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  :ةالمقدم

نبياً ) (حمداً الحمد  رب العالمين، الذى جعل لنا اإلسالم ديناً، وأرسل لنا م  

  .بين لنا معالم األحكام، وأظھر بسنته الحالل والحرام ،ورسوالً 

  ) ( وبارك عليه وعلى آله وصحبه وورثته الذين علموا األنام، واجھتدوا في

  .المستجدات من المسائل العظام، وسلم تسليماً كثيراً 

  أما بعد

ضى بين الناس في شتى فإنه البد من مرونة القوانين التي تحكم العالقات، وتق  

موجود في  –حتى تكون مصلحة لكل زمان ومكان، وھذا بفضل هللا تعالى  ،المعامالت

الشريعة اإلسالمية التي خدمت البشرية في كل عصر من العصور ورفعت عنھم الحرج 

يِن ِمْن َحَرجٍ  َوَما َجَعَل َعلَْيُكمْ "قال تعالى . والقصور من  فالغاية المقصودة )١("فِي الدِّ

الشريعة المطھرة ھي المصلحة المشروعة التي ال ضرر فيھا وال ضرار، لذا وجدنا في 

الشريعة اإلسالمية حالً لكل تطورات العصر وما ترتب على ذلك من معامالت لم تكن 

  .موجودة في العصر القديم

الصيانة الدورية للمنتج "ومن ھذه المعامالت التي نحتاج إلى حكم الشريعة فيھا   

  ؟فھل إجازھا الفقه اإلسالمي، وكيف نظر لھا القانون الوضعى" تجارىال

  .لذا فقد اخترت الصيانة الدورية موضوعاً لبحثى وعلى هللا قصدى  

  :وسبب اختيارى لھذا البحث

ن عقد الصيانة من العقود المستحدثة في واقعنا المعاصر، كما أن الحاجة ماسة أ  

سالمى من ھذه المعاملة حتى يعرف أن ديننا الحنيف بين موقف الفقه اإلأردت أن أإليه، ف

                                                 

 .)٧٨(سورة الحج آية   )١(



 

 

صالح لكل زمان ومكان، كما أردت أن أتعرف على موقف القانون الوضعى مقارنا بينه 

  .قلهثوبين الفقه اإلسالمي مما يثرى البحث وي

  :الدراسات السابقة في ھذا البحث

  :ولقد وقفت على بعض المؤلفات في ھذا الصدد منھا -

فيصل : للدكتور. دراسة مقارنة –انة في الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى عقد الصي  .١

  .كيالنى محمد المھدى

طنب أولقد تناول الموضوع من الناحيتين الشرعية والقانونية تناوالً مبسوطاً جداً   

  .دخل فيه فوائد فقھية وقانونية كثيرةأفيه غالية اإلطناب، و

محمد المختار السالمى، ونفس عنوان / كتورعقود الصيانة وتكييفھا الشرعى د  .٢

البحث السابق للدكتور الصديق محمد األمين وھذه االبحاث وغيرھا انبثقت عن 

 –البحرين  –مجمع الفقه اإلسالمى في دورته الحادية عشرة المنعقدة بالمنامة 

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩

  .حكمه الفقھىوقد حاول الباحثون تكييف عقد الصيانة تكييفاً فقھياً، وبيان   

إلى أبحاث مجمع وإذا نظرنا قد توسع للغاية، فنجده وإذا نظرنا إلى الكتاب األول   

لذا كان البد  –جاءت مختصرة ولم تتناول كل األحكام بالتفصيل نجدھا الفقه اإلسالمى 

بحث يتسم بالوسطية والموضوعية بال أفراط وال تفريط مستفيداً من ھذه من وجود 

  آمين. نسأل هللا التوفيق والسداد. كةاألبحاث المبار

  :منھجى في البحث

ولقد اقتضى البحث في ھذا الموضوع أن انتھج فيه المنھج االستقرائي   

فأبحث عن مفھوم الصيانة في لغة العرب وعند الفقھاء، وعن تكييفھا الفقھى، . والتحليلى



 

 

. ا الموضوعصل إلى نتائج مرضية في ھذأحلل ما وصلت إليه من معارف حتى أثم 

  .للصواب وهللا الموفق. مقارنا في ذلك بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى

  :البحث ةخط

  .مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة: جاء البحث في وقد  

في بيان أھمية الموضوع، وسبب اختيارى له، ومنھجى في البحث وخطة  :المقدمة

  .البحث

  :يه أربعة مطالبحقيقة الصيانة الدورية وف :المبحث األول

  .الصيانة الدورية لغة :المطلب األول  

  .الصيانة الدورية عند الفقھاء :المطلب الثاني  

  .الصيانة الدورية عند القانونين :المطلب الثالث  

  .التعريف المختار للصيانة الدورية :المطلب الرابع  

  .موقف الفقه اإلسالمى من الصيانة الدورية :المبحث الثاني

  :ه أربعة مطالبوفي  

  :وفيه فرعان. أنواع الصيانة الدورية، والتخريج الفقھى لھا :المطلب األول  

  .أنواع الصيانة الدورية :الفرع األول   

  .التخريج الفقھى للصيانة الدورية :الفرع الثاني   

  الصيانة وعد من البائع للمشترى :المطلب الثاني  

  .الصيانة بيع وشرط :المطلب الثالث  



 

 

تخريجات أخرى قد تخرج عليھا الصيانة، والرد على ذلك وفيه ثالثة   :المطلب الرابع  

  .فروع

  .عقد الصيانة الدورية من قبيل بيعتين في بيعة :الفرع األول   

  .عقد الصيانة الدورية من قبيل الجھالة :الفرع الثاني   

  .عقد الصيانة الدورية من قبيل االستصناع :الفرع الثالث   

  :موقف القانون الوضعى من عقد الصيانة الدورية وفيه مطلبان :لمبحث الثالثا

  .حقيقة الصيانة الدورية عند علماء القانون :المطلب األول  

  ھل الصيانة الدورية جائزة عند القانونين؟ :المطلب الثاني  

وضعى وفيه بين الصيانة الدورية عند الفقه اإلسالمي والقانون الموازنة   :المبحث الرابع

  .ثالثة مطالب

  .االتفاق بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعى في الصيانة الدورية  :المطلب األول  

أوجه االختالف بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى في الصيانة   :المطلب الثاني  

  .الدورية

  .بشأن عقد الصيانة الدوريةقرار المجمع الفقھى   :المطلب الثالث  

وفيھا أھم النتائج والتوصيات التي توصلت بھا من خالل بحثى ھذا وهللا أسأل   :ةالخاتم

أن أكون قد وفقت في عرض ھذا الموضوع سائال المولى عز وجل أن يتقبله 

  آمين. منى قبوالً حسناً 

  

  

  



 

 

  ولالمبحث األ

  ةالدوري ةحقيقه الصيان

  :مطالب ةوفيه أربع  

  المطلب األول

  ةلغ ةالدوري ةالصيان

  .يقة الصيانة في اللغةحق  

  . )١()صون(من الفعل : الصيانة  

يصون، صونا وصيانة فھو صائن والمفعول مصون ومصوون  –صان   

  .)٢(وصين

    .حفظه في مكان أمين: صان المال ونحوه  

  .حماه ووقاه مما يعيبه: صان عرضه  

  .حبسه من كل فاحش: صان لسانه  

  .)٣(تعھدھا بالعناية واالصالح: صان اآللة  

                                                 

 ١/٣٠٥أحمد مختار عبد الحميد بمساعده فريق عمل /للدكتور: معجم اللغة العربية المعاصرة  )١(

 .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩عالم الكتب ط 

 .١/٣٠٥: المعاصرة معجم اللغة العربية  )٢(

ن منظور  )٣( ان العرب الب ه  ٢/٦٣٦: لس ه الثالث روت الطبع م  ـھ١٤١٤ط دار صادر بي ومعج

 .١/٣٠٥: المعاصرة اللغة العربية



 

 

  .)١(فالصيانة في اللغة تطلق ويراد بھا الحفظ  

  .)٢(الوقاية: وتطلق ويراد بھا  

  .)٣(دخارإلحراز واإلوتطلق ويراد بھا ا  

  .)٤(الذوھي ضد االبت  

  .أن تكون الصيانة بمعنى الحفظ والرعاية: وأقرب المعانى إلى ما نحن فيه  

                                                 

ة  ١/٣٨١: دستور العلماء للقاضى عبد النبى عبد الرسول األحمد  )١( ان  –ط دار الكتب العلمي لبن

 .٢/٦٣٦: م، ولسان العرب٢٠٠٠-ھـ١٤٢١: بيرت الطبعة األولى –

ات   )٢( ة  –الكلي روق اللغوي طلحات والف ي المص م ف وى ألمعج ينى اللغ ى الحس ن موس وب ب ي

 .بيروت –ط مؤسسة الرسالة  ١/٣٨: الحنفى

 .١/٥٧: الكليات  )٣(

 .م١٩٨٧الطبعه األولى  بيروت –ن يط دار العلم للمالي١/٣٠٥: جمھرة اللغة البن دريد  )٤(



 

 

  المطلب الثانى

  الصيانه الدوريه عند الفقھاء

وذلك ألنه أمر حادث، ولكنھم " الصيانة"الفقھاء القدامى مصطلح  لم يستعمل  

  .استعملوا معان قريبة من الصيانة تدل على حقيقتھا

فتراھم مثال يستعملون اصطلحات معنية ألمور تصان بھا المبانى أو تنشأ أصالً   

  .)٢(أو العمارة )١(المرمة. به البناء ظفيطلقون على ما يحف

عقد بين طرفين بمقتضاه يقوم أحدھما "يانة بأنھا وعرف المعاصرون الص  

بصيانة آلة من اآلالت، وفي نظير ذلك يلتزم الطرف اآلخر بدفع األجرة المحددة له 

  .)٣("بينھما

وھذا التعريف غير واضح فإنه عرف الصيانة بالصيانة حيث قال يقوم أحدھما   

  .ف التوضيحبصيانة آلة وھذا عيب يلحق التعاريف، ألن من شأن التعاري

، كما أنه غير جامع طويل ومن شأن التعريفات اإلختصاركما أن التعريف   

   .ألنواع الصيانة حيث اقتصر على صيانة اآللة فحسب

                                                 

 .١٢/٢٥١: رمم –مادة : اصالح الشئ الذى فسد بعضه، لسان العرب: المرمة  )١(

يش  )٢( د عل ق الشيخ محم ط . ٦/١٤٣: الفتاوى الھندية للشيخ نظام الدين وجماعة من الھند، تحقي

 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠: الطبعة الثالثة –لبنان  –بيروت  –دار احياء التراث العربى 

ات أع  )٣( ويتى، تطبيق ارة مال الندوة الرابعة لبيت التمويل الك ود الصيانة اإلج ى عق ة عل والجعال

 .٣٣٤يوسف قاسم، ص: لالستاذ



 

 

الصيانة بكسر الصاد وفتح النون "صاحب معجم لغة الفقھاء بما يأتى : وعرفھا  

تصلح التى الحالة من صان الشئ إذا حفظه، مجموعة األعمال الالزمة لبقاء عين على 

  .)١("فيھا إلدارة األعمال منھا

  .وھو تعريف مقبول أيضا لكنه عام في كل عمل يقام به للحفاظ على العين  

  .وھنا يمكن أن تضع تعريفاً للصيانة على ضوء ما سبق  

الصيانة عبارة عن تعھد البائع برعاية الشئ المبيع مدة معينة بعد العقد "فتقول   

  ".الترويجية للسلع التي ينتجھا أو يقوم ببيعھاعلى سبيل الخدمة 

                                                 

 .، ط دار النفائس للطباعة١/٢٧٩معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجى، وحامد صادق ص  )١(



 

 

