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 –المجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات 

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 قدمةم

د ،سي الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،سيدنا محمد

وعلى  األولين واآلخرين  والمبعوث رحمة للعالمين ،اللهم صل وسلم وبارك عليه ،

 كل من اهتدى بهديه وسار على نهجه ،واتبع سنته إلى يوم الدين .

 عد .وب                                                                   

للنظر  للمنازل فى اآلونة األخيرة بصورة ملفتة فقد انتشرت ظاهرة توصيل الطلبات

ً بدون أجر ، وغدا شعار بعض  حتى غدت بعض المتاجر والمحالت تقدمها مجانا

ذه م هدي''اتصل نصلك فى الحال '' ، وأصبح التنافس بينهم فى تقتاجر والشركات الم

، ً ً ملموسا  لتالىوبا، لحصول على أعلى نسبة من المبيعات من أجل ا الخدمة واقعا

لقضية ، وبنزول هذه النازلة أو ارباح أعلى نسبة من األالتجارية تحقق المؤسسة 

ن مبد المستحدثة فى الدول اإلسالمية وغيرها ،ومع الحاجة إلى هذه الخدمة كان ال

لى إوبيان الحكم الشرعى فيها  حتى نصل  سالمى ،بحثها من وجهة نظر الفقه اإل

 عالمضبط المعامالت بين الناس، ونتجنب ما قد ينجم عنها من مخاطر  ، ونقدم لل

ً فريداً لإلسالم الذى يتسم ب صرية ت العومواكبته للتطوراوالمرونة ،د يتجدالنموذجا

 وأكل زع والشقاق، ونسد على الناس باب التناوالثوابت الشرعية باألصول  دون خلل

ْ اْ لَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُولقوله تعالى ) ؛أموالهم بينهم بالباطل  َوالَُكْم بَْينَُكْم ُكلُواْ أَمْ  تَأ

نُكمْ  َكاَن بُِكْم  فَُسُكْم إِنَّ ّللاََّ تُلُواْ أَن تَقْ َولَ  بِاْلبَاِطِل إِلَّ أَن تَُكوَن ِتَجاَرةً َعن تََراٍض م ِ

 .  الناس ألن الشريعة اإلسالمية جاءت لسد منافذ النزاع والشقاق بين،َرِحيًما( 

______________________________ 

 (29سورة النساء آية ) (1)
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 لموضوع أهمية ا

 -تتضح أهمية هذا الموضوع فى عدة نقاط  كالتالى :

ما ل ،والحاجة إلى بيان حكم الفقه اإلسالمى فى خدمة التوصيل للمناز -: األولى

 تعلق بها من أحكام .ي

ث عن خدمة التوصيل للمنازل من القضايا المستحدثة التى يجب البح  -:الثانية 

ى حثين فوالباوبيانها ،وذلك من األمور الواجبة على أهل العلم  وحكمها ،،مفهومها 

  عزة هللاومن علم علماً وجب عليه بثه ونشره حتى يخرج من لعنالعلوم الشرعية .

يَّنَّاهُ ُهَدى ِمْن بَْعِد َما بَ نَاِت َوالْ ْلبَي ِ َن اإِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَْنَزْلنَا مِ :) ىقال تعال وجل 

ُ َويَلْ  ِعنُونَ ُهُم اعَنُ ِللنَّاِس فِي اْلِكتَاِب أُولَئَِك يَْلعَنُُهُم ّللاَّ  (1)  (  لَّلَّ

،  عموم، على وجه الوهذه اآلية استدل بها العلماء على وجوب تبليغ العلم النافع 

ماً تم علكفاآلية تدل بعمومها على لعن كل من  ،ويكفى الوعيد على من كتمه باللعنة 

 حرام . واللعن ال يكون إال على شىء (2)إلى بثه ونشره .الناس من دين هللا يحتاج 

  :عز من قائل وقال 

ُ ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب لَ ) فَنَبَذُوهُ َوَراَء  اِس َوَل تَْكتُُمونَهُ نَّهُ ِللنَّ ي ِنُ تُبَ َوإِْذ أََخَذ ّللاَّ

 . (3)(ُظُهوِرِهْم 

 ال يكتمه و،ناس لل هين  ب  فقد أخذ هللا العهد والميثاق على كل من علم شيئاً من العلم أن ي  

قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتي علم شي من الكتاب"  فمن علم شيئاً 

 (4)فلي عل ِّمه"
__________________________                                                                                                                                    

                                                                                                                                       (159( سورة البقرة )1)

مس رجي ش( تفسير القرطبي ألبى عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخز2)

الناشر :  هـ: تحقيق أحمد البردوني ، وإبراهيم أطفيش671)المتوفى :  2/184الدين القرطبي ( 

 م.   1964 -هـ 1384، دار الكتب المصرية ط: الثانية 

 (.187(سورة آل عمران) 2)  

 ط السابقة .     4/304( تفسير القرطبى 4)
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 جام منة بلوقال عليه الصالة والسالم :)من سئل عن علم فكتمه ألجمه هللا يوم القيام

