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 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة
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  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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ذه فإن ه. قبلت: جراملقبلة، وقال املستأأجرتك داري سنة من أول السنة الهجرية 
اإلجارة تنعقد سببًا في الحال مللك املستأجر املنفعَة واملؤجِر األجرَة املعينة، ولكن ال 
يترتب عليه حكمه وهو االنتفاع بالفعل واستحقاق األجرة في الحال بل يترتب حكمه 

لعقد مفضيًا إلى واإلضافة هي عبارة عن جعل سبب ا. عند ابتداء السنة املذكورة
 (.6" )من املضاف إليهوقت حلول الز  حكمه

ما كان بصيغة تفيد وجود العقد في الحال، ولكن تفيد بذاتها أيضًا تأخر أحكامه "
إلى املستقبل، كمن يعقد عقد إجارة دار لسكناها على أن تبتدئ السكنى بعد شهر 

ة دن العقد قد ينشأ بإرامن وقت العقد، وكمن يقول لعبده أنت حر غدًا على اعتبار أ
فالعقد في هذه الحال ينشأ، ولكن أحكامه كلها تؤخر إلى املستقبل، وهو . منفردة

 (.7" )الزمن الذي يعين فيه ابتداء تنفيذ أحكام العقد
 

 :تعريف الوعد بالعقد: املسألة الثالثة
 :ومن تعريفاته

في  دته الجازمة لفعل أمرإخبار اإلنسان غيَره بإرا: "تعريف هيئة املحاسبة واملراجعة
 (.8" )املستقبل لصالح ذلك الغير مخيرًا في االستفادة من الوعد

 (.9" )هو إنباء اإلنسان غيره بأنه سيفعل أمرًا في املستقبل مرغوبًا له"
إخبار عن إنشاء املخبر معروفًا مع وفاء في : "ومن املتقدمين قال ابـن عـرفة

 (.10)"املستقبل
ائه لتبرع أو معــاوضــة بمــبـاح أو مـندوب لغيره في مــخبـٍر عن إنشــــ هــــو إخـبـــار"

 (.11" )املســتقبل

                                                      
 .200املعامالت في الشريعة اإلسالمية؛ ألحمد أبو الفتح؛ ص( 6(
نظرية الشرط في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن : وانظر. 245زهرة؛ صأبو امللكية ونظرية العقد؛ للشيخ محمد ( 7(

 .175الشاذلي؛ ص
 .1189، ص2/1؛ البند 49املعايير الشرعية؛ أليوفي؛ معيار رقم ( 8(
 .238/1شرح املجلة العدلية؛ لألتاس ي؛  (9)
ت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان امال املدخل إلى فقه املع: وانظر. 560/2الحدود؛ البن عرفة؛ مع شرحها للرصاع؛  (10)

 .203شبير؛ ص
 .238/1شرح املجلة العدلية؛ لألتاس ي؛  (11)
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  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

  :تعريف املواعدة على العقد: املسألة الرابعة
أن يعد كل واحد منهما : املواعدة: "فمن املتقدمين عرفها الحطاب املالكي فقال

خر آفإن وعد أحدهما دون ال صاحبه بالتزويج فهي مفاعلة، وال تكون إال من اثنين،
 (.12" )فهي العدة

وعدان متقابالن من طرفين بإيقاع فعل من كل : "وتعريف هيئة املحاسبة واملراجعة
 (.13" )واحد منهما في املستقبل في محل واحد وزمن واحد

إعالن شخصين عن رغبتهما في إنشاء عقد، أو إيقاع تصرف في املستقبل، تعود آثاره "
 (.14" )عليهما

صاحبه بالعقد، فهي مفاعلة ال تكون إال بين اثنين، فإن وعد أن يعد كل واحد منهما "
 (.15" )أحدهما دون اآلخر فهذه الِعدة

 
 :تعريف العقد مع تأجيل البدلين: املسألة الخامسة

وهو الذي ينعقد بإيجاب وقبول، ويثبت فيه حق التسليم للبائع واملشتري مؤجال، 
بيع في وقت مؤجل سواء كان هذا املبيع موصوفا أو معينا، كما فيلزم البائع تسليم امل

 .يلزم املشتري تسليم الثمن في وقت مؤجل سواء كان هذا الثمن موصوفا أو معينا
 

  :تحرير الفروق بين املصطلحات ذات العالقة: املطلب الثاني
 :قبلتالفرق بين العقد املعلق على شرط والعقد املضاف إلى املس: املسألة األولى

يتفق البيع املعلق والبيع املضاف إلى املستقبل في كونهما عقدان ال يترتب عليهما األثر 
 .في الحال وإنما يتأخر إلى مجيء الوقت الذي أضيف إليه

بعتك  :ويفترقان أن تعليق البيع يمنع املعلق عن السببية للحكم، فإذا قلت لشخص
رها في ب عليها أثسببًا للبيع، وترتكانت هذه الصيغة . قبلت: داري بكذا فقال لك

                                                      
 .413/3مواهب الجليل؛ للحطاب؛  (12)

 
 .1189؛ ص2/2؛ البند 49املعايير الشرعية؛ أليوفي؛ معيار رقم  (13)
 .3272/4نزيه حماد؛ ص. دراسات املعايير الشرعية؛ بحث د (14)
 .457اإلسالمي؛ العدد الثالث عشر؛ الجزء الثاني؛ ص مجلة مجمع الفقه (15)
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بعتك داري بكذا إن باع لك فالن داره، فقد منعت انعقاد : الحال، أما إذا قلت له
العقد سببًا للحال، وجعلته متأخرًا إلى وجود الشرط املعلق عليه، فعند وجوده 

  .ينعقد العقد سببًا مفضيًا إلى حكمه
تك إن جاء الشهر لقادم بعتك، أو بعإن جاء الشهر ا: ومثله في التعليق لو قلت

 .فقد علقت انعقاد البيع على شرط، وهو مجيء الشهر القادم. القادم
أما البيع املضاف إلى املستقبل فال تمنع صيغة اإلضافة إلى املستقبل من انعقاد 

بعتك داري بكذا من أول الشهر القادم، : العقد سببًا للحكم في الحال فإذا قلت
إلى الوقت املضاف إليه، فاإلضافة ال تخرج العقد وإنما يتأخر حكمه انعقد العقد، 

عن السببية بل تؤخر حكمه فقط، بخالف التعليق فإنه يمنع السببية في الحال، 
وإذا امتنعت السببية لم يترتب األثر، فإرجاء األثر في حالة التعليق تبعًا، أما إرجاؤه 

