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  المعقود علیھ
  

المعقود ھو بعد ركني الصیغة والعاقد، یأتي الحدیث عن الركن الثالث واألخیر، و
  . ما وقع علیھ التعاقد، وظھرت فیھ أحكامھ وآثاره ، أيعلیھ

ً كالمبیع والمرھون والموھوب، وقد یكون منفعة  المعقود علیھ ھذا قد یكون عینا
  .ة، وجعلیةشرعی: ؛ وشروطھ نوعان والكراء جارةكاإل

  :الشروط الشرعیة 
استنبط الفقھاء  ھاومن، وما فیھ جھالة ونحو ذلك جاءت أحادیث تنھى عن بیع أعیان

  :الشروط الواجب توفرھا في المعقود علیھ، وھي 
فال  ،1» ال تبع ما لیس عندك «:  حكیم بن حزامصلى هللا علیـھ وسلم ل النبي لقول وجودال - 1

لھ خطر العدم، كالحمل  وال على ما؛ ظھورالالزرع قبل الثمر ویصح التعاقد على معدوم ك
، كالتعاقد مع طبیب على عالج مریض ستحیل مستقبالً ا یاللبن في الضرع، وال على مو

  .وغیر ذلكمع عامل على حصاد زرع احترق، أو توفي، 
 3واالستصناعلھما، قرار الشرع إلواإلجارة  2معقود السل ،المعدوم منستثنى یو

  .احاجة الناس إلیھ ى فیھاراعما یمونحوھا لإلجماع علیھ، 
ما كالھبة والوقف  ،التبرعات دونفي المعاوضات  الوجودواكتفى المالكیة باشتراط 

  .مستقبالً  هوجود یتوقع دام
إذا كان محقق الوجود  سواهنھى عنھ الشرع، وأجازوا  مااكتفوا بمنع فوأما الحنابلة 

  .في المستقبل عادة، كبیع الدار على الخریطة
ً، فال یصح العقد على مھمل كحفنة تراب، وال ما منفعتھ محرمة  - 2 االنتفاع بھ شرعا
  .، واختلف في بیع الكالب للصید والغنمالخمر والخنزیر وذبیحة الوثني والمرتدك
، وال سیارة الطیر في الھواءال و ،في الماء السمك، فال یصح بیع التسلیمالقدرة على  - 3

  .ا، وال مغصوب ونحو ذلكرھنھال و كراؤھاوال مفقودة، 
م عن بیع الحصاة، وعن ـنھى رسول هللا صلى هللا علیھ وسل : "بھ لقول أبي ھریرة  علمال - 4

أو  ؛أجزاؤه إن تماثلتبعضھ  كلھ أو تھبرؤیأو  ؛العلم باإلشارة إلیھیتحقق و؛ 4"بیع الغرر
   .هومقدار ھوعنببیان جنس و ،بالوصف المانع للجھالة الفاحشة

الحنفیة إال ما ورد النھي عن  ھولم یشترط ،المیتة والدمكالنجس  الطھارة، فال یصح بیع - 5
إن هللا ورسولھ حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر  «: كقولھ صلى هللا علیـھ وسلم بیعھ 

النجاسات كشعر الخنزیر وجلد المیتة لالنتفاع بھا، والمتنجس فأجازوا بیع ؛ 5» واألصنام
ً، :  والضابط عندھم ؛الذي یمكن االنتفاع بھ في غیر األكل أن كل ما فیھ منفعة تحل شرعا

  .فبیعھ یجوز

                                                
 وصححھ شعیب األرناؤوط واأللباني )2187(ابن ماجھ و )1232(الترمذي و )3503(داود وأبو) 4613(النسائي رواه :  1
قدم :  ابن عباس رضي هللا عنھما، قاللحدیث  ھم،لیصابیعھم مح الزراع مع التجار فيتسبیق الثمن وتأخیر المثمن، ك:  2

من أسلف في شيء، ففي كیل معلوم،  «:  المدینة وھم یسلفون بالتمر السنتین والثالث، فقال مـصلى هللا علیھ وسلالنبي 
  ) 1604(ومسلم ) 2240( البخاريرواه » ووزن معلوم، إلى أجل معلوم 

ً  معھو االتفاق :  3  غیرھمامع الخیاط والنجار و ھو الشأننظیر عوض معین، كما بخامات من عنده الصانع بأن یصنع شیئا
 وغیره )1513( رواه مسلم:  4
 عن جابر )1581(مسلم و) 2236(البخاري رواه :  5
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  :یة جعلالشروط ال
  .ھي ما یشترطھ أحد العاقدین على اآلخر  
غیرھم  ا، وأجازھما أقره الشرعإال الظاھریة عند العقد  بطل بھایة یالشروط الجعلو  

  .الشافعیةویة مالكال وبینھمااإلطالق،  فيالحنابلة توسع الحنفیة في التقیید ومع 
أن  وفیھ -الشافعیة  وقریب منھ مذھب -وھو للحنفیة  ،د االشتراطییقول األ مذھبال  