  المطلب الثالث

  عند القانونين ةالدوري ةالصيان

  :وأما الصيانة في مصطلح القانونيين  

عقد بمقتضاه يتعھد شخص بخدمة الصيانة آللة ما، أو ما شاكلھا بصفة "فھي   

راته أو إشرافه أم دورية أو عند الحاجة لقاء أجر معين من رب العمل سواء كان تحت إدا

  .)١("ال

فھم ينظرون إلى الصياغة على أنھا عقد يقوم فيه شخص بأداء خدمة صيانة   

لجھاز بصفة دورية خالل مدة زمنية معينة، أو عند الحاجة والظروف الداعية لذلك مقابل 

شراف صاحب العمل إوقد تكون ھذه الخدمة تحت . تقدم له الخدمة ممنأجر تحصل عليه 

  .)٢(اشراف وھو في ھذه الحالة تطبق عليه أحكام المقاولةأو بدون 

                                                 

ة   )١( انون الوضعى دراسة مقارن ى د –عقد الصيانة في الفقه اإلسالمى والق ور  فيصل كيالن كت

 .م٢٠١٥مارات إلا –مصر  –ط دار الكتب القانونية  ١/٤١: محمد المھدى

نه  ٧/٥: الوسيط في شرح القانون المدنى  )٢( للدكتور السنھورى ط مطابع دارالنشر للجامعات س

دكتور٢٠٠٣م ، والوسيط في قانون العمل الجديد لسنه ١٩٦٠ د السالم ص/ م لل  ٧٥سعيد عب

 .الطبعة األولى م٢٠٠٩ط عام 



 

 

  الرابعالمطلب 

  ةالدوري ةالتعريف المختار للصيان

وأخيراً نختم التعريفات بتعريف نتج عن قرارات وتوصيات مجمع الفقه   

صالح إھى عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص و" -:اإلسالمى الدولى فنقول

شئ من اصالحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض  ما تحتاجه آلة أو أى

  .)١("معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل أو المواد

  :شرح التعريف

  .جلس يشمل كل عقد: عقد  

احترز به عن عقود التبرعات كالھبة وعقود االستقطاعات كاإلبراء : معاوضة  

  .من الدين

  .صالح ما تحتاجه اآللةإبه ھنا الصائن الذى يقوم بفحص ووالمراد : التزام طرف 

  .بيان لنوع الصيانة: إصالحات دورية أو طارئة  

بيان يوضح أن ھذا العقد من العقود الزمنية، وقيد ثالث احترز به : لمدة معلومة  

  .ما يفيد الملك على التأييد كالبيع ماع

من المصون له على صائن الجر الذى يستحقه ألبيان ل: فى مقابل عوض معلوم  

  . )٢(عمله وھو قيد رابع احترز به عن عمل المتطوع 
                                                 

دولى   )١( المي ال ه اإلس ع الفق ة مجم ر لمجل ة عش دورة الحادي يات ال رارات وتوص ة  –ق المنام

ـ١٤١٩ ر  .م١٩٩٨-ھ عى"ينظ انون الوض المى والق ه اإلس ي الفق يانة ف د الص ة " عق دراس

 .١/٣٩: مقارنة

 ٤٢، ٤١عقد  الصيانة فى الفقه االسالمى والقانون الوضعى ص  )٢(



 

 

  المبحث الثانى

  ةالدوري ةموقف الفقه اإلسالمى من الصيان

  :وفيه أربع مطالب  

  المطلب األول

  والتخريج الفقھى لھا ةالدوري ةأنواع الصيان

  :وفيه فرعان  

  الفرع األول

  ةالدوري ةأنواع الصيان

  :وضوعھامن حيث م) ١ 

  :تتنوع الصيانة باعتبارات مختلفة  

  :الصيانة الدورية: النوع األول  

قدمھا البائع وفق جدول زمنى محدد بآجال معلومة يوھى تلك الخدمة التى   

فحص المبيع، والتأكد من سالمته، واستمرار عمله، وجودة أدائه، وصالحيته للعمل، ل

معدات الكبيرة، ووسائل النقل، واألجھزة وھذا النوع من الصيانة يمنح غالباً عند ال

  .الكھربائية، وما أشبھھا من السلع التى تحتاج إلى متابعة منتظمة وعناية دائمة

  :الصيانة الطارئة: النوع الثانى  

وھى خدمة يقدمھا البائع للمستھلك فيما إذا تعرض المبيع لتعطل أو خلل أو غير   

  .)١(ذلك

                                                 

 .٣٢٤ص: لتجارية التسويقيةالحوافز ا  )١(



 

 

  :وتتنوع بھذا االعتبار إلى خمسة أنواع ،قترانه بعقد آخرمن حيث انفراد العقد وا) ٢  

ھو العقد الذى لم يقترن بعقد آخر وغير المحتاج لمادة  :عقد الصيانة المجرد  :األول

مما لو تعاقد شخصان على أن يقوم أحدھما لآلخر بصيانة سيارته " قطع غيار"

  .مقابل أجر معين

ويكون ) قطع غيار(ر ولكنه يحتاج إلى المادة عقد الصيانة غير المقترن بعقد آخ  :الثانى

  .المتعھد بالمادة صاحب الشئ المصون

عقد الصيانة غير المقترن بعقد آخر والمحتاج لمادة أو المتعھد بالمادة ھو   :الثالث

  .الصائن

كما ھو الحال بالنسبة . عقد الصيانة المشروط فى عقد البيع على البائع  :الرابع

لعھا فتشترط على نفسھا الصيانة مدة معينة مقابل أجر للشركات التى تروج لس

  .معين

كعقد الصيانة المقترن بعقد المقاولة كما لو  ؛عقد الصيانة المقترن بعقد آخر  :الخامس

  .افقة كالمصعد الكھربائى مثالً رالتزم المقاول بعد بنائه لعقار معين بصيانة م

لو التزم المؤجر بأعمال  أو كعقد الصيانة المقترن بعقد اإلجارة وذلك كما  

  .)١(الصيانة التى تحدث فى العين المؤجرة مقابل أجر معين

                                                 

ة  )١( انون الوضعى دراسة مقارن ود الصيانة ٧٥ص: عقد الصيانة فى الفقه االسالمى والق ، وعق

ين الضرير / وتكييفھا الشرعى للدكتور ه االسالمى  –الصديق محمد األم ع الفق ة مجم  –مجل

 .٤المجلد الثانى الدورة الحادية عشر ص



 

 

  :وتنقسم بھذا االعتبار إلى قسمين -:من حيث استقالل األجر، وتبعيته) ٣  

وذلك بأن يكون األجر مستقالً في عقد الصيانة الدورى، أو كأن  :أجر مستقل  :األول

ر مستقل أو يكون محتاجاً لقطع غيار بأجر صالح تاجإيكون العقد مشتمالً على 

  .مستقل

على الكشف الدورى يشتمل وھو الغالب في عقد الصيانة والذى  :أجر تبعى  :الثاني

  .صالح مع تقديم قطع الغيار من الصائن كل ذلك بأجر واحد دون تمييزإلوا

  

  الفرع الثانى

  ةالدوري ةالتخريج الفقھى للصيان

  :انة أرى أنه يخرج على صورتينبالنظر إلى واقع عقد الصي  

  .أنه وعد من البائع للمشترى  :الصورة األولى

وبعد ھذا التخريج يجدر بنا أن نتعرف على موقف الفقه وشرط أنه بيع   :الصورة الثانية

  .سالمى من كال الصورتين كل على حدةإلا

  



 

 

  المطلب الثانى

  وعد من البائع للمشترى ةالدوري ةالصيان

  :البائع للمشترىالصيانة وعد من 

  :وعلى ھذا التخريج يجوز عقد الصيانة فى الفقه االسالمى والدليل على ذلك  

فيجور ھذا النوع من الحوافز المرغبة للمشترى  )١(أن األصل فى المعامالت الحل  -أ

فإنه حيث يعلم أن السلعة تخضع لصيانة من بائعھا يُقدم على شرائھا  ؛فى الشراء

  .ئن القلب، مطموھو مرتاح البال

أن ھناك أدلة أوجبت الوفاء بالوعد فيجب على البائع أن يفى بوعده للمشترى   -ب

  .بالصيانة طالما ال يحمل الوعد ضرراً ألحد

  :وھذه األدلة التى أوجبت الوفاء بالوعد كثيرة منھا  

َوأَْوفُوْا بِاْلَعْھِد "سبحانه  وقال )٢("يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُود"قال هللا جل وعال  -١

  .)٣("إِنَّ اْلَعْھَد َكاَن َمْسُؤوالً 

  
                                                 

ة"الكية والزيدية واإلباضية، واإلمامية ينظر وھو مذھب أكثر الحنابلة والم  )١( : المغنى البن قدام

: ط دار صادر بيروت، السيل الجرار ٩/١٥٢: ، المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس٤/١٥٦

يش  ٥٩، ٣/٥٨ ى أطف ن عيس ف ب ن يوس د ب ل لمحم فاء العلي ل وش ة ٨/١٤١الني ، ط مكتب

ر الل والح ائل الح ي مس الم ف رائع اإلس اد، ش ذلى اإلرش ن الھ ن الحس ر ب ط  ٢/٢٨ام لجعف

 .مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليان

 ).١(سورة المائدة آية   )٢(

 ).٣٤(سراء آية إلسورة ا  )٣(



 

 

  :وجه الداللة

أن هللا تعالى أمر بالوفاء بالعقود والعھود وھما كل ما ألزم المرء بھما نفسه،   

  .)٢(عن وجوب الوفاء بالوعد )١(فدلت اآليتان وغيرھما. والوعد من ذلك

إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن : ثالثآية المنافق ) "(قال النبى   -٢

  .)٣("خان

  :وجه الداللة من الحديث الشريف 

خالف الوعد من صفات المنافقين، وخصالھم وقد أجمع إبين أن  –) (أن النبى   *

المسلمون على أن صفات المنافقين يجب تجنبھا واالبتعاد عنھا، فدل ذلك على تحريم 

  .)٥(وھناك أحاديث كثيرة فى ھذا الشأن )٤(واجبخلف الوعد، وأن الوفاء به 

                                                 

ا "مثل قول هللا تعالى   )١( وا م يا أيھا الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون، كبر مقتا عند هللا أن تقول

 ).٣-٢( –سورة الصف " ال تفعلون

روت  –، ط دار إحياء التراث العربى ٦/٣٣ام القرآن لإلمام القرطبى الجامع ألحك  )٢( ان  –بي لبن

رآن  – ام الق اصأحك راث  ٥/٣٤٤: للجص اء الت روت  –ط دار أحي ان –بي وافز ، لبن الح

 .٩١التجارية ص

افق  )٣( ة المن اب عالم ان، ب اب اإليم حيحه كت ي ص ارى ف ام البخ ه اإلم ديث أخرج  ١/٢٠: الح

ا٣٣ح اب، وأخرجه اإلم ي صحيحه كت لم ف افق : م مس ان خصال المن اب بي ان، ب  ١/٧٨اإليم

 .٥٩ح

 .لبنان –بيروت  –ط دار المعرفة  ٤/٢٠: ىفالفروق للقرا  )٤(

ي  أخرجه الترمذى" ال تمار أخاك وال تمازجه وال تعده موعداً فتخلفه) "(منھا قول النبى   )٥( ف

راء –السنن  ي الم ذا ١٩٩٥ح ٤/٢٩٥: كتاب البر والصلة باب ما جاء ف ال الترمذى ھ   = وق



 

 

  المطلب الثالث

  بيع وشرط ةالصيان

  .أن عقد الصيانة بيع وشرط  

وحتى نصل إلى المراد، وھو بيان موقف الفقه اإلسالمى من الصيانة البد من أن   

  :نتعرف على ما يلى

  .بيان معنى الشرط  -١ 

  ."بيع وشرط"بيان مدلول   -٢ 

  .ط وھو شرط الصيانةحكم ھذا الشر  -٣ 

  .وحكمھا سألةتخريجات أخرى قد تخرج عليھا الم  -٤ 

                                                                                                                        