 .في حالة اإلضافة فيجيء أصالة
 

 :والخالصة
أن البيع املعلق هو ما تأجل فيه انعقاد العقد إلى اليوم الذي اتفقا عليه، وبالتالي 
فإنه أشبه بالوعد، أو املواعدة على إجراء عقد عند تحقق الشرط، أو مجيء اليوم 

تحرير الفرق بين العقد املعلق على شرط وبين الوعد واملواعدة في . )املستقبلي
 (.املسألة الثانية

املضاف فهو ما كان فيه العقد منعقدا؛ وأجلت آثار العقد إلى اليوم الذي  وأما البيع
بين العقد  تحرير الفرق . )اتفقا عليه؛ وبالتالي فإنه أشبه بالعقد مع تأجيل البدلين

 (.املضاف والعقد مؤجل البدلين في املسألة الثالثة
يق الضرير ر الصدوهذا التفريق املختار في هذا البحث؛ خالفا لتفريق الشيخ الدكتو 

 :رحمه هللا املبني على أن الفرق بينهما مبناه على تحقق الحصول وعدمه؛ حيث قال
أن املضاف إليه يكون محقق الحصول وهو الغالب، وقد يكون محتمل الحصول، "

كما أن املعلق عليه يكون محتمل الحصول، وهو الغالب، وقد يكون محقق 

 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة
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  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 ن حيث الصورة هو وجودالتعليق واإلضافة موعلى هذا يكون الفارق بين . الحصول 
 (.16" )أداة التعليق وعدمها

 :الفرق بين العقد املعلق على شرط واملواعدة على البيع: املسألة الثانية
العقد املعلق على شرط وهو حصل فيه اإليجاب والقبول معلقا على شرط؛ 

 حقق الشرط إلىوال يحتاج عند ت. فاإليجاب والقبول معلقان أو أحدهما على شرط
 .إيجاب وقبول جديدين

اشتريت منك دارك بمليون إن حصلت لي قسمة اإلرث التي اتفقت عليها : كأن يقول 
 .قبلت: فيقول البائع. مع إخوتي خالل هذا الشهر

وال  بيع تلقائيا،فإذا حصلت قسمة اإلرث املتفق عليها خالل هذا الشهر؛ انعقد ال
 .مايحتاج إلى إيجاب وقبول جديد منه

ومثله اإليجاب املمتد؛ فهو شرط مقترن باإليجاب، ويحدد شروطا النعقاد عقد 
 .البيع؛ متى ما تحققت انعقد البيع

األوامر في سوق األسهم والبورصة املمتدة إلى زمن؛ كأمر بالبيع يمتد : ومن صوره
فمتى ما جاء مشتر وأدخل السعر املطلوب . ألسبوع؛ بشرط أن يكون السعر كذا

 .فإنه ينعقد البيع دون حاجة لتجديد إيجاب من البائعاملدة املحددة خالل 
ومن املهم بيانه في هذا الشأن أن ملكية السهم تبقى في حوزة الشخص الذي أصدر 

و حصل فل. إيجابا ممتدا إلى حين وقوع املعلق عليه؛ وعندئذ تنتقل ملكية األسهم
ة مثال فإن هذا اد جمعية عموميتوزيعات للسهم خالل مدة اإليجاب املمتد أو انعق

 .الشخص املوجب هو الذي يستحقها إلى حين انعقاد عقد البيع
وأما الوعد بالبيع، أو املواعدة على البيع فهو اتفاق على أن ينعقد بيع بإيجاب وقبول 

 .مستقبلي في زمن مستقبلي، ويحتاج حينها إلى إحداث إيجاب وقبول 
ق على شرط؛ أي علق انعقاده على شرط في اإليجاب وهنا يظهر الفرق بين العقد املعل

خيصه ويمكن تل. أو على شرط في القبول، وبين الوعد أو املواعدة على أمر مستقبلي
  :في نقاط

                                                      
 .167الغرر؛ للدكتور الضرير؛ ص( 16)

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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 اإلضافة إلى املستقبل 

أن صيغة الوعد تتضمن إنشاء في املستقبل ألمر ما، أما العقد فإنه يتضمن إنشاء  (1
  .في الحال معلقا على أمر ما

 .ان في حق نفسه، أما العقد فهو ما كان بين املتعاقدينأن الوعد ينفرد فيه اإلنس (2
، (والخالف مشهور في وجوبه أو استحبابه)الوعد يشرع الوفاء به وجوبا أو استحبابا  (3

 .وأما العقد فهو ملزم للمتعاقدين
أن الوعد ال يعد إيجابا واملواعدة ال تعد إيجابا وال قبوال، بخالف العقد املعلق الذي  (4

 .حتى يشتمل على إيجاب وقبول ال يسمى عقدا 
 

والوعد تحصل به مصالح مهمة ال يمكن تحققها بالعقد؛ منها التخفف من 
 ولقد أطنب. "وهي كثيرة الحصول في الواقع عمالً . االلتزامات في نشأة مشروع ما

األستاذ بالنيول في بيان مزاياها وما ينجم عنها من الفائدة في املعاملة، وضرب لنا مثاًل 
ل صناعي وال يملك غير القليل من املال، فإذا هو اشترى شرع في إنشاء معمبشخص 

أرضًا إلقامة بناء املعمل عليها ودفع ثمنها في الحال نقص رأس ماله وعظمت خسارته 
إذا لم ينجح في عمله، أما إذا استأجر األرض بشرط الخيار في إقامة املباني التي يراها 

بها بأن يبيعها به إذا بدا له شراؤها في املستقبل أمكنه الزمة عليها وأخذ وعدًا من صاح
 "استخدام رأس ماله بأكمله في عمله وضمن امتالك العين متى نجح في مشروعه

(17.) 
والحالة املذكورة في املثال هي األكثر شيوعًا، فالوعد بالبيع كثيرًا ما يشترط ضمن 

غير من شرائها، ولكنه مشاهد عقود اإليجار ضمانًا لشراء العين املؤجرة ومنعًا لل
أيضًا في البيوع التي تحصل على يد السماسرة، وفي البيع بطريق املزاد، كما قد 

 ع: بعض األمثلة األخرى للوعد بالبي يشاهد في غيرها، وتلك
عرض مالك بيع عمارته فتفاوض معه شخص ال يملك في الحال الثمن الكافي، فاتفقا  (1

في العقد شرطًا يعد فيه البائع بأن يبيع له العمارة على أن يستأجرها منه ويشترط 
فالعقد مشترك بين اإلجارة في الحال والوعد بالبيع في . بْعُد بشروط معينة

  .االستقبال

                                                      
 .174-154محمد حلمي بك؛ عقد البيع؛ فقرة : انظر( 17)