لناس فى وكفى بهذا من وعيد على كتمان العلم النافع الذى ينتفع به ا . (1).نار (

حل يما ،  فى أمور التجارة  والكسبمن الجدير بالذكر أن التفقه م .ووآخرته،دنياهم 

كْ اْهل  أ  قال عز من  قائل ) ف ْسئ ل وا ها واجب وفرض ،لمن يعمل ب منها وما يحرم  رِّ لذ ِّ

) ون   . (2)إِّْن ك ْنت ْم ال ت ْعل م 

لى عقال  محمد بن كعب: ال يحل لعالم أن يسكت على علمه، وال للجاهل أن يسكت 

  (3)جهله(

ن ملحالل اعلم فالعالم البد له من نشر علمه لينتفع به الناس ،والجاهل البد أن يسأل لي

 الحرام .

 

                                                                        منهج البحث :

                                             -اتبعت فى كتابة هذا البحث عدة أمور أذكرها فيما يأتى :

اء لفقهوأدلة ا ،صلى هللا عليه وسلم - أوالً : اعتمدت على كتاب هللا وسنة رسوله

 والمصلحة .،واإلجماع  ،األخرى من القياس

ف وأسباب الخال،ثانيا  :ذكرت أقوال الفقهاء فى كل مسألة محرراً محل النزاع 

 مذاهب بين األقوال أو ال حترجثم  ،دراسة ما يتعلق بالموضوع من أحكام فقهية ،و

 المختلفة 

 
______________________________ 

. أبو عبد هللا محمد 1/177ط دار الكتاب العربى . ابن ماجه  3/360"كراهية منع العلم "( أخرجه أبو داود 1) 

لحاكم ابد هللا بى عبن يزيد القزويني كتب حواشيه : محمود خليل الناشر : مكتبة أبي المعاطي ،المستدرك أل

ط األولى ، 1/181النيسابورى مع تعليقات الذهبى  قال الذهبى  صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

 م تح: مصطفى عبد القادر عطا.    1990 –هـ 1411

 ( .42( سورة النحل )2) 

 .ط السابقة  304  /4تفسيرالقرطبى ) 3)
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

: ً أت استقرالتوصيل للمنازل بالتفصيل وقمت بالتكييف الفقهى لمسألة خدمة  ثالثا

 . أنواعها مع بيان حكم كل قسم من الكتاب والسنة ،واإلجماع والمعقول 

: ً م كر رقوبينت مواضعها فى كتبهم بذ،عزوت مذاهب وأقوال الفقهاء إليهم  رابعا

 .الصفحة والجزء والطبعة 

 ً وضحاً فى البحث مبينت رقم اآلية واسم السورة من اآليات التى ذكرتها  :خامسا

 وجه الداللة منها .

كتاب م الطن األحاديث الشريفة التى ذكرتها فى البحث مع ذكر اساأذكر مو سادساً :

 إلى حكم . الحديث إذا احتاج  اورقم الصفحة والطبعة والحكم عليه
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 البحث خطة

 -: كالتالى مباحث عدة من الموضوع هذا يتكون

 . وحكمها ،وأنواعها، للمنازل التوصيل خدمة معنى:  األول المبحث

 : مطالب عدة وفيه

ً  لغة للمنازل التوصيل خدمة معنى:  األول المطلب  . واصطَّلحا

                                   . للمنازل التوصيل خدمة أنواع:  الثانى المطلب

  .للمنازل التوصيل خدمة مشروعية أدلة:  الثالث المطلب

 . عنه هللا رضى جابر حديث فقه فى القول تفصيل:  ابعالر المطلب

 . الهبة سبيل على بالركوب والنتفاع البيع وقوع:  األول الفرع  

 .  معلوم شىء استثناء مع البيع وقوع:   الثانى الفرع

 .   للمنازل التوصيل خدمة عقد تكييف:   الثانى المبحث

 . بيعة فى بيعتين جتماعا عن النهى فى العلماء آراء:  األول المطلب

 . للمنازل التوصيل خدمة عقد تكييف:   الثانى المطلب

 

 .المجانى التوصيل خدمة تكييف:    األول  الفرع

 .بأجر كانت إذا للمنازل التوصيل خدمة تكييف:   الثانى الفرع 

 .المبيع  عن المنفصلة المنازل توصيل خدمة تكييف:  الثالث الفرع

 .زلللمنا الطلبات توصيل شركات  إلقامة الفقهى تكييفال:  الرابع الفرع
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 .  القتصادية الناحية من للمنازل التوصيل خدمة: الثالث المبحث