اً حديث حسن غريب ومنھا =  ى أمى يوم ال بعثتن قاعد ) (ورسول هللا حديث ابن اعامر ق

ه؟ قالت: في بيتنا فقال ا أردت أن تعطي ا رسول هللا م ال لھ ال أعطك فق ه : تع أردت أن أعطي

اإلمام أحمد في المسند  الحديث أخرجه "تمراً فقال إما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة 

ه ن عامر رضى هللا عن ره،  – ١٥٧٠٢ح ٢٤/٤٧٠: حيث عبد هللا ب ذا الحديث حسن لغي وھ

ر  يخين غي ات رجال الش ه ثق ة رجال امر، وبقي ن ع د هللا ب وھذا إسناد ضعيف إليھام مولى عب

لم ه مس د أخرج ل ل"ينظر . محمد بن عجالن فق ن حنب د ب ام أحم ند اإلم ق وتخريج : مس تحقي

ؤوط، وآخرونال ى، ٢٤/٤٧٠: شيخ شعيب االرن ة األول الة الطبع ـ١٤٢١ط مؤسسة الرس -ھ

 .م٢٠٠١



 

 

  :معنى الشرط: أوالً  

بسكون الراء من شرط شرطاً، واشترطت عليه الزمته، والجمع شروط،   

  .)١(وشرائط والشرط يطلق ويراد به العالمة

  .)٣(عالماتھا: أى )٢("فَقَْد َجاء أَْشَراطُھَا"ومنه قول هللا جل وعال   

  :صطالحاالوالشرط فى   

بأنه الذى يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال : سنوىإلعرفه ا  

  .)٤(عدم

بأنه الذى يقف عليه المؤثر فى تأثيره ال فى ذاته : مام الرازىإلوعرفه ا  

  .)٥("حصان فى الزنىإلكا

                                                 

 .١/٨٦٩: القاموس المحيط ١/٣٠٩: ، المصباح المنير٧/٣٢٩: لسان العرب  )١(

 ).١٨(سورة محمد آية   )٢(

 .٧/٣٢٩: لسان العرب  )٣(

ن الحسن اال  )٤( رحيم ب د ال ى األصول لعب نوىالتمھيد في تخريج الفروع عل ق د: س د / تحقي محم

 .الطبعة األولى –ط مؤسسة الرسالة بيروت  ١/٨٣حسن ھتيو 

رازى  )٥( ام ال ق د :المحصول لإلم وانى / تحقي ابر العل ن  ٣/٨٩ طه ج د ب ام محم ة اإلم ط جامع

 .سعود اإلسالمية



 

 

  :بيان مدلول بيع وشرط: ثانياً  

  :لىاخلتف العلماء فى ذلك على ما ي  

  :مذھب الحنفية -١  

أن الشرط الذى يفسد العقد ھو كل شرط ال يقتضيه العقد وال يالئمه، ولم يرد   

المباع أما إذا كان  كما إذا اشترط أال يبيع المشترى. بجوازه، ولم يرد العرف به )١(الشرع

  .شرط نقل الملكية لهبيقع صحيحاً كما إذا اشترى  )٢(الشرط مما يقضتيه العقد فإنه

  : مذھب المالكية -٢  

أن الشرط الذى يتصور حصوله عند البيع ھو ما ال يناقض مقصود العقد كشرط   

  .)٤(والرھن وھو جائز )٣(األجل والخيار

أما الشرط الذى ال يقتضه العقد وھو الذى ينافى مقصوده كالشرط الذى يقتضى   

 –يبيع المبيع أو يھيه التحجير على المشترى كما إذا اشترط البائع على المشترى أال 

  .من منافاة الشرط مقتضى العقد صوراً منھااستثنوا ولكن المالكية 

                                                 

 .بيروت -ط دار المعرفة  ١٣/١٤: المبسوط لإلمام السرخسى  )١(

 .ط المكتبة اإلسالمية ٣/٤٨: ىالھداية للمرغينانى الحنف  )٢(

ة : ھو أن يكون لكل واحد من المتبايعين االختيار في فسخ البيع وامضائه، ينظر -:الخيار  )٣( حلي

رازى ى ال ا القزوين ن زكري ق: الفقھاء ألحمد بن فارس ب د هللا المحسن / د: تحقي ط ١/١٢٤عب

 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣بيروت الطبعة األولى  –الشركة المتحدة للتوزيع 

 .٣/٦٦: حاشية الدسوقى  )٤(



 

 

أو أن يشترط البائع على المشترى أن يقف  )١(لو طلب البائع من المشترى اإلقالة  

  .)٢(ھبه أو يتصدق به على الفقراء فھذا من الشروط الجائزة عندھميالمبيع أو 

  :مذھب الشافعية -٣  

  :الشافعية الشروط المرتبطة بالعقد إلى قسمين قسم  

  .ما يقتضيه العقد: القسم األول -  

  .ما ال يقتضيه العقد: القسم الثاني -  

  .)٣(مثل شرط القبض فھذا ال يضر بالعقد ويجوز اشترطه: فالقسم األول  

  :قسمان: والقسم الثاني  

  .ما يتعلق بمصلحة العقد: األول -  

   .يتعلق بمصلحة العقدما ال : الثاني -  

وھو الذى يتعلق بمصلحة العقد يجوز اشتراطھا ألن الشرع ورد : فاألول منھما  

فإما أن ال يكون تعلق . والثانى وھو ما ال يتعلق بمصلحة العقد )٤(بھا والحاجة تدعو إليھا

                                                 

يم االحسان التركى ط  -:اإلقالة  )١( د عم ھي رفع عقد البيع وإزالته ينظر التعريفات الفقھية لمحم

 .اعادة لطبعة باكستان. م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٤الطبعة األولى . دار الكتب العلمية

 .بيروت -ط دار الفكر  ٥/٥٤: الجليل شرح مختصر خليلفتح   )٢(

ذا خال -:القبض  )٣( ه أصابعه، وقبض الشئ أخذه وھ ف البسط يقال قبض عليه بيده إذا ضم علي

 ".١/١٧٠التعريفات الفھقية "الشئ في قبضه فالن أي في تصرفه وملكه ينظر 

 .٣/٤٠٣: ، روضة الطالبين٥/٣٤: مغنى المحتاج  )٤(



 

 

مثالً فھذا الشرط يلغو وال يفسد  ةبه عرض يورث تنازعاً، كشرط أال يأكل إال ھريس

  .قدالع

وإما أن يتعلق به غرض يورث تنازعاً كشرط أال يقبض ما اشتراه، فھذا ھو   

  .)١(الشرط الفاسد المفسد

  :مذھب الحنابلة -٤  

  .قسم الحنابلة الشروط إلى صحيح وفاسد  

  .فالصحيح ھو ما وافق مقتضى العقد وھو ثالثة أنواع  

  .شرط مقتضى البيع كالقبض: النوع األول - 

  .ما كان من مصلحة العقد كاألجل: ىالنوع الثان - 

كشرط البائع نفعاً معلوماً فى مبيع كأن يشترط البائع سكن الدار   :النوع الثالث - 

  .)٢(شھراً 

  .فھو ما ينافى مقتضى العقد وھو ثالثة أنواع أيضاً : وأما الشرط الفاسد  

سلف وقرض، ما يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدھما على اآلخر عقداً ك  :النوع األول

  .)٣(فھذا شرط فاسد ال يصح عند الحنابلة فى مشھور المذھب
                                                 

 .٢/٣٤: ، ومغنى المحتاج٣/٤٠٤: روضة الطالبين  )١(

ة الخالفإلا  )٢( ي معرف اف ف رداوى نص ليمان الم ين س ى ب راث  ٤/٣٤٠ة لعل اء الت ط دار احي

ة الرياض ٢/٥٨: لمنصور البھوتى –العربى، والروض المربع شرح زاد المستقنع  ، ط مكتب

 .ھـ١٣٩٠الحديثة 

رداوى   )٣( ليمان الم ين س ى ب ع شرح ٤/٣٤٠االنصاف في معرفة الخالف لعل روض المرب ، وال

 .ھـ١٣٩٠ -، ط مكتبة الرياض الحديثة ٢/٥٨: لمنصور البھوتى –زاد المستقنع 



 

 

أن يشترط فى العقد ما ينافى مقتضاه كشرط أال يبيع المبيع فھذا فاسد أيضاً   :النوع الثانى

  .)١(على أرجح الرواتين

بعتك : أن يشترط البائع أو المشترى شرطاً يعلق عليه البيع أو الشراء نحو  :النوع الثالث

  .)٢(جئتنى بكذا وكذا أن

  :مذھب الظاھرية -٥  

لقد حكم الظاھرية ببطالن كل الشروط التى تقترن بالعقد إال شرطاً ورد بالنص   

  .)٣(من القرآن أو السنة

  :مذھب اإلباضية -٦  

  :فرق اإلباضية بين ما يصح من الشروط وما ال يصح بضابط عندھم أال وھو  

لبائع أو للمشترى وحل تملكه، وكان فى نفس إن كان الشرط معلوماً فيه نفع ل"  

المسلمون على  ) "( –ء كان فى عقد البيع أو بعده لقوله آالمبيع صح ھو والمبيع سو

  .)٤("م حالالً أو أحل حراماً رشروطھم إال شرطاً ح

  . فإذا كان الشرط موافقاً لھذا الضابط صح واإلفال  

                                                 

 .٣/١٩٠: كشاف القناع عن متن االقتاع للبھوتى  )١(

 .٢/٦٥: ، والروض المربع٤/٣٥٠: االنصاف  )٢(

اھرى  )٣( زم الظ ن ح ى الب اء  ٨/٤١٥: المحل ة احي ق لجن روت، تحقي دة، بي اق الجدي ط دار االف

 ..التراث العربى

ذى ف  )٤( ام الترم ه اإلم ديث أخرج اب الصلح الح اب األقضية، ب نن كت . ١٣٥٢ح ٣/٦٣٤ي الس

ال الترمذى ٣/٦٣٤: تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: ينظر سنن الترمذى" حديث حسن : وق

 ".صحيح



 

 

  :مذھب اإلمامية -٧  

ھو ما لم يكن مؤدياً إلى جھالة المبيع أو الثمن : عندھمالشرط الصحيح الجائز   

ويجوز أن يشترط ما ھو شائع داخل تحت قدرته كقصارة . وال مخالفاً للكتاب والسنة

الثوب وخياطته وال يجوز اشتراط ما ال يدخل فى مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله 

  .)١(سنبالً 

  :مذھب الزيدية -٨  

  :ثالثة أقسام قسم الزيدية الشروط إلى  

  .كشرط إرجاع المبيع. وھى ما إذا إقتضى جھالة فى المبيع: )٢(فسد العقدتشروط  -أ   

  .وذلك لعدم االستقرار. أو جھالة فى العقد كشرط الخيار المجھول المدة  

  .ھذا بمائة دينار أو ألف درھم تأو جھالة فى الثمن كما لو قال بع  

له به كشرطين تعلق لى أن تحلب أو إذا كان ال أو إذا علقه بمستقبل كما لو قال ع  

  .أو يبعتن فى بيع أو شرط تضمن سلماً أو سلفاً أو بيعاً 

                                                 

رائع ا  )١( ذلىإلش ن الھ ن الحس ر ب رام لجعف الل والح ائل الح ي مس الم ف ة  ٢/٢٨: س ط مؤسس

 .مطبوعاتى حلب

ن المرتضىألمصار ألا البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء  )٢( ط دار  ٤/٣٤٣: حمد بن يحي ب