 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة
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  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

بنى شخص بيتًا في أرض غير مملوكة له وأخذ تعهدًا من مالك األرض بأن يبيعها له  (2
  .عندما يطلب ذلك منه

عدة مالك فاضطرت  شراء أمالك كثيرة من أرادت شركة إنفاذ مشروع يقتض ي (3
ملفاوضة كل مالك على حدة، ولكن ملا كان ال يتيسر لها تنفيذ املشروع إال إذا استولت 
على جميع األمالك املطلوبة فال يتسنى لها أن تشتري شراًء باتًا الحتمال عدم اتفاقها 

ع مَّ لها االتفاق ممع جميع املالك فتأخذ ممن تتفق معهم وعودًا بالبيع حتى إذا ت
 .جميع املالك قبلت البيوع وطلبت تنفيذ التعهدات

وقد أطال القانونيون والفقهاء في بيان قيمة الوعد واملواعدة وحكمهما من حيث 
ومنشأ  ا أم ال؛ بما ال داعي لعرضه هنا،اإللزام وعدمه؛ ومن حيث كونهما عقد

ثل تي هي بمعنى الوعد املجرد ماختالفات الفقهاء تقريرهم بأن صيغة االستقبال ال
، وعدد من 171كما جاء في املجلة مادة . سأبيع وسأشتري ال ينعقد بها البيع حاال

إذ صيغة البيع عندهم ما كان فيه القبول . كتب الفقه على اختالف املذاهب
 وأما صيغة املضارع. واإليجاب بلفظ املاض ي، ألن املاض ي يدل على تحقق الوجود

أو االستقبال، فإن أريد بها الحال انعقد البيع، كأبيع وأشتري،  بها الحال فإما أن يراد
، وكذلك إذا كان (من املجلة 170راجع مادة )وإن أريد بها االستقبال فال ينعقد 

 .عفال ينعقد البي( القترانه بالسين و سوف)املضارع ال يفيد غير االستقبال 
ن القوانين كالقانون الفرنس ي في مادة ومنشأ اختالفات القانونيين ما قررته عدد م

. "الوعد بالبيع كالبيع متى حصل التراض ي من املتعاقدين على املبيع وثمنه: "1589
وقد حكى األستاذ محمد حلمي بك اختالف شراح القانون في شرح هذه املادة؛ 

 (.18)وموقفهم من تفسيرها 
 

 :تقبلإلى املسد املضاف الفرق بين العقد مؤجل البدلين والعق: املسألة الثالثة
العقد املضاف إلى املستقبل هو ما انعقد بإيجاب وقبول وتم تأجيل آثاره إلى وقت 
مستقبلي؛ ومثاله عقد اإلجارة الذي ينعقد فيه العقد بإيجاب وقبول تام في بداية 

                                                      
 .174-154محمد حلمي بك؛ عقد البيع؛ فقرة : أنظر( 18)

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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 اإلضافة إلى املستقبل 

ذا ففي ه. العام؛ على أن يكون عقد اإلجارة ملدة عام واحد تبدأ من شهر رمضان مثال
 .د اإلجارة في محرم، وابتدأ تنفيذ عقد اإلجارة في رمضانانعقد عق املثال

فالعقد املضاف إلى املستقبل هو املنعقد بإيجاب وقبول مع وقف التنفيذ إلى وقت 
 .فتتعلق آثار العقد لحين ذلك الوقت املستقبلي. مستقبلي

ان ؛ سواء ككمنها انتقال املل: وآثار العقد التي تتعلق إلى الوقت املستقبلي كثيرة
انتقال ملك العين في البيع أو انتقال ملك املنفعة في عقد اإلجارة، ومنها وجوب تسليم 

 .املبيع، ووجوب تسليم الثمن، ومنها ضمان العيوب وضمان العهدة باملبيع أو بالثمن
وأما العقد مع تأجيل البدلين؛ فهو تأجيل ألحد آثار عقد البيع، بحث الفقهاء فيه 

 .تأجيل تسليم البدلين جميعا؛ أي تأخير هذا األثر من آثار العقدمسألة حكم 
إضافة هذا األثر إلى املستقبل؛ فإذا علق فيه  فالعقد حين يعلق أثر من آثاره فهو

تسليم البدلين فهو إضافة لهما إلى املستقبل؛ فإذا علقت جميع آثاره فهو العقد 
 .إلى يوم مستقبلياملضاف إلى املستقبل الذي علقت فيه جميع آثاره 

مثل  .كما يدخل فيه كذلك ما تم تعليق بعض آثاره على حصول شرط من الشروط
 .سداد دفعات محددة مثال

وفي هذه الحالة وهي تعليق أثر من اآلثار على شرط من الشروط يحصل تقارب كبير 
 .بين املضاف إلى شرط وبين املعلق على شرط
لحصول أثر العقد املنعقد، وفي حال  فاملضاف إلى شرط يكون فيه الشرط سببا

عدم وجوده فإن العقد منعقد تترتب آثاره األخرى، وربما يكون عدم تحقق شرط 
 .للعقد( فاسخا)شرطا  -مثال  –التسليم 

 وفي حال عدم. والعقد املعلق على شرط يكون فيه الشرط سببا لحصول العقد
( موجبا)الة شرطا هذه الحوجوده فإن العقد غير منعقد تماما، ويكون الشرط في 

 .للعقد
 .وال شك أن ثمت فرقا بين الشروط املوجبة والشروط الفاسخة

وممن يفرق بين الشروط املوجبة والشروط الفاسخة مذهب الحنابلة؛ فهم يجيزون 
 .الشروط الفاسخة دون الشروط املثبتة املوجبة

 
 

 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة

 
 

 د.ديتسوأسأل هللا فيه اإلعانة والتوفيق وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



191

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

  :الفرق بين املواعدة والوعد بالبيع: املسألة الرابعة
 .د والِعدة كالهما بنفس املعنى، ويكونان من طرف واحدالوع

فه الحطاب ا ملالكي في معرض كالمه عن النكاح واملواعدة تكون من طرفين كما عرَّ
بين  تكون إال من أن َيِعد كل واحد منهما صاحبه بالتزويج، فهي مفاعلة، ال: املواعدة"

 (.19". )اثنين، فإن وعد أحدهما دون اآلخر، فهي الِعدة
 

 : العقود التي ال تكون إال مضافة إلى املستقبل: املسألة الخامسة
: ودومن أمثلة هذه العق. عقود بطبيعتها ال تكون إال مضافة للمستقبل: من العقود