 .وعَّلجها للمنازل التوصيل خدمة عيوب: الرابع المبحث

 .وعَّلجها القتصادية الناحية من التوصيل خدمة عيوب: األول المطلب 

 .وعَّلجها الجتماعية الناحية من للمنازل يلالتوص خدمة عيوب:  الثانى المطلب

 . المنازل توصيل خدمة فى المستهلك حماية:   الرابع المبحث

                                   .للمنازل التوصيل خدمة عقد شروط:  الخامس المبحث

 . للمنازل التوصيل خدمة فى العاقدان شروط:  األول المطلب

 . عليه لمعقودا شروط:  الثانى المطلب

 .للمنازل الطلبات لتوصيل الالزمة  الشروط: الثالث المطلب

 . الخاتمة

 . المراجع

 . الفهرس
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 المبحث األول

 معنى خدمة التوصيل ،وأنواعها ،وحكمها

ع أنوانتناول فى هذا المبحث معنى خدمة التوصيل للمنازل فى اللغة واإلصطالح ،و

ك فى وذل،واإلجماع العملى  والسنة ، ، ن الكتابم وأدلة مشروعيتها،هذه الخدمة 

  -المطالب اآلتية  :

 المطلب األول

 معنى خدمة التوصيل للمنازل لغة واصطالحا  

 أوال  : معنى خدمة التوصيل لغة :

ا م ،كمأى قام بالشىء ، ويطلق على الرجل خاد،:مأخوذة من َخَدَم  خدمة    الخدمة

ه لى جعل أ،) وأْخَدَمه  (  امد، والجمع ، خدم وخ  وخادمة  يطلق على المرأة خادم ،

 يخدمه أله أنسخدم نفسه ، وفالنا  أى خادما ، و) تخّدم ( أى اتخذ خادما ، و) اختدم ( 

 . (1)و) استخدمه ( أى اتخذه خادما  ، وسأله أن يخدمه ،واستوهبه خادما   .

لغير ند اومنه العمل ع ومما تقدم يتضح أن معنى الخدمة هى القيام بالشىء مطلقا  ،

 خاصالباألجير يسمى و)خادم( مرأة ،امن رجل أو  توهو المعروف بالخدمة فى البي

 )*(عند الفقهاء 

رضى  –يطلق على عمل المرأة فى بيت زوجها خدمة فقد أخرج مسلم أن أسماء ،و

بَْيَر ِخْدَمةَ اْلبَْيِت ،وَ   -هللا عنها ْن ْنت  أَس وس ه  فَلَْم يَك   فََرٌس، َوك  ه  َن لَ َكاقالَْت ك ْنت  أَْخد م  الزُّ

  لَه  ْحتَشُّ  أَ ِمَن اْلِخْدَمِة َشْىٌء أََشد َعَلىَّ ِمْن ِسيَاَسِة اْلفََرِس ك ْنت  

__________________ 

                                                                                                                            .ليةالدو الشروق م مكتبة2005هـ 1426 الرابعة ط. 222(المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية  1) 

 ئع .دائع الصىناعينة لعمل يستحق المستأجر نفعه فىى جميىع المىدة .بىم)*( األجير الخاص هو من أجر نفسه مدة 

تىىب العلميىىة .دار الك5/311ة المحتىىاا الرملىىى م نهايىى1997هىىـ 1418، ط دار الكتىىب العلميىىة 5/550الكاسىىانى 

 م .1993هـ 1414
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

ا  َسْبٌى  - عليه وسلمصلى هللا -بِىَّ النَّ  اءَ جَ ،،َوأَق وم  َعلَْيِه َوأَس وس ه . ث مَّ إِنََّها أََصابَْت َخاِدم 

ا    .(1) ..(فَأَْعَطاَها َخاِدم 

 دمة . الى عمل الزوجة فى بيت زوجها خفقد أطلق هنا ع

قل توسع الناس فى مفهوم الخدمة اآلن حتى أطلقت على إجارة السيارات للنوقد 

 وعلى عمل )خدمة التوصيل (،"خدمات النقل"  .وعلى توصيل الطلبات للمنازل ،

على نفسه ،والبيع على التوكيل فى البيع والشراء ، وعلى الفنادق والطيران ، و

  (غيره  ونقل يع (.)من التوصيل أى الاألمور المتعلقة بما بعد البيع)خدمات ما بعد الب

ل من أى شخص آلخر على سبيبأجر ، وقد تكون قد تكون  خدمهومن المعلوم أن ال

  .  مقابلأجر أى دون أخذ دون المعروف 

طع ، فهى من َوَصَل الشيء بالشىء،وصال  وِصلة ضد الهجر، والقوصيل ما التوأ

َصل ،وأوصالخ  وكذلك  –أى َوَصَل بعضه ببعض  -ووصَل الثوب  ال ف ، والجمع و 

صلة  ال بين واإلتصال يكون فى المعانى :فيق (2)وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما و 

 الشيئين صلة وثيقة أى عالقة واتصال .