 .القاھرة -ھـ ١٩٧٥ –الكتاب االسالمى 



 

 

  :)١(شروط تقع صحيحة ھى والعقد -ب   

الة من وصف للعقد كخيار معلوم أو ھوذلك إذا ما كان الشرط ما ال يقتضى الج  

العقد كإيصال المنزل أو سكنى للثمن كتأجيله أو للجميع على أنھا لبون أو يصح اقراره ب

  .الدار المبيعة مدة معلومة

  :)٢(وما سوى ذلك من الشروط - ج   

  .ح العقد كما لو باع عبداً بشرط أن يعتقه المشترىبفيلغى الشرط ويص  

  ):الصيانة(حكم ھذا الشرط : ثالثاً  

  :اختلف أھل العلم فى ھذا الشرط على قولين  

، وھو قول المالكية، والحنابلة فى الجملة، وقد اشترط ان ھذا الشرط صحيح  :القول األول

أما الحنابلة فلم يشترطوا . )٣(المالكية للصحة أن تكون المشترطة يسيرة

  .للصحة سوى علم المنفعة

  .وھو مذھب الحنفية والشافعية)٤(أن ھذا الشرط فاسد  :القول الثانى

                                                 

ار  )١( ذھب ٤/٣٤٥: البحر الزخ اج الم ذھب أل، الت ام الم م العنسى الصنعانى ألحك ن قاس د ب حم

 .ط مكتبة اليمن ٢٠/٣٧٥اليمنى 

 .٤/٣٤٥: ، البحر الزخار٢/٣٧٥: التاج المذھب  )٢(

ن ٢/١٦١: البن رشد الحفيد بداية المجتھد  )٣( ع الب ط دار الحديث القاھرة، المبدع في شرح المقن

اع٣/١٩٠: ط المكتب االسالمى دمشق، وكشاف القناع ٤/٥٣: مفلح ، ٣/١٩٠: ، وكشاف القن

 .لبنان -بيروت  –ط دار الكتب العلمية  ١٧١ص : القوانين الفقھية البن جزى

 .٣/٣٩٨: وروضة الطالبين ٥/١٧٢: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )٤(



 

 

  :األدلة  

  :ھا ما يأتىاستبدل أصحاب القول األدلة بأدلة كثيرة أھم  

  .)١("م حالالً أو أحل حراماً رالمسلمون على شروطھم إال شرطاً ح)"(قول النبى   -١

  :وجه الداللة  

أباح الشروط بإطالقھا وأمر بالوفاء بھا إال شرطاً أحل حراماً  –) ( –أن النبى   

  .اً فعليه فيكون جائز. )٢("أو حرم حالالً، وھذا شرط ال يحل حراماً وال يحرم حالالً 

 )٣(نھى عن الثنيا"أنه  –) (عن النبى  –رضى هللا عنه  –ما روى جابر بن عبدهللا   -٢

  .)٤("إال أن تعلم

                                                 

اب الصلح   )١( اب األقضية، ب نن كت ي الس ذى ف ام الترم ه اإلم ديث أخرج . ١٣٥٢ح ٣/٦٣٤الح

ال الترمذى ٣/٦٣٤: تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر: ينظر سنن الترمذى" حديث حسن : وق

 ."صحيح

ليمان السلطان   )٢( ن س د ب ن محم دكتور صالح ب ع لل د البي ي عق ا –الشروط ف تير رس  –لة ماجس

 .٢٠٧ص: ه١٤٠٦

اً، فال : الثنيا  )٣( اع شئ جزاف ل ھي أن يب د، وقي ع شئ مجھور فيفس د البي ي عق ھي أن يستثنى ف

ي "ينظر  .يجوز أن يستثنى منه شئ قّل أو كثر صحيح موارد الظمآن إلى زوائد إبن حبان ألب

فود ن أدم األش اتى ب ن نج وح ب اج ن ن الح دين ب ر ال د ناص رحمن محم د ال انىعب : رى األلب

ى : ط ١/٤٥٧ ة األول عودية، الطبع ة الس اض، المملك ع، الري ر والتوزي يمعى للنش دار الص

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٢

ق  )٤( نده تحقي ي مس ى الموصلى ف د: الحديث أخرجه أبو يعل ليم أس ط ١٩١٨ح ٣/٤٢٧: حسن س

 .رجاله ثقات غير أنه منقطع وھو صحيح: والحديث –دار المأمون للتراث دمشق 



 

 

  :وجه الداللة  

  .)١("أباح االستثناء بالشرط إال إذا كان ذلك معلوماً  –) ( –أن النبى   

  :أدلة القول الثانى  

  :بما روىاستدل أصحاب ھذا القول   

  .)٢("نھى عن بيع وشرط" –) ( –أن النبى  -١  

  :وجه الداللة

نھى عن الجمع بين البيع والشرط فدل ذلك على عدم جواز  –) (أن النبى   

  .)٣("الشروط فى البيع

                                                 

 .٢٠٣: لشروط في عقد البيعا  )١(

 –القاھرة  –ط دار الحرمين . ٤٣٦١ح ٤/٣٣٥الحديث أخرجه الطبرانى في المعجم األوسط   )٢(

ارى الحسنى األزھرى في ي تخريج : وقال اإلمام أحمد بن محمد بن الصديق الغم ة ف الھداي

وت لبنان الطبعة بير –دار عالم الكتب : ط. ٧/٢٤٩: بداية المجتھد البن رشد(أحاديث البداية 

ي ) "م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧األولى  اكم ف نن، والح الم الس ي مع الطبرانى في األوسط، والخطابى ف

ند  ي مس علوم الحديث ومن جھته ابن حزم في المحلى والقاضى عياض في الغنية وأبو نعيم ف

ق  م من طري اقى األنصارى كلھ د الب ن عب د ب و بكر محم ن خسروا وأب أبى حنيفة، وكذلك اب

والحديث ضعيف ألن فيه عبد هللا بن أيوب ابن زاد ابن الضرير  –" بن سليمان الدھلىمحمد 

دكتور : بلوغ المرام من أدلة األحكام لإلمام ابن حجر العسقالنى: ينظر: وھو متروك تحقيق ال

ى –ط دار القيس الرياض  – ١/٣٠٨: ماھر ياسين الفحل ة األول ـ١٤٣٥: السعودية الطبع -ھ

 .م٢٠١٤

 .٦/٤٤١: وشرح فتح القدير ٢/٢٣١: المحتاجمغنى   )٣(



 

 

  .ونوقش ھذا االستدالل بوجوه -  

  .)١(أن ھذا الحديث ضعيف ال تقوم به الحجة: الوجه األول

  .أن الحديث مخالف لإلجماع: الوجه الثانى

وقد أجمع الفقھاء المعروفون من غير خالف "نقل ذلك ابن تيمية حيث قال وقد   

أعمله أن اشتراط صفة فى المبيع ونحوه كاشتراط العبد كائباً أو صانعاً أو اشتراط طول 

  .)٢("الثوب أو قدر األرض ونحو ذلك شرط صحيح

وذلك كخبر . لبيعإنه مخالف لألحاديث الثابتة التى فيھا جواز الشروط فى ا: الوجه الثالث

  .)٣(رةيفى قصة عتقھا بر –عائشة رضى هللا عنھا 

                                                 

ن حجر العسقالنى  )١( ر الب ي تخريج أحاديث الرافعى الكبي ر ف ط دار . ا٣/٣٢: التلخيص الحبي

ى  ة األول ة الطبع ب العلمي ـ١٤١٩الكت ة ، م١٩٨٩-ھ ى ألنصب الراي ة للزيلع ث الھداي حادي

ى ان  ٤/١٧: الحنف ة الري روت  –ط مؤسس ان  –بي ة / لبن المية دار القبل ة اإلس دة  –للثقاف ج

 .م١٩٩٧-ھـ١٤١٨الطبعة األولى 

عبد الرحمن بن  :تحقيق: مجموع الفتاوى لتقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  )٢(

 –المدينة المنورة  –ط مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشريف  ٢٩/١٣٢ محمد بن قاسم 

 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٦عام النشر  –السعودية 

ا أن يشترطوا يأرادت أن تشترى بر: عنھا وذلك أن عائشة رضى هللا  )٣( ق، وأراد مواليھ رة للعت

خرجه أوالحديث " عتقأأشتريھا فإن الوالء لمن "فقال ) (والئھا فذكرت عائشة ذلك للنبى 

ي صحيحه، اب الصالة  اإلمام البخارى ف ى كت والى أزواج النب ى م اب الصدقة عل ): ( –ب

 .بتحقيق الشرط الذى اشترطه عليھا الموالى )(فلم يلزمھا النبى  .١٤٩٣ح ٢/١٨٢



 

 

  :الترجيح

القولين ھو القول األول لقوة أدلته وسالمتھا من  ينوأرى أن الراجح من ھذ  

  .المعارضة

  :الراجح من التخريجين

 )١(وأما بالنسبة إلى الموازنة بين التخريجين فإن الراجح ھنا ھو التخريج األول  

  :وعد من البائع للمشترى وذلك لما يلى: لصيانةن اأوھو 

أن الصيانة ال يظھر فيھا اإلشتراط بل ھى ھبة من البائع، فليس فيھا معنى   

منه يقدمھا للمشترى ترغيباً له،  ةالشرط وال لفظة، وإنما ھى وعد من البائع ومنح

  .وتشجعياً على الشراء

  :والحاصل مما سبق - 

ن أج الفقھى للصيانة فإن الذى يترجج ھنا ھو بعدما تقدم من عرض للتخري  

  :وذلك لما يلى. الصيانة جائزة شرعاً عند الفقه اإلسالمي

  .أن األصل فى المعامالت الحل واإلباحة حتى يقوم دليل المنع -١

أن الحاجة تدعو إلى الصيانة، فدقة صناعة المبيع، وتعدد خصائصه يتطلب األيدى  -٢

وخصائصھا الفنية، إلصالح األعطال العارضة، وإجراء  المتخصصة العالمة بالسلعة

الفحوصات الالزمة التى تكفل استمرار عمل السلعة بطريقة تحقق النفع المقصود 

منھا، ويؤكد ھذا أنه فى بعض األحيان ال يتمكن المستھلك من إصالح السلعة علماً 

  .)٢(تاماً يتمكن به من إصالحھا

                                                 

 .٣٣١ص: الحوافر التجارية  )١(

 .، مرجع سابق٣٣١ص: الحوافر التجارية  )٢(



 

 

  المطلب الرابع

  والرد على ذلك ةالدوري ةخرج عليھا الصيانتخريات أخرى قد ت

  :وفيه ثالثه فروع  

  الفرع األول

  ةمن قبل بيعتين فى بيع ةالدوري ةعقد الصيان

  :ومعنى بيعتين فى بيعة  

  .)١(مثنى البيعة، والبيعة ھى الصفقة على إيجاب البيع –البيعتان   

  :وعند الققھاء خالف فى معنى ھذا المصطلح يرجع إلى قولين -  

بكذا وال يفارقه على أحد البيعتين  ةھو أن يبيع الرجل الشئ نقداً بكذا ونسيئ  :القول األول

أى يتفرقان دون تعيين ألحد الثمنين وھو قول الجمھور من الحنفية 

باضية، إلحد الوجھين عند الشافعية، والحنابلة، والظاھرية واأوالمالكية و

  .)٢(والزيدية، واإلمامية

أبيعك ھذه الدار بكذا على أن تبيعنى ھذا الغالم بكذا، أو : و أن يقولوھ  :القول الثانى

بعتك سيارتى ھذه بخمسين ألفا على أن تبيعنى دارك ھذه بخمسين ألفا  ليقو

                                                 

 .٨/٢٦: لسان العرب  )١(

وط للسرخس  )٢( رى ل١٣/١٦: ىالمبس ة الكب كإل، المدون ام مال ادر  ٨/٤١٢: م  –ط دار ص