  .ةباطلة، وفاسدو، ةصحیح : الشروط ثالثة أنواع
، أو جاء بھ الشرع، أو جرى أكدهوافق مقتضى العقد، أو  ھو ما:  الشرط الصحیح/ أ  

  .بھ العرف
  .اشتراط البائع حبس المبیع حتى أداء جمیع الثمن ،العقد یھقتضا یممثال ف  
ً قتوثاشتراط البائع تقدیم كفیل أو رھن  ،مقتضى العقد یؤكد ماومثال       .بالثمن ا
كاللفت األرض المغیب في و الغائبفي بیع  6الرؤیة خیار ،جاء بھ الشرعما ومثال   

  .والجزر والبصل
الیوم  و، مثلما ھمدة معینة ھاشتراط إصالحأو  مبیعالنقل  ،جرى بھ العرفما ومثال   

 ،وغیرھا لغسالة والثالجةللھاتف وا بیعالضمان خدمات ما بعد نقل األثاث داخل المدینة، و
  . ة أو أكثرمدة سن
دون  كشراء قماش على أن یخیطھ البائع ما سبق،خالف  ھو ما:  الشرط الفاسد /ب  

ً، أو أن یقرضھ أو أن یھب لھ، مقابل  عقودفسد تط والشرفھذه ، أو ترك البضاعة عنده شھرا
  .لمنافاتھا مبدأ التوازنالمعاوضات المالیة 

بائع على الھو ما كان فیھ ضرر ألحد العاقدین، كاشتراط :  الشرط الباطل /ج  
ً فیھا، أو البضاعة أو یھبھاالمشتري أال یبیع  ؛ أو یضعھا في مكان خاص ،أال یُركب فالنا

  .العقدیصح والشرط  لغىفی
ً  -لحنابلة لاالشتراط، وھو في  وسعتی ثانيالمذھب ال    -ابن تیمیة وابن القیم  خصوصا

ألنھا من ، حتى یقوم دلیل المنع أن األصل في الشروط اإلباحة أوار، فالمالكیةوبعض 
فیصح كل شرط فیھ منفعة أو مصلحة ألحد  ،التي تراعى فیھا مصالح الناسالعادات 

  .بعد بیعھا مدة معینة سكنى الدارو، ین، كاشتراط صفة معینة في المبیعالعاقد
ً ل   ب الوفاء بھا، وجفي ولحنابلة ھذه الشروط مكروھة عند المالكیة وغیر الزمة، خالفا

  .للعاقد اآلخر فسخ العقد وإال جاز
  .نافي مقتضى العقد، أو ورد النھي عنھإال ما یمن الشروط  لحنابلةا یستثنلم   
ً، أو أال یسكن فیھ  ولمثال األو   اشتراط البائع على المشتري أال یبیع الشيء مطلقا

 ً أرادت أن تشتري جاریة تعتقھا، فقال  "أنھا عائشة  لحدیث ،الغ الشرطو صحیحالعقد ف ،أحدا
ال  « : والءھا لنا، فذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقالنبیعكھا على أن :  أھلھا

  .فأجاز الشراء وألغى الشرط ،7» یمنعك ذلك، فإنما الوالء لمن أعتق
نھى رسول هللا  « :أبي ھریرة كقول اجتماع صفقتین في عقد واحد ثاني مثال الو  

شراء سلعة بثمن  ثم خیار ،أوالً لزوم العقد نحو  ،8» صلى هللا علیھ وسلم عن بیعتین في بیعة
ً، أو أخرى موصوفة بثمن مؤجل   .انفاسد انالعقدف ؛أو شراء ھذا شرط بیع اآلخر ؛حاال

                                                
تي وقع علیھا هإذا وجدللمشتري، فالمبیع ھو أن یصف البائع :  6 ّ ا للصفة ال ً  لم یلزمھ العقد مخالف
 )1504(مسلم و) 2169(ومن طریقھ البخاري ) 2266(مالك رواه :  7
ً  )1231(الترمذي و) 4632(النسائي رواه :  8  وصححھ األلباني )1935(ومالك بالغا
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  : الشروط الشرعیة و الشروط الجعلیةالفروق بین 
  :تفترق الشروط الشرعیة عن الشروط الجعلیة من وجوه منھا   

  الشروط الجعلیة  الشروط الشرعیة
  أو أحدھما العاقدینمن وضع   من وضع الشارع

ً   ال بد من توفرھا قبل العقد   تقترن بالعقد غالبا
  منھا المعتبر، ومنھا الملغى، ومنھا المفسد للعقد   یصح بھا العقد

  یمكن التنازل عنھا  ال یملك أحد التنازل عنھا
  غیر محددة، وإنما العاقد قد یقل منھا أو یكثر  محددة

  
 