 (3)عض وأصلها من وصل الحبال بعضها ببلم ينقطع" أى "واتََّصَل الشيء  بالشيء  

 ز وجل عالتوصيل أيضا  فقد ذكر هللا جاء فى القرآن الكريم ما يدل على معنى قد و

) ولقد :عالى ووصلها بمن جاءوا بعدهم للعظة واالعتبار قال ت أخبار األنبياء السابقين

م  القَْوَل (  ْلنا لَه  ا  وعد، األمم واألنبياء  "والينا وتابعنا أخبار من سبقهم منأى  (.4)َوصَّ

 عز أخبرهللافمن الوصل . َصْلنَا ( وقصصا  ،وعبرا   وقرأ الحسن أيضا  ) وَ  ووعيدا  ،

 .برون لعلهم يتذكرون أى َيْعتَ من األمم السابقة وجل كيف صنع بمن َمَضى قبلهم 
__________________________ 

 . تأبو الحسين مسلم بن الحجاا  القشيري النيسابوري دار الجيل بيرو  7/12 (صحيح مسلم1)
طر الناشر : تحقيق : محمود خا  740ن عبد القادر الرازي ص ( مختار الصحاح  لمحمد بن أبي بكر ب2)

حمد بن أحمد ، أبو منصور م12/164، تهذيب اللغة  م 1995هـ  1415مكتبة لبنان بيروت طبعة جديدة ، 
 ت  محمد عوض . األزهري

/إشراف  337/  3(/ 774( ينظر تفسير ابن كثير ألبى الفداء اسماعيل ابن كثير القرشى الدمشقى المتوفى )3)
ص ط سابقة سورة القص 13/5خليل الميس مكتبة المعارف بالرياض دار القلم بيروت ، تفسير القرطبى 

 .دار إحياء التراث العربى .24/607.مفاتيح الغيب .فخر الدين الرازى 
 (.51(سورة القصص )4) 
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 اإلسالمى فى الفقه

ح ذب الشاة تلد سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا  وهى  واشتهر العرب بالوصيلة ،

لم فخاها قالوا : وصلت أو،وأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم 

أكله ي فيتذبح لمكانها، وكان لحمها ولبنها محرم على النساء ،إال أن يموت منهما ش

قد وب .َسيَّ الرجال والنساء. وقيل : الوصيلة من الغنم هى التى تلد أنثى بعد أنثى فت  

َما حانه:)قال سبفى اآلية الكريمة أخواتها عن الوصيلة ،والنهى جاء القرآن الكريم ب

ُ ِمْن بَِحيَرٍة  تَُروَن  الهِذيَن َكفَُروا يَفْ َولَِكنه  )*(  َحامٍ َوالَ ،ٍة َواَل َوِصيلَ ، َواَل َسائِبٍَة  ،َجعََل َّللاه

ِ اْلَكِذَب َوأَْكثَُرُهْم اَل يَْعِقلُوَن   (1)( َعلَى َّللاه

ما يدل على معنى الوصل والتوصيل ، ومنه ما روى عن أبى  نةفي السجاء و

 هللاقال } لعن  –صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  –رضى هللا عنه  –هريرة 

ْستَْوصلَة { التي هى لة والمستوص،والواصلة هى التي تصل شعرها  (،2) الَواِصلةَ والم 

َل إليه أي تلطف   في الوصول إليه .ي فعل بها ذلك ، ويقال :تََوصَّ

َوا له تَْوِصيال  إذا أكثر من الوصل وَواَصل م  منه  ، وة  َصلَ والوصل ضد القطع ، ووصَّ

َواَصلَة في الصوم : هى وهو من(3)هى ترك اإلفطار ليواصل الصوم أياما  تباعا  الم 

 .(*)*عنه
_________________ 

 (.103(سورة المائدة )1)
أبطن  لدت خمسةإذا و للطواغيت فال يحتلبها أحد من الناس  وقيل هى الناقة)*(البحيرة هى التى يمنع حلبها 

ى التى هالسائبة وية ، شقوا أذنها، وأعفوها أن ينتفع بها ولم يمنعوها من مرعى وال ماء،والبحر عالمة التخل
يل إذا نتج لك .وقذ ب بعدكانوا يسيبونها آللهتهم ، والحام: هو الفحل إذا ركب ولد ولده يحمى أى يترك فال يرك

 (.103ية) اآل237: 335 /6تفسير  القرطبى  من صلبه عشرة أبطن ال يركب وال يمنع من كأل وال ماء.
ط 165 /6 م .مسلم1987هـ 1407القاهرة الطبعة : األولى ،  –دار الشعب  7/212( صحيح البخارى 2) 

 دار الجيل بيروت .
. بيروت ط  تحقيق : محمود خاطر  740قادر الرازي ص (مختار الصحاح .محمد بن أبي بكر بن عبد ال3)

ى ، ضتالملقّب بمر م، تاا العروس  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ، أبو الفيض ، 1995هـ  1415
بيدي تحقيق : مجموعة من المحققين   .دار الهداية .31/86الزه

سول رلوا يا وصال فقانهى عن ال -هللا عليه و سلم صلى  -فعن نافع عن عبد هللا بن عمر :أن رسول هللا  )**( 
 باب النهى3/133ومسلم  3/48صحيح البخارى تكم إني أطعم وأسقى( ئهللا فإنك تواصل فقال إني لست كهي