 (.20. )الوصية واإليصاء والتدبير
 

 حكم اإلضافة إلى املستقبل في عقدي البيع واإلجارة: املبحث الثاني
 :املستقبل في عقد البيعافة إلى حكم اإلض: املطلب األول 

 .األصل في عقد البيع أن تترتب عليه آثاره مباشرة
أي ]واملقصود من العقود القبض؛ فهو : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا

 (.21" )عقد لم يحصل به مقصود أصال، بل هو التزام بال فائدة[ الكالئ بالكالئ
 .لقها بمسألة اإلضافة إلى املستقبلوهنا مسائل من املناسب مناقشتها لتع

 
 :حكم تأجيل األعيان: املسألة األولى

 قرر بعض أهل العلم عدم جواز تأجيل األعيان؛ 
 (.22" )التأجيل يالئم الديون وال يالئم األعيان: "ومنهم الكاساني في البدائع

 (.23" )األعيان ال تقبل التأجيل"وابن عابدين 

                                                      
 .431/3مواهب الجليل؛ ص( 19(
، نظرية العقد في الفقة 201اإلسالمية؛أحمد أبو الفتح؛ص الشريعة،املعامالت في (91/1)عقد التوريد : أنظر( 02)

 .82عصمت بكر؛ص. اإلسالمي ؛ د
 .235نظرية العقد؛ البن تيمية؛ ص( 21)
 .5/174بدائع الصنائع؛ للكاساني؛ ( 22)
 . 3/4، والفتاوى الهندية؛ 6/448فتح القدير؛ البن الهمام؛ : وانظر كذلك. 5/158حاشية ابن عابدين؛ ( 23)

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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 اإلضافة إلى املستقبل 

يصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن : "حكاموفي درر الحكام شرح مجلة األ 
 (.24" )يكون دينا ال عينا

 (.25" )األجل شرع رفقا للتحصيل، واملعين حاصل: "والسيوطي
 (.26" )األعيان ال تقبل التأجيل ثمنا وال مثمنا: "والرملي بقوله
ل جإذا أقال أصحابنا إنما يجوز األجل إذا كان العوض في الذمة، فأما : "وفي املجموع

 (.27" )فالعقد باطل... تسليم املبيع أو الثمن املعين
وهذه النصوص عن علماء الحنفية والشافعية تفيد منعهم من تأجيل األعيان 
 .مطلقا، وأن مقتض ى البيع في املعين ثمنا أو مثمنا تسليمه بشكل مباشر؛ دون تأخير

 على أنه ال جمعواوأ: "وقد حكى ابن رشد اإلجماع على منع تأجيل األعيان، حيث قال
 "يجوز بيع األعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم املبيع إلى املبتاع بأثر الصفقة

(28.) 
وحكاية اإلجماع من ابن رشد رحمه هللا؛ ال تخلو من نظر ظاهر؛ فاملنصوص عن 
اإلمام مالك رحمه هللا هو صحة التأجيل في األعيان للفترة القصيرة التي ال يحدث 

 .غير للمبيع غالبا؛ وبالتالي فتخلو من الغرر، ويكون الغرر فيها مغتفرافيها ت
أرأيت الدار يشتريها الرجل على أن للبائع سكناها سنة؛ أيجوز : "فقد جاء في املدونة

ذلك جائز؛ إذا اشترط البائع سكناها األشهر أو : قال مالك: هذا في قول مالك؟ قال
اته وإن اشترط سكناها حي: قال مالك. ذلكمن  السنة ليست ببعيدة، وكره ما يتباعد

وقال مالك في الرجل يهلك وعليه ديٌن يستغرق ماله، وله دار فيها : قال. فال خير فيه
ال أرى به بأسا أن تباع، ويشترط الغرماء سكنى املرأة عدتها، : امرأته ساكنة؟ قال

 (.29" )فهذا يدلك على مسألتك

                                                      
 .245الحكام؛ املادة  درر ( 24)
 .1/329األشباه والنظائر؛ للسيوطي؛ ( 25)
 .3/454نهاية املحتاج؛ للرملي؛ ( 26)
 .9/413املجموع؛ ( 27)
 .2/117بداية املجتهد؛ البن رشد؛ ( 28)
 .4/220املدونة؛ ( 29)

 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة

 
 

 د.ديتسوأسأل هللا فيه اإلعانة والتوفيق وال
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  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

ين ى أجوسئل عن رجل يبيع الدار بثمن إل" ل على أن يسكن الدار سنة؛ أترى الدَّ
ين يدخل هذا؟ فقال قال وقد  .أما السكنى القريب واألشهر اليسيرة فال بأس به: بالدَّ

  .سمعت مالكًا وربما خفف السنة، وهو أبعد ذلك عندي
 ...لم يخفف إال األشهر والسنة، وكره ما هو أبعد من ذلك[ أي الجد]قال ابن رشد 

ن يستثني أكثر من السنة ألنه رأى أن الدار يتغير بناؤها إلى هذه لك أوإنما كره ما
املدة، فال يدري املشتري كيف ترجع إليه الدار التي اشترى، فهذا هو األصل في هذه 

 (.30) "املسألة، أنه يجوز للبائع أن يستثني من املدة ما يؤمن تغيير بناء الدار فيها
 :حكاهما ابن رجب في قواعده، فقال: ة روايتانوأما الحنابلة فعنهم في هذه املسأل

استثناء منفعة العين املنتقل ملكها من ناقلها مدة : القاعدة الثانية والثالثون "
منها املبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة صح، وحكي .  ..معلومة يصح عندنا

 (.31" )فيه رواية أخرى بعدم الصحة
يمكن الجمع بين هذين القولين، وربما كان النزاع واردا  وعند تأمل هذه املسألة فربما

  .على محلين مختلفين
إن تأجيل املبيع بمعنى تأخير انتقال ملكه هو مورد املنع والنزاع؛ فال يؤخر : فقد يقال

وأما تأجيل املبيع بمعنى انتقال ملكه حااًل مع استثناء منفعته . إال الديون ال األعيان
ال امللكية للعين املراد بيعها ثم إعادة استئجارها من بانتق مدة محددة فهو أشبه

البائع ملدة معلومة بثمن معلوم؛ ومن املعلوم أن هذا االستثناء سيكون له ما يقابله 
من خصم في الثمن؛ فكأنه قد حصلت املقاصة ضمنا بين األجرة لهذه املدة املعلومة 

يع على ائع على الصافي وهو ثمن البوبين ثمن البيع بدون هذا االستثناء، فيحصل الب
 .اعتبار استثناء منفعة املبيع مدة معلومة