وجيز رح ال روت، وش افإل، ا٨/٩٤: بي ن قدام٤/٣٥٠: نص ى الب ط دار  ٤/١٦١: ة، المغن

ر  زم –الفك ن ح ى الب ورت، المحل ل٩/١٥: بي فاء العلي ل وش رار ؛٨/١٢٨: ، الني يل الج : لس

املى ٣/٦١ دين الع زين ال قية ل ة الدمش رح اللمع ة ش ة البھي الم  ٣/٥١٥: الروض ط دار الع

 .بيروت -اإلسالمي 



 

 

فإذا وجب لك عندى وجب لى عندك وھذا قول الحنفية وأحد القولين عند 

  .)١(الشافعية والحنابلة والظاھرية

  :وذلك كما يأتى. بيعتين فى بيعة حرام ال يجوزوقد دلت السنة على أن عقد   

من باع بيعتين فى " - )(قال رسول هللا : قال –رضى هللا عنه  -مارواه أبو ھريرة  -١

  .)٢(أو الربافله أو كسھما بيعة 

نھى عن بيعتين فى  –) ( )٣(أن رسول هللا –روى أبو ھريرة رضى هللا عنه   -٢

  ".بيعة

عن ) ( –نھى رسول هللا "قال  –رضى هللا عنه  –روى عبدهللا بن مسعود   -٣

  .)٤("صفقتين فى صفقة واحدة

                                                 

نعانى  )١( الم للص بل الس ى ط دار ا ٣/١٦: س راث العرب اء الت روت  –حي ة –بي ة الرابع : الطبع

يرازى١٣٧٩ ر  ١/٢٦٧: ھـ المھذب للش روت –ط دار الفك ى٤/٣٥٠: نصافإلا ،بي : ، المغن

 .٩/١٥: المحلى ٤/١٦١

ة إلبو داود في السنن، كتاب اأأخرجه   )٢( ي بيع ين ف ط  ٣٤٦١ح ٣/٢٧جارة، باب فيمن باع بيعث

وقال حديث صحيح  ٢٢٩٢ح ٢/٥٢: تدرك، كتاب البيوعدار الفكر، واخرجه الحاكم في المس

 .على شرط مسلم ولم يخرجاه

نن  )٣( ي الس ذى ف ه الترم ة: أخرج ي بيع ين ف ن بيعت ى ع ي النھ اء ف ا ج اب م وع، ب اب البي : كت

 .حديث حسن صحيح: وقال ١٢٣١ح ٣/٥٣٣

ي ال  )٤( ل ف ن حنب د ب ام أحم ندمأخرجه اإلم ن مسعود: س د هللا ب ند عب ال  ٣٧٨٣ح ١/٣٩٨: مس ق

 .سناده ضعيفإحديث صحيح لغيره بمجموع طرقه و: الشيخ شعيب االرنؤوط



 

 

  .)١("الصفقتان فى صفقة ربا"مسعود أيضاً قال  نروى أن اب  -٤

  :ين الصيانة عند من خرجھا على ذلكالعالقة بين عقد البيعتين فى بيعة وب

  :التالىنظر المخرجون للمسألة على أنھا بيعتين فى بيعة على النحو  -  

الة فى عقد بيعتين فى بيعة يترتب عليھا عدم االستقرار فى الثمن كما فى ھأن ھناك ج  -١

  .صورة بيع الشئ الواحد بثمنين

  .أن فيه تعليق بالشرط كما فى صورة بيع ھذا على أن بيع منه ذلك  -٢

  .)٣(الحنطة كما ذكره الشوكانى )٢(أن فيه ربا كما فى صورة قفيز  -٣

  :وقالوا

  :عقد الصيانة غير صحيح الشتماله من ذلك على أمرينأن   

وذلك لعدم معلومية مقدار الحاجة إلى االصالح وتبديل ما ينبغى  )٤(الغرر: األول  -١

  .تبديله من قطع الغيار

                                                 

قأخرجه ابن أبى شيبه في   )١( ال يوسف الحوت: مصنفه تحقي ة : ط٢٠٤٥٤ح ٤/٣٠٧: كم مكتب

ـ١٠٤٩: الطبعة األولى –الرشد الرياض  ره. ھ وارد : والحديث صحيح لغي وانظر صحيح م

 .٩٣٠ح ١/٤٥٦: الظمآن لأللبانى

ز  )٢( راقيين -:القفي د الع اس وھو عن ه الن ال يتواضع علي ك ينظر : مكي ة مكاكي ات "ثماني التعريف

 ".١/١٧٦: الفقھية

 .م١٩٧٣: بيروت –ظ دار الجيل  ٥/٢٥٠: للشوكانىاألوطار نيل   )٣(

ى. كالخطر وھو غرر بماله أي جملة على الخطر: الغرر  )٤( ي : والمعن ال اإلنسان ف أن يكون م

ي  و دخل ف اخطر ل ة م ق"ينظر . معامل دى تحقي د الغراھي ن أحم ل ب ين للخلي دى / د: الع مھ

 ".ط مكتبة ھالل ٤/٣٤٦المخزون، وإبراھيم السامرائى 



 

 

  .صالح معلقاً على طروء العيبإلالتعليق لكون التعمير وا: الثانى  -٢

  .)١(ورعلى ما ھو محظ افكانت الصيانة باطلة الشتمالھ  

وذلك أن عقد الصيانة قد . وقد وصفوا عقد الصيانة بأنه من قبيل ببيعتين فى بيعة  

لذا " بيع"وتقديم المواد الالزمة لذلك  زةجاإليشتمل على بيع وإجازة مثالً فقيام الصائن با

  .)٢(يكون منھياً عنه

  :والجواب عن ذلك بوجوه 

. دد، وليس ھو من قبيل بيعتين فى بيعةأن عقد الصيانة عقد تميز بالتنوع والتع  :األول

ن ھناك صوراً ال تمث إلى البعيتين فى بيعة بصلة فالحكم فى صورة من إحيث 

  .الصور ليس من الضرورى أن يكون حكماً علٮما بقى من أشكال العقد وصوره

ال تسلم أن عقد الصيانة فى كل حاالته عقد معاوضة فقد تقوم به بعض الشركات   :الثانى

  .)٣(اً للسلعة بتقديم الصيانة على سبيل التبرعترويج

أن جمھور الفقھاء من المالكية وإحدى الرواتين عند الشافعية ورواية عن اإلمام   :الثالث

أباحوا اجتماع عقد البيع مع عقد اإلجارة، وإن ذلك ال : أحمد والشيعة اإلمامية

  .)٤(يكون من قبيل البيعتين فى بيعة

                                                 
خيرى  )١( ة هللا التس دكتور آي رعى لل ا الش يانة وتكييفھ ود الص ه  ١٢ص: عق ع الفق ة مجم ومجل

 .المجلد الثاني –الدورة الحاديثة عشرة 
 .١/١٢٢: اإلسالمى والقانون الوضعىعقد الصيانة في الفقه   )٢(
 .١/١٢٢: عقد الصيانة في الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  )٣(
ة  )٤( دردير١١/٤١٣: المدون ات ال ى البرك ام أب ر لإلم رح الكبي ر  ٢/١٣: ، الش  –ط دار الفك

روت ق: بي ى : تحقي انى عل ب الرب ة الطال رح كفاي ى ش دوى عل ية الع يش، وحاش د عل محم

دو الكىالصعدى الع ر : ط ٢/٢٥٥: ى الم روت –دار الفك د ١٤١٣: بي يخ محم ق الش ـ تحقي ھ

 .البقاعى



 

 

  الفرع الثانى

  ةمن قبيل الجعال ةالدوري ةانعقد الصي

  :أن عقد الصيانة من قبيل الجعالة  

  :)الجعل( معنى الجعالة - 

الجعالة من الُجعال بالضم، والمصدر بالفتح يقال جعل لك جعالً، وھو األجر   

  .)١(على الشئ، وكذا الجعالة بالكسر، والبعض يحكى التثليث، وھى ما جعله له على عمله

  :ءوالجعالة عند الفقھا

ھى محل خالف على حسب اختالف أنظارھم فى استقاللھا فى األحكام عند   

اإلجارة وعدم استغالل فالحنفية بعتبرونھا ضرباً من اإلجارة لذا لم يذكروا لھا تعريفاً 

  .)٢(مستقالً عن اإلجارة

أما جمھور الفقھاء من المالكية والشافعية والحنابلة واإلباضية والزيدية   

  .أفردوا لھا حدوداً مستقلة واإلمامية فقد

أن يجعل الرجل للرجل أجراً معلوماً "وتعريفاتھم تدور حول ھذا التعريف وھى   

وال ينقده إياه على أن يعمل له فى زمن معلوم أو مجھول مما فيه منفعة للجاعل، على أنه 

  .)٣(أن أكمل العمل كان له الجعل، وأن لم يتممة فالشئ له

                                                 

 .١/١٢٦٢: ، القاموس المحيط١١/١١١: لسان العرب  )١(

 .٦/٩٥: حاشية ابن عابدين  )٢(

ل ٦/٣٨٩: نصافإل، ا٢/٤٢٩: مغنى المحتاج ٧/٩٥: ىشرح مختصر الخرش  )٣( : مواھب الجلي

ن ، الفو٤/٦٠، حاشية الدسوقى ٥/٤٥٢ د أاكه الدوانى على رسالة اب ى الحم د الفيراون ى زي ب

 .ط دار الفكر ٢/١١٠: بن غنيم النفراوى المالكىا



 

 

  :حكم الجعالة - 

  :الة جائزة باألدلة اآلتيةالجع  

  .)١("يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آََمنُوا أَْوفُوا بِاْلُعقُودِ "عموم قول هللا تعالى  -١

  .)٢("َولَِمْن َجاَء بِِه ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا بِِه َزِعيمٌ "قوله تعالى  -٢

اء فإن ھذه اآلية تتضمن التزاماً بعطاء لمن يقوم بعمل لمصلحة من التزم بالعط  

  .)٣(وھذه حقيقة الجعالة

من أصحاب  )٤(أن رھطا: روى اإلمام البخاري لسنده إلى أبى سعيد رضى هللا عنه  -٣

انطلقوا في سفرة سافروھا حتى نزلوا بحى من أحياء العرب،  )(رسول هللا 

فاستضافوھم فأبدا أن يضيفوھم، فلدغ سيد ذلك الحى فسعوا له بكل شئ ال ينفعه 

لو أتيتم ھؤالء الرھط الذين قد نزلوا لكم لعله أن يكون عند  :شئ، فقال بعضھم

                                                 

 ).١(سورة المائدة آية   )١(

 ).٧٢(سورة يوسف آية   )٢(

 .٩/٢٣٢: الجامع ألحكام القرآن للقرطبى  )٣(

رھط(  )٤( ال ): ال ن الرج رة م ا دون العش و م افوھم(ھ ياف) استض نھم الض وا م دغ(ة طلب أي ) ل

رة ) جعال(كالم يستشفى به من وجع ) الرقية(ضربته حية أو عقرب  وا ) فصالحوھم(اج اتفق

ل من البصاق ) يتفل(طائفة من الغنم ) قطيع(معھم  ع قلي ل وھو النضخ م نشط من (من التف

ة(فك من حبل كان مشدودا به ) عقال ة ) قلب ة(عل ا رقي دريك أنھ ا ي ا ) وم ذى أعلمك أنھ ا ال م

م سھما(بھا يرقى  ه نصبا ) اضربوا لي معك ي من وا ل دكتور مصطفى  –اجعل ق ال ينظر تعلي

ريعة  ة الش ي كلي ه ف ديث وعلوم تاذ الح ا اس ب البغ ة دمشق –دي ع صحيح : جامع وع م مطب

 .ھـ١٤٢٢الطبعة األولى  –ط دار طوق النجاة ٣/٩٢: البخاري



 