 عن الوصال فى الصوم .
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ومما سبق يتضح أن الوْصل ضد الهْجر ،والقْطع ،والواصل هو الذى يصل من 

ل ، ووص مالسؤال عنه ،وبالزيارة ، أو بالبالقطعه، ويعطى من حرمه، أى يصله 

، عه، وواصل السير أو المشى أى تابالشعر أى وصله بغيره للطول ،وواصل الصوم 

أو  وسميت وسائل النقل )بالمواصالت( ؛ألنها تقوم بتوصيل المبيعات أواألشخاص

 وهى  .ازل نللمخدمة التوصيل  هذا القبيل  األشياء إلى األماكن التى  يريدونها ، ومن

لذى ام الحمام الزاجل ا، وفكرة البريد نشأت من استخد)*(ترجع إلى نشأة البريد 

 .استخدمه العرب قديما  فى توصيل الرسائل 

 :  اصطالحا   للمنازل التوصيل خدمة معنى:  ثانيا  

 توصيل ،فهى اللغوى المعنى عن شرعا   للمنازل التوصيل خدمة معنى يختلف ال

 موراأل من للمنازل التوصيل خدمة كانت ولما ، النقل وسائل من بوسيلة المبيعات

 ريفهاتع يمكن فإنه لذا. الفقهاء عند تعريفلها  جديوفلم  المستحدثة والمصطلحات

 النقل وسائل من بوسيلة معينة أماكن فى أو، المنازل إلى المبيعات توصيل -: بأنها

 . والمواصالت

 أطلق لكولذ ، الخدمة هذه فى الغالب هو للمنازل التوصيل أن بالذكر جدير هو ومما 

 تالمحال من المنازل لغير التوصيل يكون قد لكن. للمنازل التوصيل خدمة عليها

 اتالجامع ،أو المدارس أو ، المصانع أو ، األخرى أواألماكن، أيضا   التجارية

 لمنازل ل التوصيل خدمة إن بل . الجملة ومتاجر ، كالمستشفيات الحكومية أوالهيئات

___________________________ 

ً هو الرسول ،ومنه قول العرب الحمى بريد الموت أى رسوله ،وسمى ا ل لرسو)*(البريد قديما

س من لعروابريداً؛ألنه يركب البريد ،وهى مسافة تساوى فرسخان كل فرسخ ثالثة أميال . : تاج 

ى قّب بمرتضالحسيني ، أبو الفيض. المل : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق7/417جواهر القاموس 

بيدي تحقيق : مجموعة من   المحققين .دار الهداية .، الزَّ



 

 { 285 } 

 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 دون أى المعروف سبيل على الطلبات توصيل يكون وقد. العصرهذا  سمة أصبحت

ً  ومشاهدبين الناس  ملموسو واقع وهذا ، معين أجر طلب  بعض به تقومأيضا

 يقومون المحالت وبعض ، منازلهم فى مرضىال إلى الدواء لتوصيل الصيدليات

 وبين، نهمبي تنافسا   األمر هذا عن ،ويعلنون أجر بدون أى ، مجانا   المبيعات بتوصيل

المتاجر والت المحبينما أغلب للسلع ،  الترويج وسائل من وسيلة ذلك ويعتبر ، غيرهم

الشخص  ويحصل التوصيل فى خدمة توصيل المنازل بشراء،تطلب على ذلك أجرا  

خصى أو يكون الشراء عن طريق البيع الشخصى أى باللقاء الشللسلعة بالتليفون، 

لعة ل السأى توصي هذه الخدمة ،بوعندها يقوم المتجر المباشر بين البائع والمشترى ،

 للمنزل ، أو مكان العمل أو حيث يطلبها الشخص ، وهذه طفرة جديدة فى عالم

 ليومالماضى كان يذهب إلى مكان الشراء أما ا اإلقتصاد ؛ألن المشترى فى الزمن

فيقوم أصحاب المحالت التجارية وغيرها بتوصيل المبيعات إلى األشخاص حيث 

م  بيعهو ترويجا  لبضائعهم حين ال يطلبون أجرا  على ذلك لتتسع تجارتهم  يطلبونها

 . لتكثير الربح 

 هوو للمنازلت ومما سبق يتضح أن خدمة التوصيل شرعا  هى توصيل المبيعا

 نيكو قدو. للمنازل التوصيل خدمة عليها أطلق ولذلك ، الخدمة هذه فى الغالب

أماكن  محل تخزين السلع أوأو، أيضا   التجارية المحالت من المنازل لغير التوصيل

 لجامعاتا ،أو المدارس أو ، المصانعالعمل كأعمال البناء أو مواد البناء ، وكذلك 

منها ووتشمل جميع البيوع ،  الجملة ومتاجر ، كالمستشفيات الحكومية أوالهيئات

 لوج  ،لكتاالبيوع المستحدثة كالبيع عن طريق اإلنترنت والتليفزيون ، والتليفون ،وا

 وعقد التوريد .
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل
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 لمطلب الثانىا