استثناء منفعة العين : "وهو ما أشار له الشيخ ابن رجب في قواعده؛ حيث قال
أجيل ؛ يدل على أن التفقوله املنتقل ملكها...". املنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة

مللكية حال ومباشر، وإنما تم استثناء ليس واقعا على نقل امللكية، وأن انتقال ا
 .املنافع ال األعيان

                                                      
 .7/201البيان والتحصيل؛ البن رشد الجد؛ ( 30)
 .1/254شرح قواعد ابن رجب؛ البن عثيمين؛ ( 31)

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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 .والفرق بين الصورتين تبين في تحمل تبعة الهالك وضمانه
فإن القول بتأجيل املبيع املعين بمعنى تأجيل انتقال ملكيته يعني أنه ال زال مملوكا 

  .وتكون عليه تبعة هالكه وضمانه لبائعه،
وأما القول بانتقال امللك ثم استثناء منفعته مدة معلومة؛ فهذا يعني أن العين 

 .املبيعة قد انتقل ملكها ملشتريها، وأنه قد انتقل إليه ضمان تلفها وتبعة هالكها
ع يبعض أصحاب اإلمام أحمد يقول إذا استثنى منفعة املب: "قال ابن القيم رحمه هللا

هذا األصل  ة، بناء علىفال بد أن يسلم العين إلى املشتري ثم يأخذها ليستوفي املنفع
ا وعن هذ. الذي قد تبين فساده وهو أنه ال بد من استحقاق القبض عقيب العقد

ال تصح اإلجارة إال على مدة تلي العقد، وعلى هذا بنوا ما إذا باع العين : األصل قالوا
البيع لكون املنفعة ال تدخل في البيع؛ فال يحصل التسليم،  املؤجرة، فمنهم من أبطل

م من قال هذا مستثنى بالشرع بخالف املستثنى بالشرط، وقد اتفق األئمة على ومنه
صحة بيع األمة املزوجة وإن كانت منفعة البضع للزوج ولم تدخل في البيع، واتفقوا 

 ذا باع مخزنا له فيه متاععلى جواز تأخير التسليم إذا كان العرف يقتضيه، كما إ
كثير ال ينقل في يوم وال أيام؛ فال يجب عليه جمع دواب البلد ونقله في ساعة واحدة؛ 

رط كما أنه أوسع من املستثنى بالشرع، فإنه يثبت بالش. بل قالوا هذا مستثنى بالعرف
 (.  32" )ما ال يثبت بالشرع، كما أن الواجب بالنذر أوسع من الواجب بالشرع

النقل عن ابن رجب وشيخه ابن القيم يدل على أن مرادهم هو استثناء املنفعة  وهذا
  .مع انتقال ملكية رقبة العين بمجرد البيع

مان ألن ض: "وقال ابن رشد الجد في البيان والتحصيل ما يوافق هذا التقرير؛ فقال
 (.33" )الدار من املشتري وإن استثنى البائع سكناها

ى أشبه باإلجارة بعد انتقال امللك؛ إال أنه من العبث إلزام البائع واالستثناء بهذا املعن
بتسليم العين ثم إعادة استالمها، كما أنه من العبث أن نلزم البائع واملشتري بذكر 
ثمن لإلجارة ثم خصمه من قيمة البيع البات الحال بدون استثناء ليخرج لنا قيمة 

 .البيع مع شرط االستثناء

                                                      
 .9-2/8أعالم املوقعين؛ البن القيم؛ ( 32)
 . 7/201البيان والتحصيل؛ البن رشد؛ ( 33)

 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة

 
 

 د.ديتسوأسأل هللا فيه اإلعانة والتوفيق وال
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  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

ير مورد املنع ومورد اإلباحة بين طريقة الشافعية والحنفية من وهذه محاولة لتفس
جهة في منعهم لتأجيل األعيان، وبين طريقة الحنابلة واملالكية في إجازتهم لتأجيل 

  .تسليم األعيان من خالل استثناء منفعة املبيع ملدة معلومة
 :املسألة الثانية حكم تأجيل البدلين املوصوفين في الذمة

ة مسألة مهمة سبق لعدد من املجامع واملؤتمرات الفقهية بحثها؛ فال هذه املسأل
 .أطيل ببحثها

 :وخالصة تقرير العلماء والباحثين فيها؛ انقسام أقوالهم إلى اتجاهين رئيسين
وهو االتجاه املقرر ملنع تأجيل البدلين للمروي في ذلك وإن كان ضعيفا : االتجاه األول 

وملا حكي من إجماع في هذه املسألة، والنتشار هذا القول إال أنه قد تقوى بالعمل به، 
 .لف السابقين وظهوره وقلة مخالفهعند الس

وهو االتجاه املقرر لجواز تأجيل البدلين للحاجة واملصلحة؛ دون أن : االتجاه الثاني
 .تشمل هذه اإلباحة الصوَر الداخلة فيما يشبه املقامرة على األسعار

 
 :إلضافة إلى املستقبل في عقد اإلجارةحكم ا: املطلب الثاني

 :اإلجارة على العموم تنقسم إلى قسمين
 .إجارة واردة على عين معينة: القسم األول 
 .إجارة واردة على عين موصوفة في الذمة: القسم الثاني

 
 :حكم اإلجارة املضافة إلى املستقبل في إجارة املعينات: املسألة األولى

ارة العين املعينة إجارة مضافة إلى املستقبل فقد قرر إجحكم : فأما القسم األول 
واملالكية والحنابلة جواز اإلضافة إلى املستقبل، وخالفهم أكثر الشافعية الحنفية 

إال في بعض صور مستثناة أجازوا فيها اإلضافة مثل أن تكون املدة يسيرة، أو 
 (. 34. )االستعداد قائمًا، أو نحو ذلك

 (.35". )املضافة إلى وقت في املستقبل تصح اإلجارة: "قال السرخس ي

                                                      
 .741/7القره داغي؛ص . بحوث في االقتصاد اإلسالمي؛ د( 34(

 .16/20املبسوط؛ ص( (35

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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 (.36". )إلجارة تقبل اإلضافةا: "وقال ابن عابدين
اإلجارة املضافة إيجار معتبر من وقت : "من مجلة األحكام العدلية 408/وجاء في م

لو استؤجَرت دار بكذا نقودا ملدة كذا، اعتبارا من أول الشهر : معين مستقبل؛ مثال
 ".قد حال كونها إجارة مضافةالفالني اآلتي، تنع

وعند أصحاب هذا القول ُتعد اإلجارة املضافة إلى املستقبل عقدا الزما، ال يجوز ألحد 
 (.37. )العاقدين فسخها قبل مجيء وقتها