 

ياأيھا الرھط أي سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شئ ال ينفعه : بعضھم شئ، فأتوھم فقالوا

بعضھم نعم وهللا إنى لراق، ولكن وهللا لقد : شئ، فھل عند أحد، منكم شئ فقال

وا لنا جعال، فصالحوھم على أستضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعل

قطيع من الغنم، فانطلق فجعل ينفث ويقرا الحمد  رب العالمين حتى لكانما نشط 

فأوفوھم جعلھم الذى صالحوھم عليه، فقال : من عقال، فانطلق تمشى قابه قلبه قال

فنذكر له  )(ال تفعلوا حتى تأتى رسول هللا : اقسموا، فقال الذي رقى: بعضھم

وما "فذكروا له، فقال  )(فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول هللا  الذى كان،

  .)١("أصبتم، واضربوا لى بسھم: يدريك أنھا رقية

  .)٢(وھذا نص فى الجعالة  

  :عالقة الجعالة بالصيانة - 

ً يظھرھا للبعض على أنھا جعالة   وذلك مثل إذا . قد تتخذ الصيانة شكالً معينا

بعملية صيانة شاملة للمصنع المملوك لھا فإنھا تقدم له مكافأة أعلنت شركة أن الذى يقوم 

  .كذاقدرھا 

  .)٣(فھذا الشكل جعل بعض العلماء المعاصرين أن يخرجوا الصيانة على أنھا جعالة -  

  .ولكن الحقيقة أن الصيانة غير الجعالة -  

                                                 

ازة، إلأخرجه االمام البخارى في صحيحه، كتاب االحديث   )١( ي الرقج ا يعطى ف اب م ى يب ة عل

 .٢١٥٦ح ٢/٧٩٥: الكتاباحياء العرب بفاتحة 

 .١/١٩٠: عقد الصيانة  )٢(

ا الشرعى د: مجلة الفقه اإلسالمى  )٣( ود الصيانة وتكييفھ ة عشر بحث عق د / الدورة الحادي محم

ون: مجلة الشريعة والدراسات االسالمية ،١٠ص: الضرير دد الثالث ة عشر الع نة الحادي : الس

 .١٩١م، ص١٩٩٦-ھـ١٤١٤



 

 

  .نعم بينھما أوجه تقارب  

  :وھى على سبيل المثال  

  .ھما مجھولأن العمل فى كل من -١ 

  .الوصول باآللة إلى حالة إنتاجية جيدةمنھما أن الغرض  -٢ 

  .)١(أن كال منھما البد وأن يكون األجر فيھا معلوماً محدداً  -٣ 

  .ولكن ھذا ال يمنع تغايرھما  

  :بما يلى. حيث يفرق كل منھما عن اآلخر  

  .جائزةعقد الصيانة عقد الزم للطرفين بخالف الجعالة فھى من العقود ال -١

  .فإنھا غير مؤقتة الصيانة عقد مؤقت بخالف الجعالة عقد -٢

عقد الصيانة إذا قام العامل فيه بالصيانة مدة معينة ولم يكن قد أتم العمل فإنه يستحق  -٣

بخالف الجعالة فإن العامل فيھا ال يستحق األجر إال بتمام . على ما تم من عمله أجراً 

  .)٢(العمل

  الصيانة على الجعالة ال يصح أن تخريج :والخالصة  
  

                                                 

 .١/٢٠٦: عقد الصيانة  )١(

 .٦/٣٨٩: نصافإل، ا٢/٤٢٩: المحتاجمغنى ، ٢/١١١: الفواكه الدواني  )٢(



 

 

  الفرع الثالث

  من قبيل اإلستصناع ةالدوري ةعقد الصيان

فما معنى االستصناع وما . خرج البعض الصيانة الدورية على أنھا استصناع  

  .عالقته بالصيانة

  :معنى االستصناع: أوالً    

  :)١(طلب الصنعة: االستصناع لغة  

  :الفقھاء إلى ھذا العقد وذلك على اتجاھين وأما عند الفقھاء فقد اختلفت نظرة  

ويرى أصحابه أن عقد االستصناع نوع من أنواع السلم وھو قول المالكية   :جاه األولاالت

  .)٢(والشافعية والحنابلة

عقد على مبيع "بأنه  فهوقد نظر إلى ھذا العقد على أنه عقد مستقل وعر  :االتجاه الثانى

  .)٣(حنفيةوھم ال" فى الذمة شرط فيه العمل

                                                 

 .١/٣٤٨: المنير ح، المصبا٨/٢٠٨: لسان العرب  )١(

 .٣/٣٣٩: ، المغنى البن قدامة١/٢٩٧: ، المھذب٩/١٩: الكبرىالمدونة   )٢(

 .٥/٢: بدائع الصنائع  )٣(



 

 

  :)١(عالقة االستصناع بالصيانة: ثانياً  

أن بينھما تقارباً وذلك من ناحية أن كالً منھما  والناظر إلى ھذين العقدين يجد  

  .يحتاج إلى عمل وصنعة بمقابل

  :لكن الواقع أن بينھا اختالف وذلك على النحو التالى  

  .األصل فيه عدم ضرب األجلأن الصيانة من العقود الزمنية بخالف االستصناع فإن   -١

العمل فى االستصناع يكون معلوماً ومحدداً بخالف العمل فى الصيانة فقد يصعب   -٢

  .تحديده بشكل دقيق

أن األثر الذى يترتب على العمل فى االستصناع ھو استحداث صنعة جديدة أما فى   -٣

  .لة صالحة للعملالصيانة فإنه ال يُحدث أثراً جديداً وإنما أثره يتمثل فى بقاء اآل

قد تكون المواد الخام فى الصيانة مقدمة من رب العمل بخالف االستصناع فإن   -٤

  .)٢(األصل فيه أن تكون المواد الخام من الصانع

                                                 

ود ا  )١( دكتورعق تاذ ال يانة لالس ى ص/ لص د الحج ى ١٩١أحم رف الھندس ي الع يانة ف ، الص

دكتور ا/ المعاصر لل ه االسالمى ٧ص: مصطفى الزرق ع الفق ة مجم ة  –، مجل دورة الحادي ال

 .البحرين -عشر المنامة 

عى  )٢( انون الوض المى والق ه اإلس ي الفق يانة ف د الص ا  ،١/٢٥٢: عق يانة وتكييفھ ود الص عق

د رعى لل ار / كتورالش د المخت المىمحم دورة  ٣٩ص: الس المى ال ه اإلس ع الفق ة مجم مجل

 .البحرين -الحادية عشر المنامة 



 

 

  المبحث الثالث

  ةالدوري ةن الوضعى من عقد الصيانموقف القانو

  :وفيه مطلبان  

  المطلب األول

  ونعند علماء القان ةالدوري ةحقيقه الصيان

  :حقيقة الصيانة القانونية - 

لقانون إلى خدمة الصيانة باعتبارھا عقد بمقتضاه يتعھد شخص بخدمة انظراً   

الصيانة آللة ما، أو ماشاكلھا بصفة دورية أو عند الحاجة لقاء أجر معين من رب العمل 
  ".سواء كان تحت إدارته أو إشرافه أم ال

  :ليةوھذا التعريف مستوحى من المواد التا - 

  .المقاوله عقد: دنى فإنھا نصت علىم – ٦٤٦مادة  -١

العھد الذى يتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدين : التٮعرفت عقد العمل بأنه – ٦٧٤مادة  -٢
بأن يعمل فى خدمة آخر، وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعھد به المتعاقد 

  .اآلخر

حيث عرفت عقد العمل بأنه ا منھ ٣١فى المادة  –م ٢٠٠٣التشريع العمالى لسنة  -٣
العقد الذى يتعھد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو 

  .)١(إشرافه لقاء أجر

                                                 

انون ٤٢، ٤١ص: عقد الصيانة في الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  )١( ي شرح الق ، الوسيط ف

نھورى دكتور الس ى  ٥٧: المدنى لل راث العرب اء الت روت –ط دار احي انون  ،بي ي ق الوسيط ف

 .م٢٠٠٩ط عام  ٧٥سعيد عبد السالم ص/ د –م ٢٠٠٣العمل الجديد لسنة 



 

 

  المطلب الثانى

  ينيعند القانونجائزة  ةالدوري ةھل الصيان

الناظر إلى كتب علماء القانون ال يجد مانعاً من خدمة المتابعة والصيانة   

  :ذلك بما يأتىعلى واستدلوا 

  :سلطان اإلرادة: أوالً  

أطلق القانون العنان لألفراد الذين يخضعون لسلطانه بحرية يتمتعون فيھا بما يسمى  -

  .ومضمون ھذا المبدأ –بسلطان اإلرادة 

  :ومضمون ھذ المبدأ  

أن اإلرادة ال سلطان لھا في دائرة القانون العام حيث إن الروابط االجتماعية   

  .لحة العامة إلرادة الفردتحددھا المص

إما في دائرة القانون الخاص فيما يتعلق باألسرة ال مجال فيه لإلرادة بل ينظمھا   

  .القانون طبقاً لمصلحة األسرة والمجتمع

وأما فيما يتعلق باألموال فينشط دور اإلرادة فيه تدريجياً، وما يتعلق بالحقوق   

ي مصدر لكثير من الحقوق وھي التي ترتب الشخصية فنجد أن اإلرادة لھا مجال واسع فھ

  .ولكنھا محدودة بقيود اآلداب والنظام العام )١(آثارھا

يكون عقد الصيانة ال مانع منه طالما توفرت فيه اإلرادة وعدم : وبناء على ذلك  

  .الضرر ألحد

                                                 

ـ  )١( د ل ة العق نھورى/ د.أ: نظري رازق الس د ال دھا ط ١٠٩ص : عب ا بع راث : وم اء الت دار احي

 .بيروت -العربى 



 

 

  :مبدأ الرضائية: ثانياً  

ثاره، فإن لھا الحق وذلك أن اإلرادة عند اتجاھھا إلى إبرام أى تعامل وتحديد آ  

فى شكل التعبير فى أن تختار طريقة التعبير التى تراھا دون إلزامھا بإفراغ ھذا 

  .)١(خاص

وقد سار القانون المصرى على ذلك فاتخذ مبدأ رضائية العقد أصالً عاماً   

) ٨٩(وأوجب مراعاة ما يفرضه القانون من شكلية استثناء وھذا ما عبرت عنه المادة 

متطابقتين مراعاة ما يقرره إرادتيين العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن يتم "مدنى 

  .)٢("القانون فوق ذلك من أوضاع

  :العقد شريعة المتعاقدين: ثالثاً  

نص القانون المصرى على أن العقد شريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه أوتعديله   

  .)٣(مدنى/١٤٧/١وذلك فى مادة . ونإال باتفاق الطرفين أو لألسباب التى يقررھا القان

وبناء علٮھذه المبادئ القانونية فقد ظھر جلياً أن عقد الصيانة من العقود التى   

مصلحة الفرد أو الجماعة وال مانع منھا فى ظل القانون طالما أنھا ال  تھدف إلى تحقيق

                                                 

زام، د٥٧جميل الشرقاوى، ص/ مصادر االلتزام للدكتور  )١( ة لاللت د / ، النظرية العام ه محم نزي

 ٢/٢٩عبد الحى حجازى / م، والنظرية العامة لاللتزام للدكتور٢٠٠٨طبعة  ٢٧الصادق ص

 .ط عبد هللا وھبة

د يح/ النظرية العامة لاللتزام د  )٢( ادة  ٣٤ى صيمصطفى عدوى ومحم ة حم نا  –ط مطبع قويس

ردة – د واالرادة المنف اس/ د: مصر، العق نى عب د حس  –ط النھضة المصرية  ٣٢ص: محم

 .القاھرة

 .٣٤ص: الدين يمحمد مح/ د.مصطفى عدوى، وأ/ د.أ –ية العامة لاللتزام النظر  )٣(



 