 أنواع خدمة التوصيل للمنازل

ل لتوصين اوقد سبق أمتنوعة ،واستخدامات كثيرة ،خدمة التوصيل للمنازل لها أنواع 

صيل التومن البيع هو ولكن الغالب فى تسمية هذا النوع ،قد يكون لغير المنازل 

الب من باب اإلصطالح ،ولذلك أطلق عليه التوصيل للمنازل بناء على الغللمنزل 

لتى اوهذه  بعض األنواع ومن المعروف بين العلماء أنه ال مشاحة فى اإلصطالح ،

 -زل نوضحها كالتالى :تشتمل على خدمة التوصيل للمنا

 ية :: ما تقوم به الصيدليات لبيع األدو ولالنوع األ 

وتعلن عن ،ا  تقوم أغلب الصيدليات بتقديم خدمة توصيل األدوية إلى المنازل مجان

 هذه الخدمة.

محالت : كالمطاعم الكبرى ،وخدمة توصيل الوجبات السريعة  -:ى ثانالنوع ال

وقد  خدمة)ماكدونالد ( ،وهى السبب فى انتشار هذه الالوجبات السريعة  )كنتاكى ( و

 تبعتها المحالت التجارية األخرى  .

 ثالث : خدمات البريد : النوع ال

منازل  إلى االبريد عددا  من خدماتهتقدم هيئة حيث ،من أقدم خدمات التوصيل وهى  

ت عاشاالمالعمالء مباشرة بعضها يتم مجانا  ،تيسيرا  على المواطنين، مثل توصيل 

،ونتناول خدمات )*(الخطابات والطرود توصيل  مثل، ،وبعضها مدفوع األجر 

 -التالى :، وبغير أجر على النحو بأجر التوصيل التى تقدمها مصلحة البريد 

_____________________________ 

 موقع هيئة البريد المصرى  خدمة التوصيل للمنازل الصفحة الرئيسية .بتصرف . (1)

، ماا يرسال مان البضااعة وايرهاا فاي البرياد ونحاوي مان ناحياة إلاى  الطرد )*(

 .554 ص  المعجم الوسيط ينظر ، طرود) مو () ج ( أخرى 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل
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 . الخدمات التى تقدمها مصلحة البريد  بأجر أوال  :

  -كاآلتى :نذكرها وهى متنوعة  

  -:صرف الحواالت بمحالت اإلقامة  -أوال  :

من لبمنازل العمالء هى خدمة حديثة يتم تقديمها خدمة صرف الحواالت البريدية 

 (1)مصرية . جنيهات 5من العمالء من خالل منافذ البريد المتعدده مقابل  يرغب

  :صرف التوفير بمحالت االقامة -ثانيا  : 

رغب يخدمة صرف التوفير بمحالت اإلقامة هى خدمة جديدة أيضا  يتم تقديمها لمن 

  (1)جنيه. 50جنيهات ،وحد أقصى  5بحد أدنى %  5مقابل رسوم  من العمالء

  -:توصيل الطرود لمحالت اإلقامة  -ثالثا  :

 لىإيقدم البريد المصرى من خالل فروعه المختلفة خدمة توصيل الطرود المرسلة 

 20، و كيلو مترا   15جنيهات حتى  10العمالء فى محال إقامتهم مقابل أجر مقداره 

  (2)را .كيلو مت 15من  جنيها  ألكثر

 توصيل الكتب والخطابات إلى المنازل . :ا  لثثا

ب بخطا دلطروتقوم هيئة البريد المصرى بتوصيل الكتب أو الدوريات أو المجالت وا

 .مسجل بعلم الوصول إلى المنازل  وغيرها 

يقوم المشترك بدفع قيمة اإلشتراك وبخصوص الكتب أو الدوريات والمجالت  

 كتاب اله صليثم بعد ذلك  أو دفع اشتراك الكتب الدورية ،، السنوى بشيك باسم المجلة

 سنةكل فصل من فصول ال المجلة إلى المنزل فى أوقات دورية أى كل شهر ، أوأو 

_______________________ 

  المصد ر السابق .( 2(،)1)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

على حسب إصدارها  وترسل  كل فصل من فصول السنة أول  بأن تصدر (فصلية)

 ، ومن ذلك توصيل الخطابات العادية إلىالبريد مصلحة بواسطة  عنوان الشخص

 عنوان اسم ومع كتابة  ظرف المنزل عن طريق شراء طابع بريد يلصقه على ال

لسريع ذلك البريد امن . و على الظرف  ،وهى وسيلة قديمةالمرسل ، والمرسل إليه 

 اب المسجل له.أى الخطاب المسجل بعلم الوصول .ومن الجدير بالذكر أن الخط

من المناسب شروط لتوصيله للمنزل أو الحصول على هذه الخدمة وهذه الشروط 

ع ذكرها حتى يتعرف القارىء الكريم على هذه الشروط ، وهى فى مجملها تتفق م

فى  المصلحة العامة وأحكام الشريعة اإلسالمية ، وهذه الشروط مذكورة ومكتوبة

ن توصيله ،وما ال يمكن توصيله من ورقة الخطاب حتى يعرف الشخص ما يمك

 خالل مصلحة البريد. 