اإلجارة املضافة : "من املجلة العدلية حيث جاء فيها 440/وعلى ذلك نصت م
حد العاقد أن يفخ  اإلجارة ليس أل : بناء عليه. صحيحة، وتلزم قبل حلول وقتها

 ".ما آن وقتها: بمجرد قوله
على قولهم بجواز اإلجارة ( وهم الحنفية واملالكية والحنابلة)استدل الجمهور 

 :املضافة إلى املستقبل بالحجج التالية
أن اإلجارة تتضمن تمليك املنافع، واملنافع ال يتصور وجودها في الحال، فتكون : أوال

 (.38. )مضافة ضرورة
إضافة إلى أن معنى اإلضافة موجود في طبيعتها؛ فاإلجارة عقد زمني بمعنى أن الزمن 
املستقبل هو عنصر أساس ي في تنفيذها، إذا لو كانت اإلجارة منجزة فإنها تعتبر في 
قوة عقد مضاف متجدد مع آناء الزمن املستقبل، لورودها على املنافع املستقبلة 

 (. 39. )املتجددة
لناس يتعاملون بذلك من غير نكير أحد من أهل العلم عليهم، قال أن ا: ثانيا

وقد جرت عادة الناس باالستئجار للحج قبل الخروج، : "الطحاوي رحمه هللا تعالى
 (.40". )لم يمنع من ذلك أحد

                                                      
 .224/4حاشية ابن عابدين؛ص( (36
 .16/21ملبسوط؛ص( اا(37
 .4/134تبيين الحقائق؛الزيلعي؛ص ( (38
 .1/582فقهي العام؛ للزرقا؛صاملدخل ال: أنظر( (39
 .4/128مختصر اختالف العلماء؛للطحاوي؛ص ( (40

 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة
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إن جواز عقد اإلجارة : "أن الحاجة ماسة إلى هذا التعامل، قال السرخس ي: ثالثا
جة إلى االستئجار مضافا إلى وقت مستقبل؛ ألنه في لحاجة الناس، وقد تمس الحا

 (.41". )ما ال يجد ذلك، أو ال يجد بأجرة املثلوقت حاجته رب
 

قياس اإلجارة املضافة للمستقبل على غيرها من اإلجارات التي تبدأ عقب العقد : رابعا
 (.42. )بجامع تجدد املنافع في كل ٍ 

 
 :دليل القول الثاني، وهو قول الشافعية

ة قولهم بعدم جواز إضافة اإلجارة إلى املستقبل أن منفعة الدار في ذلك الوقت حج
 (.43. )الذي أضيفت إليه غير مقدورة التسليم في الحال

بأن اشتراط القدرة على التسليم إنما يكون عند وجوبه، كامُلسلم فيه، وال : ويرد عليه
 (.44. )يشترط وجود القدرة عليه حال العقد

 
 :مةي الذصوف فإلى املستقبل في إجارة املو حكم اإلجارة املضافة : يةاملسألة الثان
 :حكم إجارة العين املوصوفة في الذمة املضافة إلى املستقبل: القسم الثاني

ة الحنفي: قرر جواز إجارة العين املوصوفة في الذمة إجارة مضافة إلى املستقبل
 . واملالكية والشافعية والحنابلة

، إذ السلم بيع موصوف في الذمة ببدل عاجل، (السلم)على  ومن أدلتهم القياس
ر عين موصوفة في الذمة، وهي مؤجلة، وهنا املؤج( وهو املسلم فيه)في السلم فاملبيع 

 .منفعة موصوفة في الذمة وهي مؤجلة أيضًا فتصح قياسًا عليه
وهل تنطبق على هذه اإلجارة ضوابط السلم من وجوب تسليم األجرة في مجلس 

 .عقد؟ جمهور الفقهاء على عدم اشتراط ذلك؛ بناء على تفريقهم بين البيع واإلجارةال

                                                      
 .16/20املبسوط؛السرخس ي؛ص ( (41
 .8/9املغني؛ص : أنظر( (42
 .338/2، مغني املحتاج؛182/5، روضة الطالبين؛407/2أسنى املطالب؛ص ( (43
 .8/9املغني؛ص : أنظر( (44

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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 اإلضافة إلى املستقبل 

خالفا لبعض الشافعية والحنابلة الذين اشترطوا ذلك إذا انعقدت بلفظ السلم 
 .دون لفظ اإلجارة

 
 الضوابط الشرعية واملقترحات بشأن اإلضافة إلى املستقبل: املبحث الثالث

 :لم بثمن البيع وأجرة املنفعةضابط الع: املطلب األول 
في البيع واألجرة في عقد اإلجارة بمؤشر معين يعد هل ربط الثمن : واملراد بهذا املطلب

 .من قبيل الجهالة املمنوعة شرعا؟
وهذا مبني على ضابط الغرر والقدر املؤثر منه، وتطبيق هذا الضابط على مسألة 

ؤشرات أسعار الفائدة؛ كمؤشر سعر الربط بمؤشرات قيم اآلجال املتعارف عليها بم
 .الليبور وغيره

وهذه املسألة قد تم بحثها في عدد من املؤتمرات واملجامع الفقهية، ومنها قرار مجمع 
سالمي فإن املجمع الفقهي اإل : "الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، ونصه

ي املدة املنعقدة بمكة املكرمة، فالثانية والعشـرين : برابطة العالم اإلسالمي في دورته
البيع : )م نظر في موضوع2015مايو 13-10ا هـ التي يوافقه1436رجب  24-21من 

عقد بعوض آجل على أقساط محددة يتفق :واملراد به (. أو التأجير بالسعر املتغير
فيها العاقدان على أصل الدين ويضاف إليه عند حلول كل قسط ربح على املقدار 

 .د من أصل الدين، ويتحدد ذلك الربح بناء على مؤشر منضبط متفق عليهغير املسد
عقد إجارة طويلة املدة، تحدد فيه األجرة حين العقد : واإلجارة بسعر متغير، هي

للمدة األولى وتربط بقية األجرة بمؤشر متفق عليه، بحيث تحدد في نهاية كل مدة 
حوث املقدمة، واملناقشات من أعضاء وبعد االستماع إلى الب. أجرة املدة التي تليها

خالف بين أهل العلم أن من شروط صحة العقد،  املجمع، والباحثين، وحيث إنه ال
 .العلم وقت العقد باملعقود عليه ثمنًا ومثمنًا، علمًا نافيًا للجهالة وساملًا من الغرر 