 

تتعارض والنظام العام، وال تصطدم واألداب فكل عقد مولده الحاجة فى ظل القانون مباح 

  .الصيانة باعتباره عقد من العقود المستخدمة )١(مشروع وكذلك

  :أثر الشرط المقترن بالعقد فى القانون: رابعاً  

من شروط فى عقودھم ؤن ل القانون ألفراده الحرية فى اشتراط ما يشالقد كف  

وما ذلك إال  )٢(طالما أنھا جاءت موافقة لنصوصه، وغير مخالفة للنظام العام واآلداب

  .تقريراً لمبدأ سلطان اإلرادة السابق ذكره

إذا كان االلتزام معلقاً على شرط "من القانون المصرى على  ٢٦٨نصت المادة   -

  ".قف فال يكون نافذاً إال إذا تحقق الشرطوا

والحاصل مما مر أن خدمة المتابعة والصيانة من العقود الجائزة قانوناً حيث حققت   -

  .المصلحة، ونفت الضرر

  

                                                 

 .١/٦٨: عقد الصيانة في الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  )١(

ام واآلداب  )٢( ام الع ع : النظ ا المجتم ع لھ ي يخض د الت وانيين والقواع ة الق ن جمل ارة ع ي عب ھ

لوك ين ن س يه م ا تقتض روج عم الل والخ و اإلخ ا ھ ر ومخالفتھ ة "ظ ة العربي م اللغ معج

 ".٣/٢٢٣٦، ١/٦٩٠: أحمد مختار وآخرون/ د: المعاصرة



 

 

  المبحث الرابع

  عند الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى ةالدوري ةبين الصيانالموازنة 

  :وفيه ثالثه مطالب  

  المطلب األول

  ةالدوري ةاق بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى فى الصياناإلتف

الناظر إلى خدمة المتابعة والصيانة فى نظر الفقھاء، ونظر علماء القانون يجد   

  .بين النظرتين اتفاق، واختالف

  ".جواز خدمة الصيانة: "فاتفق الفقھاء والقانونيون على - 

  .ا مر بيانهوقانوناً كم ،فخدمة الصيانة جائزة شرعاً  - 

  

  المطلب الثانى

  ةالدوري ةأوجه اإلختالف بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى فى الصيان

  :اختلف الفقھاء عن القانونيين فى نظرتھم إلى خدمة الصيانة على النحو التالى - 

  .نص علماء الفقه المعاصرون على الصيانة وذكروھا باسمھا المعروف -١  

  .القانون على ذكر خدمة الصيانة بعينھا بينما لم ينص علماء  

  .)١(بالعقدووصفوھا فترى الفقھاء المعاصرين صنفوا كتباً كثيرة فى ھذه الخدمة  -  

                                                 

ك  )١( ن ذل يانة : م د الص ا، وعق طفى الزرق دكتور مص ر لل ى المعاص رف الھندس يانة والع الص

دكتور رعى لل ا الش يانة وتكييفھ ود الص خيرى، وعق ى التس د عل دكتور محم ديق / لل =       الص



 

 

  .بينما تناول القانونيون الصيانة من خالل عموميات القانون -  

لحاق خدمة الصيانة بعقد من العقود إاحتياج الفقھاء إلى : ولعل السر فى ذلك  

  .حتى يتسنى لھم تصوره والحكم عليه المعروفة

وھذا ال يتأتى فى القانون، وذلك ألن إنشاء العقود الجديدة ال يجد نزاعاً عندھم   

يجعله . اء الضرر الحاصل من العقدفطالما فى إبرام العقد مصلحة عامة أو خاصة، وانت

  .مقبوالً من ناحية القانون الوضعى

عطائھا إو. اق خدمة الصيانة بعقد من العقود القديمةلحإفى النظرة الفقھية البد من  -٢  

  .الحكم المنصوص عليه من خالل العقد الملحق به

  .)١(نشاء العقود إال ما ورد به الشرعإوذلك عند فريق من العلماء، حيث حظروا   

فكل عقد يجلب منفعة وال ضرر فيه فھو . فاليتأتى ھذا الخالف: أما فى النظرة القانونية -

  .انوناً جائز ق

  :اختلفت الفقھاء والقانونيون فى طريق استداللھم لحكم الصيانة -٣  

فالفقھاء استدلوا على الصيانة بضرورة الوفاء بالوعد، وجواز الشروط   

مبدأ سلطان  –بينما ساق القانون مبادئ عامة تدل على جواز عقد الصيانة . الصحيحة

  .المتعاقدينمبدأ العقد شريعة  –مبدأ الرضائية  –اإلرادة 

                                                                                                                        

ك / د الصيانة وتكييفھا الشرعى دمين الضرير، وعقوألمحمد ا=  محمد أنس الزرقا، وغير ذل

 .من المصنفات ذات الطابع الفقھى المعاصر

ن رشد  ةبيروت، بداي –ط دار المعرفة  ١٣/١٣: المبسوط للسرخسى  )١( د الب ط  ٢/١٢٩المجتھ

و –دار الفكر  ن قدامة٩/٤٤٨: ىوبيروت، المجموع للن ى الب ة، المغن ، ٤/١٥٦: ، ط المنيري

 .بيروت –، ط دار االفاق الجديدة ٨/٤١٤: لمحلى البن حزما



 

 

والتى  –بالنسبة للقيود التى وضعھا القانون الوضعى فى مسألة البيع مع الشرط  -٤  

نرى أن القانون أيسر فى ھذه القيود من كالم الفقھاء، فقد  –خرجت المسألة عليھا 

جعل القانون المانع من صحة الشرط فى العقود ھو أن يكون مستحيالً، وأن يكون 

ام أو اآلداب، وما سوى ذلك فھو جائز مشروع بخالف الفقه مخالفاً للنظام الع

ار خالف لدى ثاإلسالمى الذى جعل الشروط التى تتضمن منفعة ألحد المتعاقدين م

  .أجازھا بضوابط كما مرمن الفقھاء فمنھم من منعھا ومنھم 

خالفاً  –فالفقه اإلسالمى ضيق نطاق العمل فى حرية االشتراط فى ھذه الجزئية   

أن اشترط فيه شروط ال تخالف النظام العام أو اآلداب، البيع وعلى كل حال فعقد  ،نونللقا

يكون جائزاً فى ظل القانون الوضعى، وبذلك تتحقق المشروعية فإنه وال يكون مستحيالً 

  .)١(لعقد الصيانة وما فيه من شروط فى ظل الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى

  

  المطلب الثالث

  لفقھى بشأنقرار المجمع ا

  ةالدوري ةعقد الصيان

الفقه اإلسالمى الدولى المنبثق عن منظمة بمجمع بقرار البحث واختم ھذا   

المؤتمر اإلسالمى الدولى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمى فى دورة انعقاد مؤتمره 

نوفمبر  ١٩-١٤. ھـ ١٤١٩رجب  ٣٠-٢٥الحادى عشر بالمنامة فى دولة البحرين من 

  .م١٩٩٨

بعد إطالعه على األبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد الصيانة   

  :واستماعه إلى المناقشات التى دارت حوله

                                                 

 .١/١٧٣: عقد الصيانة في الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى  )١(



 

 

  :قرر ما يلى  

عقد الصيانة ھو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه األحكام العامة للعقود ويختلف   :أوالً 

تب عليه يتر –ضة وتكييفه وحكمه باختالف صوره، وھو فى حقيقته عقد معا

صالح ما تحتاجه آلة أو أى شئ آخر من اصالحات دورية إالتزام طرف بفحص و

أو طارئة لمدة معلومة فى مقابل عوض معلوم وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده 

  .أو بالعمل والمواد

  :عقد الصيانة له صور كثيرة منھا ما تبين حكمه وھى :ثانياً 

لتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر ي  -١

يكيف على أنه عقد : مواد يسيرة ال يعتبر العاقدان لھما حساباً، فى العادة ھذا العقد

إجارة على عمل وھو عقد جائز شرعاً بشرط أن يكون العمل معلوماً، واألجر 

  .معلوماً 

م العمل، ويلتزم المالك عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقدي  -٢

  .بتقديم المواد

  .تكييف ھذه الصورة وحكمھا كالصورة األولى  

الصيانة المشروطة فى عقد البيع على البائع لمدة معلومة ھذا عقد اجتمع فيه بيع   -٣

  .وشرط وھو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أو مع تقديمھا

ارة على المؤجر أو المستأجر ھذا عقد اجتمع فيه الصيانة المشروطة فى عقد اإلج  -٤

  .إجارة وشرط

  :وحكم ھذه الصورة

ن الصيانة إذا كانت من النوع الذى يتوقف على استيفاء المنفعة فإنھا تلزم مالك أ  

  .العين المؤجرة من غير شرط وال يجوز اشتراطھا على المستأجر



 

 

فيجوز اشتراطھا على أى من  أما الصيانة التى ال يتوقف عليھا استيفاء المنفعة  

" المجمع"المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعييناً نافياً للجھالة، وھناك صور أخرى يرى 

  .إرجاءھا لمزيد من البحث والدراسة

أن تعين الصيانة تعيناً نافياً للجھالة المؤدية إلى النزاع، : يشترط فى جميع الصور  :ثالثاً 

الصائن، كما يشترط تحديد األجرة فى جميع  وكذلك تبين المواد إذا كانت على

  .الحاالت

  .)١(وسلموصحبه  همحمد وعلى آلسيدنا وصلى هللا وسلم على   

  

                                                 

اد   )١( ي دورة انعق ؤتمر اإلسالمى ف ة الم ق عن منظم دولى المنبث ه اإلسالمى ال ع الفق قرار مجم

ن  رين م ة البح ي دول ة ف ر بالمنام ادى عش ؤتمره الح ب  ٣٠-٢٥م ـ١٤١٩رج  ١٩-١٤-ھ

 ".google"النت موقع : ، وھذا القرار قد حصلت عليه عن طريقم١٩٩٨نوفمبر 



 

 

  :ةالخاتم

فھذا بحث عن الصيانة الدورية ال أدعى فيه الكمال وال أكاد أقاربه بل ھي : وبعد  

  :محاولة ضئيلة لبيان ھذه النازلة المستحدثة في عصرنا

  :التي توصلت إليھا من خالل بحثى ما يلي والتوصيات جومن أھم النتائ

أن الصيانة الدورية عقد له مفھومه الفقھى والقانونى، وله أشكاله وصوره التي يتميز  -

  .بھا عن غيره من العقود

  .عقد الصيانة مسألة مستحدثة تحتاج إلى بيان حكمھا الشرعى والقانونى -

  .ن الفقھية والقانونيةعقد الصيانة عقد مشروع من الناحيتي -

عقد الصيانة ليس من قبيل الجھالة وال االستصناع، بل ھو عقد مستقل بذاته له أركانه  -

وشروطه التي تطبق عليھا القواعد العامة في الفقه والقانون بما يتفق مع طبيعته 

   .وصوره وأشكاله

يلتزم بما  في ھذا الصدد ومن خالل ھذا البحث من دخل في عقد الصيانة أنوأوصى 

ال يخالف ذلك فإن المسلمين عند أرضه عليه طبيعة العقد من شروط وضوابط، وفي

  .شروطھم

  وهللا تعالى أعلى وأعلم

  

  



 

 

  :أھم المصادر والمراجع

  .لبنان –بيروت  –حياء التراث إأحكام القرآن للجصاص ط دار  .١

  .إدارة التسويق للدكتور محمد صادق بازرعة ط دار النھضة العربية .٢

  .لبنان –بيروت  –شباه والنظائر البن نجيم المصرى الحنفى ط دار الكتب العلمية ألا .٣

  .ھـ١٤٠٥الطبعة األولى : أصول الجصاص لإلمام أبى بكر الجصاص الحنفى .٤

  .نصاف في معرفة الخالف لعلى بن سليمان المرداوى ط دار احياء التراث العربىإلا .٥

ط دار  ،بن يحيى بن المرتضىألحمد  البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء األمصار .٦