 بعلم الوصول : (1)شروط الخطاب المسجل                         

و ،) أةأو نقدي،أو أوراق بنكنوت ،يجب أال يحتوى المسجالت على ممنوعات  -:أوال  

 ة .الهيئأو العاملين ب،أو مواد تضر بالمواد البريدية األخرى  معدن كالمفاتيح  (

 فى حالةله، وإقرار بعدم رجوع ممنوعات ،أو نقدية ،أو أشياء ذات قيمة بداخ -:ثانيا  

ريد الب قبل التعويض القانونى عنه ،وفقا  لقانوني اختالسه ،أو سرقته ،أو تلفه ،

 وتعديالته والئحته.  70لسنة 16

وطلب  إجراءات وشروط اإلستعالم عن المسجالت ،وطلب استردادها -:ثالثا  

ل لوصوة آلتيابيان هذه األمور التعويض وفقا  للتعليمات البريدية .مع بيان اإللتزام ب

 الخطاب المسجل بعلم الوصول . وهى: تاريخ اإلرسال........          

     .           ......ليهاالمرسل  ....           المرسل إليه ......          الجهة المرسل إ   

 ....             األجرة المحصلة.... الوزن ...

                    ....         ل إليهلمرسمكتب التصدير.....                   عنوانه ......            عنوان ا

 .......توقيع الموظف ....... 

____________________ 

  .رسل التى تعطى للم بعلم الوصول فاتورة الخطاب المسجل  أخذتها  من هذه الشروط والبيانات ( 1)
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 ثانيا  :خدمات التوصيل التى تقدمها هيئة البريد بدون أجر. 

 أوال  : صرف المعاشات بمحل اإلقامة . 

 لخدمات محل اإلقامة دون مقابل، تقديرا   يقوم البريد المصرى بتوصيل المعاشات إلى

ن أكثر م هذه الخدمةوتيسيرا  عليهم ،ويستفيد من أصحاب المعاشات للمجتمع ، 

وذوى ،سنة ، أو للمرضى  70الذين تزيد أعمارهم عن  ثالثمائة ألف مواطن من

  .الحاالت الخاصة

كل من يرغب فى الحصول على هذه الخدمة دون  طلبالبريد المصرى  يقبلكما 

  (1).أو حساب التوفير،كما يمكن تحويل معاشه إلى الصراف اآللى  مقابل،

لة الدو يتضح أن خدمات التوصيل للمنازل منها ما تقوم به أجهزةومن خالل ما تقدم 

حديثة ة الومنها ما تقوم به األفراد كما تستحدث خدمات أخرى تبعا  للتطورات التقني

ذوى المسنين والناس وخاصة على  ريتيسومن المالحظ أن في خدمة التوصيل ال

هذا من  شك أن ال،ووالمعوقين والعاجزين المرضى اإلحتياجات الخاصة من 

 ومن التعاون على البر والتقوى .بين الناس ،المعروف 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

 بتصرف ..  موقع هيئة البريد المصرى  خدمة التوصيل للمنازل الصفحة الرئيسية  (1)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 : المناسباتجميع األفراح وولحفالت لتوصيل الزهور  -: النوع الرابع 

 مية ،،والمناقشات العل كالزفاف،والمناسبات  ، صيل الزهور إلى الحفالتخدمة تو

وتحصل بأن يتفق شخص وعند افتتاح محل ،ونحو ذلك من أنواع خدمة التوصيل ،

 محل بيع الزهور، ويطلب منه باقة مختارة منهذه الخدمة صاحب مع من يعمل ب

زهور تقوم به محالت الوهذا ما  وتسليمها فى موعد ومكان محدد ، ، أجمل الزهور

الم مدن العفي من المحافظات الكبرى، وكذلك  ، ،وغيرهما،والجيزةداخل القاهرة 

 .المختلفة 

 لوسائلعن طريق الكتالوا أو الصحف،أوا : توصيل المبيع بالشراءالنوع الخامس 

 المستحدثة .

،  وجتقوم بعض الشركات بخدمة التوصيل للمنازل وهى التى تبيع عن طريق الكتال

لع ،وتوضح فيه السإصدار الكتالوج مرتين فى السنة تقوم بعض الشركات بطبع وو

 . وهووجوطلبها من الكتال،حيث يتم اختيار البضائع مصَّورة مع بيان المواصفات . 

