ.  2003
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ة فتاكل المعامبلت المالية لممصارؼ كالمؤسسات المالية عمي جمعة محمد, مكسكع -4
    ـ(2009 -1430) 1االسبلمية "السمـ ك اإلستصناع الككالة " دار السبلـ, ط

 .  1كىبة الزحيمي, الفقو االسبلمي كأدلتو, باب جيد الماؿ كرديئو, دار الفكر, ط  -5

  ب آداب:  اكت

 بيركت–بياف حقيقة النعمة كأقساميا , دار المعرفة  أبك حامد الغزالي, إحياء عمـك الديف, باب
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 العربوةىباللغةىالملخص

 الممخص بالمغة العربية


لقد تناكلت ىذه األطركحة قضية ليا مف األىمية الكثير كىي معيار الجكدة في الفقو 
فيذه األطركحة تبيف ما مدل تحقيؽ  ,االستصناعاإلسبلمي كقد خصصت في عقدم السمـ ك 

 خاتمة عمى النحك التالي:معايير كضكابط الجكدة في ىذه العقكد, كقد تناكلت ثبلثة فصكؿ ك 

كأىميتيا كمفيكـ المعيار  مشركعيتيامفيكميا ك تناكؿ الجكدة ببياف  الفصل األول: 
الذم خمصت اليو الباحثة إلى أف الجكدة منظكمة مف القيـ  ككظيفتو كمدل العبلقة بينيـ, ك

اهلل تعالى ثـ كالمبادئ مكجكدة في كؿ تعاليـ اإلسبلـ, كليا معايير تطبؽ في كؿ مطمب إلرضاء 
 إرضاء اآلخريف .

كقد تناكؿ تطبيؽ معايير الجكدة في عقد السمـ مف أركانو كشركطو الفصل الثاني: 
كمعكقاتو, كقد خمصت الباحثة فيو أف ىناؾ معايير كضكابط شرعية تطبؽ في كؿ جزيئات 

 .العقد

انو كشركطو االستصناع مف أرككقد تناكؿ تطبيؽ معايير الجكدة في عقد الفصل الثالث: 
كمعكقاتو, كقد خمصت الباحثة فيو أف ىناؾ معايير كضكابط تطبؽ في جزيئات العقد تنـ عف 

 فمسفة ىذا التشريع القائـ عمى قاعدة اليسر كالميف كرفع الحرج عف الناس.

  .كقد تناكلت فيو أىـ النتائج كالتكصيات التي خمصت فييا مف ىذه األطركحةثم الخاتمة 
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Abstract 

Abstract 

This dissertation dealt with a very important issue which is the 

quality criteria in the Islamic Fiqh ( Jurisprudence ) concentrating on the 

contracts of Salam and Istisna' (forward sales and manufacturing). This 

dissertation shows to what extent they achieve the quality standards and 

rules in contracts. The dissertation included three chapters and a 

conclusion as shown below:  

First Chapter: It deals quality showing its concept, legality, 

importance and the standard concept, its functions and the relationship 

between them. The researcher concluded that quality is a system of values 

and principles which are available in all teachings of Islam and it 

standards which are applied in every aspect to please Allah the Almighty 

and the others as well.  

Second Chapter: It dealt with the application of the quality standards 

in the Salam Contract its pillars, conditions and obstacles. The researcher 

concluded that there are standards and legal rules applied in every part of 

the contract.  

Third Chapter: It deals with the application of the quality standards 

in the Istisna’ contract, its pillars, conditions and obstacles. The 

researcher concluded that there are standards and rules applied in all the 

parts of the contract which reflect the philosophy of this legislation based 

on the rule of simplicity, softness and lifting embarrassment. 

The conclusion included the most important results and 

recommendations concluded in this dissertation.  

 