 لألسبابأن عقد البيع بسعٍر آجل متغير ال يصح؛ : أوالً : فقد قرر املجمع ما يلي
لى املنازعة، ويحصل جهالة الثمن وقت العقد، وهي جهالة كبيرة تفضـي إ/1:اآلتية

إن تأجيل الثمن / 2. معها الغرر واملخاطرة وليست من الجهالة اليسيرة املغتفرة
ر املؤشر بالزيادة يعني زيادة الدين بعد لزومه، مما  يجعله دينًا في ذمة املشتري، وتغيُّ

يجوز عقد اإلجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشر منضبط : ثانياً . بايوقع في شبهة الر 

 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة

 
 

 د.ديتسوأسأل هللا فيه اإلعانة والتوفيق وال
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  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

لوم للطرفين، يوضع له حد أعلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة األولى  مع
د والفرق بين عقد اإلجارة وعق. د العقد، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتهامحددة عن

م ال يغتفر في البيع، باعتباره يقو  البيع هو أن عقد اإلجارة يغتفر فيه من الغرر ما
عين  دد شيئًا فشيئًا بخالف عقد البيع الذي يقع علىعلى بيع منافع في املستقبل تتج

قائمة، وقد أجاز الفقهاء استئجار األجير بطعامه وكسوته، وأجازوا استئجار الظئر، 
رى املجمع ي: اً ثالث. بحسب العرف، وألن عقد اإلجارة متغيرة األجرة يخلو من شبهة الربا

، والتي ال غير القابلة للتطبيقمناسبة عقد ندوة للبحث في بدائل البيع بالسعر املت
تتعارض مع أصول الشريعة اإلسالمية في العقود، ويمكن بواسطتها معالجة املشكلة 

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله . التي تواجه العاقدين بسبب تغير األسعار
 ."وصحبه
عقد ملتقى بنك البالد بعنوان عقد املرابحة بسعر متغير، وملتقى بنك اإلنماء كما تم 

 .فأحيل إلى أبحاث املجامع وامللتقيات السابقة. بدائل السعر املتغير
 

إبداء الرأي في مسألة املشاركة املتناقصة التمويلية بسعر ثابت أو : املطلب الثاني
 :متغير

 :وفيه تنبيهات
العين تدريجيا في املشاركة املتناقصة بناء على مبدأ البيع املضاف إن نقل ملكية : أوال

إلى املستقبل؛ فيه إشكال؛ حيث جمهور املذاهب األربعة على عدم جواز اإلضافة إلى 
املستقبل في بيوع األعيان؛ بناء على عدم جواز تأجيل تسليم األعيان على وجه تبقى 

 .م املبيع املعينفيه امللكية للبائع؛ إلى أن يحين أجل تسلي
د املتناقصة بناء على مبدأ الوعو إن نقل ملكية العين تدريجيا في املشاركة : ثانيا

امللزمة أو املواعدات امللزمة يخضع ملا سبق بحثه في عدد من املجامع واملؤتمرات 
 .حول مدى إلزامية الوعد أو املواعدة

جرة لرغبة في الحصول على األ ا-أ: نقل ملكية العين تدريجيا يحقق مصالح منها: ثالثا
 جرة متغيرة وهو ما ال يتأتى في عقود البيع لوملا تبقى من ملكيته، وأن تكون هذه األ

باع كامل العين ابتداء لوجود عدد من القرارات املجمعية املانعة من البيع بسعر 
  .بقاء امللكية الجزئية بيده يعد ضمانة السترجاع رأس ماله التمويلي -ب. متغير

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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إال أن هاتين املصلحتين يقابلهما مخاطر هالك وتلف العين محل املشاركة 
 .املتناقصة

 
 :مقترح بديل للخروج من مسألة منع تأجيل األعيان: املطلب الثالث

 :يقوم هذا املقترح على عدد من األركان
 .يتملك املمول املشروع أو الشركة أو العين أو العقار من طرف ثالث (1
ع العين كاملة على املتمول مع استثناء منفعتها مدة معلومة تكون يقوم املمول ببي (2

 .هذه املدة هي مدة التمويل
يكون هذا البيع بثمن مؤجل ثابت محدد، وهذا الثمن يمثل قيمة التمويل األصل  (3

(Principle) بدون أرباح. 
 .يتم دفع ثمن البيع بحسب االتفاق بين املمول واملتمول على طريقة سداد األصل (4

(Principle).  
املنافع املستثناة يتم تأجيرها على املتمول بأجرة متغيرة مربوطة بمؤشر محدد متفق  (5

 .عليه
يكون دفع األجرة وقيمتها وأوقاتها بحسب االتفاق بين املمول واملتمول على طريقة  (6

كأن تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف . (Financing Cost)سداد تكلفة التمويل 
 .ويةسنوية أو سن

تكون العين مرهونة بالكامل في مقابل سداد ثمن البيع املؤجل وأقساط اإلجارة  (7
 .املؤجلة

يكون عقد البيع مشتمال على الشرط الفاسخ الذي يجعل من حق البائع أن يفسخ  (8
من البيع بقدر ما تم التخلف فيه من سداد الثمن فترجع إليه ملكية املشروع؛ بناء 

ذا الشرط ويمكنه أن يترك ه(. في ثالث وإال فال بيع بيننا إن جئتني بالثمن)على شرط 
 .شرط الرهن خروجا من مخاطر ملكية املشروع أو العقار ويقتصر على

 :هذا املقترح يعالج عددا من اإلشكاالت ويقدم عددا من الحلول واملقترحات
 حيتم البيع فيه بسعر ثابت وهو ما يمثل أصل قيمة التمويل بدون ربح؛ ألن الرب (1

يتحقق للممول من عقد اإلجارة، وأما عقد البيع فهو عقد يغطي به خسارة قيمة 
  .األصل فقط

 اإلضافة إلى املستقبل 

 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة
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البيع بسعر ثابت هو ما يتفق مع مقررات املجامع الفقهية السابق اإلشارة إليها دون  (2
 .الحاجة للدخول في عقد بيع بسعر متغير

ا يريدون العميل إذا كانو تتم اإلجارة بسعر متغير أو ثابت بحسب االتفاق بين املمول و  (3
ة ما يتفق مع مقررات املجامع الفقهيوهذا . التمويل بكلفة ثابتة أو بكلفة متغيرة

 .السابق اإلشارة إليها
رة بشكل العميل مباشإلى  -باستثناء منافعها مدة معلومة  –تنتقل ملكية رقبة العين  (4

ا بر في الصحيحين ملكامل؛ وهو ما يتفق مع ما قرره مذهب الحنابلة عمال بحديث جا
  .باع جمله باستثناء حمالنه إلى املدينة