  .م١٩٧٥الكتاب اإلسالمى القاھرة 

ط دار الكتب العلمية، : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لإلمام الكاسانى الحنفى .٧

  .م١٩٨٦-ھـ١٤٠٦الطبعة الثانية 

- ھـ١٤٢٥القاھرة  –ط دار الحديث : بداية المجتھد ونھاية المقتصد البن رشد الحفيد .٨

  .م٢٠٠٤

الصنعانى اليمنى ط مكتبة  ىحكام المذھب ألحمد بن قاسم العنسألج المذھب التا .٩

  .اليمن

حاديث الرافعى الكبير لإلمام ابن حجر العسقالنى ط أفي تخريج الحبير التلخيص  .١٠

  .م١٩٨٩-ھـ١٤١٩دار الكتب العلمية الطبعة األولى 

ة الرسالة ط مؤسس. سنوىإلالتمھيد في تخريج الفروع على االصول لعبد الرحيم ا .١١

  .محمد حسنى ھيتو/ تحقيق د. بيروت الطبعة األولى

لبنان،  –بيروت  –ط مؤسسة الرسالة  ،جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلى .١٢

  .م١٩٩١-ھـ١٤١١الطبعة األولى 



 

 

 –بيروت  –الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبى ط دار إحياء التراث العربى  .١٣

  .لبنان

  .م١٩٨٧الطبعة األولى  –دار العلم للماليين  ط دجمھرة اللغة البن دري .١٤

: تحقيق –بيروت  –حاشية الدسوقى للعالمة محمد عرفة الدسوقى ط دار الفكر  .١٥

  .محمد عليشن

ط  ،حاشية العدوى على شرح كفاية الطالب الربانى لعلى الصعيدى العدوى المالكى .١٦

  .ھـ١٤١٣تحقيق الشيخ محمد البقاعى : بيروت –دار الفكر 

لبنان  –ط دار الكتب العلمية  ،لعلماء للقاضى عبد النبى عبد الرسول األحمددستور ا .١٧

  .م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١الطبعة األولى  –بيروت  –

ط مكتبة الرياض الحديثة  ،الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البھوتى .١٨

  .ھـ١٣٩٠

 –سالمى ط دار العالم اال ،الروضة البھية شرح اللمعة الدمشقية لزين الدين العاملى .١٩

  .بيروت

 –بيروت  –ط المكتب اإلسالمى  ،روضة الطالبين لإلمام شرف الدين النووى .٢٠

  .ھـ١٤٠٥الطبعة الثانية 

بيروت الطبعة الرابعة  –حياء التراث العربى إط دار  ،سبل السالم للصنعانى .٢١

  .ھـ١٣٧٩

  .ط دار الفكر ،سنن أبى داود .٢٢

  .تحقيق أحمد محمد شاكر بيروت –حياء التراث العربى إط دار  ،سنن الترمذى .٢٣



 

 

ط مؤسسة  ،لىذشرائع االسالم في مسائل الحالل والحرام لجعفر بن الحسن الھ .٢٤

  .مطبوعاتى حلب

  .تحقيق محمد عليش. بيروت –ط دار الفكر  ،الشرح الكبير ألبى البركات الدردير .٢٥

رسالة  –الشروط في عقد البيع للدكتور صالح بن محمد بن سليمان السلطان  .٢٦

  .ھـ١٤٠٦ماجستير 

فيصل : دكتور –عقد الصيانة في الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى، دراسة مقارنة  .٢٧

  .م٢٠١٥مارات إلا –مصر  -كيالنى محمد المھدى، ط دار الكتب القانونية 

  .القاھرة –محمد حسنى عباس ط النھضة المصرية / دارة المنفردة دإلالعقد وا .٢٨

ديق محمد األمين، مجلة مجمع الفقه عقود الصيانة وتكييفھا الشرعى للدكتور الص .٢٩

  .ةاإلسالمى المجلد الثاني، الدورة الحادية عشر

عقود الصيانة وتكييفھا الشرعى للدكتور آية هللا التسخيرى، مجلة مجمع الفقه الدورة  .٣٠

  .المجلد الثانى –الحادية عشرة 

 –العربى حياء التراث إط دار  ،الفتاوى الھندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الھند .٣١

  .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠بيروت لبنان، الطبعة الثالثة 

  .لبنان –بيروت  –ط دار المعرفة  ،الفروق لإلمام القرافي المالكى .٣٢

حمد بن غنيم النفراوى المالكى ألالفواكة الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيرواني  .٣٣

  .ط دار الفكر

  .لبنان –وت بير –القوانين الفقھية البن جزى ط دار الكتب العلمية  .٣٤

  .ھالل فصيلى: بيروت تحقيق –ط دار الفكر  ،قناع للبھوتىإلكشاف القناع عن متن ا .٣٥



 

 

معجم في المصطلحات والفروق اللغوية آليوب بن موسى الحسينى  –الكليات  .٣٦

  .بيروت –الكفوى الحنفى ط مؤسسة الرسالة 

  .ھـ١٤١٤ط دار صادر بيروت الطبعة الثالثة  ،لسان العرب البن منظور .٣٧

  .دمشق –ط المكتب اإلسالمى  ،البن مفلح الحنبلىالمقنع لمبدع في شرح ا .٣٨

  .بيروت –ط دار المعرفة  ،الحنفى ىالمبسوط لإلمام السرخس .٣٩

المدينة ط مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشريف،  ،ميةتيمجموع الفتاوى البن  .٤٠

  .سمعبد الرحمن بن محمد بن قا: م تحقيق١٩٩٥-ھـ١٤١٦عام النشر  –المنورة 

. ط جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية ،المحصول لإلمام فخر الدين الرازى .٤١

  .طه جابر العلوانى: تحقيق االستاذ الدكتور

حياء إبيروت، تحقيق لجنة  –الجديدة اآلفاق ط دار  ،المحلى البن حزم الظاھرى .٤٢

  .التراث العربى

  .وتبير –ط دار صادر  ،المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس .٤٣

  .دمشق –ط دار المأمون للتراث  ،مسند أبى يعلى .٤٤

 –الرياض  –ط مكتبة الكوثر  ،صفھانىألجمع أبو نعيم ا ،مسند اإلمام أبى حنيفة .٤٥

  .ھـ١٤١٥الطبعة األولى 

تحقيق  -ھـ ١٤٠٩ط مكتبة الرشد الرياض، الطبعة األولى  ة،مصنف ابن ابى شيب .٤٦

  .كمال يوسف الحوت

  .القاھرة –ار الحرمين ط د) األوسط(معجم الطبرانى  .٤٧

 ،معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار عبد الحميد بمساعدة فريق عمل .٤٨

  .م٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩ط عالم الكتب 



 

 

  .ط دار النفائس للطباعة ق،معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجى، وحامد صاد .٤٩

س، ط مكتبة غطانبيه : عمال للمحامىألدارة اإمعجم مصطلحات االقتصاد والمال و .٥٠

  .م١٩٨٠لبنان الطبعة األولى 

  .بيروت -المغنى البن قدامة الحنبلى، ط دار الفكر  .٥١

  .بيروت -ط دار الفكر  ،منح الجليل شرح مختصر سيدى خليل .٥٢

  .بيروت –ط دار الفكر  ،المھذب للشيرازى الشافعى .٥٣

  .م١٩٧٣: بيروت –ط دار الجيل  ،ل األوطار للعالمة الشوكانىين .٥٤

  .لبنان –بيروت  –ط مؤسسة الريان  ،حاديث الھداية للزيلعى الحنفىألنصب الراية  .٥٥

 –ط مطبعة حمادة  ،محمد يحى/ مصطفى عدوى، ود/ النظرية العامة لاللتزام د .٥٦

  .مصر –قويسنا 

  .م٢٠٠٨طبعة  –النظرية العامة لاللتزام لالستاذ الدكتور نزيه محمد الصادق  .٥٧

  .ط عبد هللا وھبة ،حجازى النظرية العامة لاللتزام للدكتور عبد الحى .٥٨

رشاد جدة الطبعة الثانية إلط مكتبة ا ،طفيشأالنيل وشفاء الغليل لمحمد بن يوسف  .٥٩

  .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥

  .ط المكتبة اإلسالمية ،الھداية للمرغينانى الحنفى .٦٠

) البيع والمقايضة(العقود التي تقع على الملكية ) ٤(الوسيط في شرح القانون المدنى  .٦١

ط مطابع دار النشر للجامعات  ،بد الرازق أحمد السنھورىتأليف الدكتور ع

  .م١٩٦٠المصرية 

ط عام  ،م للدكتورسعيد عبد السالم٢٠٠٣الوسيط في قانون العمل الجديد لسنه  .٦٢

  .م الطبعة االولى٢٠٠٩
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   ٢       ....................... ................................  في ھذا البحث الدراسات السابقة

  ٢       ........................................................................  في البحث ىمنھج

  ٣       ...............................................................................  خطه البحث

  ٥       ...............................................  ةالدوري ةحقيقه الصيان: المبحث األول

  ٥       .................. ................................  ةلغ ةالدوري ةالصيان :المطلب األول

  ٧       .........................................  عند الفقھاء ةالدوري ةالصيان: المطلب الثانى

  ٩       ......................................  عند القانونين ةالدوري ةالصيان: المطلب الثالث

  ١٠       .................................  ةالدوري ةلتعريف المختار للصيانا: المطلب الرابع

  ١١       .......................   ةالدوري ةموقف الفقه اإلسالمى من الصيان: المبحث الثانى

  ١١       ......................  والتخريج الفقھى لھا ةالدوري ةأنواع الصيان: المطلب األول

  ١١       .................. ................................  ةالدوري ةأنواع الصيان: الفرع األول

  ١٣       ......................................  ةالدوري ةالتخريج الفقھى للصيان: الفرع الثانى

  ١٤       .........................  الصيانه الدوريه وعد من البائع للمشترى: المطلب الثانى

   ١٦       ................... ................................  الصيانه بيع وشرط: المطلب الثالث

  



 

 

  ٢٨     والرد على ذلك ةالدوري ةتخريات أخرى قد تخرج عليھا الصيان: المطلب الرابع

  ٢٨       .......................   من قبل بيعتين فى بيعه ةالدوري ةعقد الصيان :الفرع األول

  ٣٢       ................................من قبيل الجعاله ةالدوري ةد الصيانعق: الفرع الثانى

  ٣٦       ..........................  من قبيل اإلستصناع ةالدوري ةعقد الصيان: الفرع الثالث

  ٣٨       ...............  ةالدوري ةموقف القانون الوضعى من عقد الصيان: المبحث الثالث

  ٣٨       ........................   عند علماء القانون ةالدوري ةحقيقه الصيان: المطلب األول

  ٣٩       ........................   ينيجائزه عند القانون ةريھل الصيانه الدو: المطلب الثانى

  ٤٢    عند الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى ةالدوري ةبين الصيانموازنة : المبحث الرابع

  ٤٢      ةالدوري ةاإلتفاق بين الفقه اإلسالمى والقانون الوضعى فى الصيان: المطلب األول

  لوضعى فى أوجه اإلختالف بين الفقه اإلسالمى والقانون ا: المطلب الثانى

  ٤٢       ..........................................................................  ةالدوري ةالصيان

  ٤٤       .................  ةالدوري ةعقد الصيان بشأنقرار المجمع الفقھى : المطلب الثالث

  ٤٧       .....................................................................................  الخاتمه

  ٤٨       .................................................................  أھم المصادر والمراجع

  

  