اشتراط فسخ البيع إذا لم يتم اإليفاء بالثمن من املبادئ املتفق عليها عند جمهور  (5
أهل العلم حتى من منع تعليق العقود بالشرط؛ ألنها تعليق للفسوخ بالشرط، وهي 

 .أشبه بشرط الخيار املتفق عليه عند أهل العلم
اط أن تكون العين مرهونة في ثمن البيع وفي األجرة املتفق عليها جائز عند جمهور اشتر  (6

 .أهل العلم؛ ألنها من قبيل رهن املبيع على ثمنه
يخرج  -مع استثناء منافعها  –انتقال ملكية رقبة العين بشكل كامل من اليوم األول  (7

العين قد انتقلت هذه الصورة من صورة تأجيل األعيان املمنوعة شرعا؛ ألن رقبة 
قق ا أن هذا االنتقال يحكم. ملكيتها بشكل مباشر إلى املتمول بعد البيع مباشرة

مصلحة للمتمول من خالل تخلصه من مخاطر التلف والهالك الواردة على العين؛ 
 .ألنه ال يملك رقبتها وإنما يملك منافعها فقط

ق كامل، ويحق مصلحة التوثيق حاصلة بالشرط الفاسخ، وبشرط الرهن، بشكل (8
 .املقصود كما لو كان مالكا

 
  :الضوابط الشرعية لهذا املقترح

ال يجوز تطبيق هذا املقترح على عين أو مشروع يملكه العميل املتمول قبل بدء هذه  (1
تملك إذ إن املمول سي. العملية التمويلية؛ ألنها سوف تؤول إلى العينة املحرمة شرعا

عيد بيعه على العميل؛ وهذه الصورة تختلف عن املشروع بالشراء من العميل ثم ي
د حصل له من خالل عقد اإلجارة، وأما في العينة فقد العينة في كون ربا املتمول ق

  منصور بن عبد الرحمن بن محمد الغامدي . د

 تحرير معانيها والفروق بينها ؛املصطلحات ذات العالقة: املبحث األول 
 

 تعريف املصطلحات ذات العالقة: املطلب األول 
 :(التعليق على شرط)تعريف العقد املعلق على شرط : املسألة األولى
 :ومن تعريفاته

 (.1" )هو ما صدر معلقًا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط"
على وجود أمر آخر ممكن الحصول بأداة من أدوات هو ما علق وجود البيع "

 بعتك داري هذه بألف جنيه إن باع: التعليق، ومثاله في البيع أن يقول شخص آلخر
 (.2" )لي فالن داره

 
 (:قبلاإلضافة إلى املست)تعريف العقد املضاف إلى املستقبل : املسألة الثانية

 :ومن تعريفاته
 :مستقبل، مثاله في البيع، أن يقول شخص آلخرأضيف فيه اإليجاب إلى زمن  هو ما"

 (.3" )قبلت: بعتك داري هذه بكذا من أول الشهر القادم، فيقول له
 (.4) "هو ما دلت صيغته على إنشائه في الحال، مع إضافة أحكامه إلى زمن مستقبل"
نة آجرتك داري لس: ثلهو ما صدر بصيغة أضيف فيها اإليجاب إلى زمن مستقبل، م"

 (.5" )ابتداًء من مطلع الشهر القادم، وأنت طالق بعد أسبوع
العقود والتصرفات املضافة إلى الزمن املستقبل هي التي لم يقصد حصول حكمها "

كما إذا قال شخص آلخر . في الحال بل قصد حصوله عند مجيء الزمن املضافة إليه

                                                      
 .20نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 1(
، وعنصر املدة 196-195ت في الشريعة اإلسالمية؛ صامال ، واملع158-157الغرر وأثره في العقود؛ للضرير؛ ص: أنظر( 2(

، ونظرية الشرط 84-83، ونظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص91وأثره في العقود؛ للمغربي؛ ص
، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته 176في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور حسن الشاذلي ص

 .3447/5ص
 .3447/5، وقريب منه تعريف وهبة الزحيلي في كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته ص 166الغرر وأثره في العقود؛ ص: أنظر( 3(
نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ للدكتور محمد : وانظر. 311امللكية ونظرية العقد؛ للدكتور أحمد فراج حسين؛ ص( 4(

، ونظرية العقد في الفقه 209الت املالية املعاصرة؛ ملحمد عثمان شبير؛ صمعام، واملدخل إلى فقه ال19سالمة؛ ص
 .82اإلسالمي؛ للدكتور عصمت بكر؛ ص

 .19نظرية العقد في الفقه اإلسالمي؛ ملحمد السالمة؛ ص( 5(
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وهذا الفرق فرق غير مؤثر بداللة بيع الوفاء . حصل له من خالل ربح البيع اآلجل
 .الذي يحرم بسبب استيفاء ربا التمويل من خالل منافع اإلجارة

لي فإن الضابط الشرعي لهذا املقترح التمويلي هو أن يتم تملك العين أو وبالتا
املشروع أو الشركة من طرف ثالث ثم يتم بيعه على املتمول مع استثناء منفعته، 

 .وبعد ذلك يتم تأجيره هذه املنافع املستثناة
وإذا تم شراء العين أو الشركة أو املشروع من طرف ثالث فإن هذه الصورة تخرج 

 .ن العينة املحرمة شرعا وهللا أعلمم
االنضباط بضوابط البيع املعروفة من بيان الثمن واملثمن واألجل، وبيان مقدار  (2

 .املدة املستثناة بيانا ينفي الجهالة والغرر 
 .االنضباط بضابط اإلجارة املعروفة من بيان املنافع واألجرة واألجل (3
ين املرهون  االنضباط بضوابط عقد الرهن املعروفة من بيان (4 الش يء املرهون، والدَّ

  .به
 
 

 وفي الختام فأحمد هللا على نعمه وأثني على آالئه، 
 .وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 هيدتم
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العاملين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 :وبعد

فهذا بحث عن البيع املضاف إلى املستقبل، حاولت فيه تحرير معناه، والفرق بينه 
مقترح  نوبين ما يشبهه، ثم بيان حكمه، ثم بيان ضوابطه من الناحية الفقهية، ثم بيا

 .بديل
 

 :وقد جعلته على ثالثة مباحث
 .عن حقيقة البيع املضاف إلى املستقبل، والفرق بينه وبين غيره: املبحث األول 

 .عن حكم العقد املضاف إلى املستقبل: املبحث الثاني
 .املبحث الثالث عن الضوابط الشرعية واملقترحات البديلة

 
 

 د.ديتسوأسأل هللا فيه اإلعانة والتوفيق وال
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