إلعالن ثمن واال، كبيان السلع مواصفات  عبارة عن كتاب أو كتيب يحتوى على 

، والمقاس ،والصنف وغير ذلك من  ،ونوع السلعة ،والطاقة ، واللونعنه 

 ة( .المواصفات وضابط المواصفات ) ما تختلف بها الرغبات وتتفاوت فيها المالي

طلب عند ال وانالعن فيتم اختيار السلعة ،ويتم تغليف السلعة وتوصيلها للمنزل على

ما ، ك )*(ان (بطاقات االئتموتكون وسيلة الدفع نقدا  عند تسليم السلعة ،أو استخدام )،

ج  كتالوالاختيارها من وتغليفها من خالل  هاويتم توصيليتم اختيار هدايا فتشترى ،

 أيضا .واألصدقاء إلى األقارب 
___________________________ 

ثمان أالسحب من رصيده نقداً )الصراف اآللي(، أو حصوله على قرض، أو دفع من  تمكن الشخص)*(

دار سسة اإلصمن مؤبراز البطاقة، وتوقيع صاحبها على الفاتورة ....وتضالمشتريات مقابل الخدمات بمجرد إ

لربا اي أحكام صل فينظرالمفاستيفاء المدفوعات اآلجلة عن طريق القتطاع الشهري أو السنوي حسب التفاق .

 .مع فتاوى الزحيلى. 2/2على بن نايف الشحود/
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

أو  ستحدثة كالتلفزيونكما تقوم الشركات التى تعلن عن السلع عبر الوسائل الم

 مع اشتراط دفع مصاريف الشحن فيقومون باإلعالن عنعن بيع السلع اإلنترنت 

"يقولون اتصل نصلك (أجرة التوصيل )وهى سعر المنتج زائد مصاريف الشحن 

ازل ى المنبإيصال المبيع إلالشركة لباب البيت "وباإلتصال لطلب المنتج يقوم مندوب 

 وهذه خدمة توصيل مشترط فيها أجرة التوصيل .على العنوان المطلوب . 

 .ازل سادس :توصيل الغاز والكهرباء والمياه والتليفون إلى المنالنوع ال

تبدال تم اسيكذلك بتوصيل الغاز إلى المنازل التى لم يدخلها غاز طبيعى و الدولة قوم ت

يل ،وهذا من خدمة توص،فى نظير مبلغ معين بغيرها اسطوانة الغاز الفارغة 

مة ذه الخدهتوفير الكهرباء أو المياه فتقوم الدولة ب، أما توصيل الغاز الطبيعى أو المنازل

 هذه نم الشخص استهالكفى نظير مبلغ حسب تلقائيا  عبر مواسير أو أسالك إلى المنازل 

 نالزم فى األشخاص بعض كان وقد الشهرى الشخص باستهالك فاتورة بيان مع الخدمات

 ، معين بلغم نظير البيوت إلى صلونهاووي المياه قرب يحملون المياه بتوصيل يقومون القديم

 حارة تسمى اسمهم على تعرف بمصر حارة  أطلقت وقد ، بالسقايين يعرفون ا وكانو

 فونالتلي خدمة بتوصيل اإلتصاالت شركة فتقوم التليفون توصيل خدمة أما. السقايين

 ففيه حمولالم التليفون أما. مكالمات من به قام ما الشخص يدفع ثم  المنازل إلى األرضى

 الكارت بنظام يكون ،وقد الهواء على كالشحن معين مبلغ نظير الشحن توصيل خدمة

ً  المدفوع   . مسبقا

 : والشحن النقل شركات:  سابعال النوع

 منفصلة وتكون، المنازل إلى التوصيل خدمة بتقديم المتخصصة الشركات بعض تقوم

 وهذا صاحبها باسم المنازل إلى األشياء جميع توصيلو بنقل وتقوم ، البيع محل عن
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 إلى ةدول من رسلفت أوسع نطاق على تكون وقد ، الدولة داخل أى محلى نطاق على

 .  الشخص يريده الذى العنوان على أخرى دولة

 حتى ، ا  جد كبيرة بصورة انتشر قد المنازل توصيل خدمة من النوع هذا أن نجد وهكذا

  النقل فى متخصصة شركات توجد وأنه ، البعض بعضها الدول بين بحأص

 ومحالت شركات توجد وكذلك السلعة، عن منفصلة الخدمة هذه تؤدى والتوصيل

 .السلعة بيع إلى باإلضافة وبدونه بأجر الخدمة هذه تؤدى تجارية

 : المتاجر إلى البضائع توصيل: ثامنال النوع

 اعهاأنو بجميع البيع محالت إلى والبضائع السلع لبتوصي والشركات المصانع تقوم

 ةيواألد مصانع كشركات اً جد قديمة الخدمة وهذه ، نا  مجا الخدمة بهذه وتقوم

 لك،وكذ المختلفة الشركات من ،وايرهم الكهربائية واألدوات المالبس ومصانع،،

 بإحضار شخصال يقوم أن هو وريدوالت التوريد بعقود الشركات تقوم كما.  تجارالجملة

 )*(. معلومة زمنية أوقات فى وتسليمها دفعات على معينة سلع وتوصيل

 عقد التوريد يشتمل على التوصيل والنقل .و

 بأجر كونت التى البريد خدمات منها كثيرة أنواع لهاتوصيل المما تقدم نرى أن خدمة و

 ، ةالجمل ومتاجر ،والصيدليات،الزهور بيع محالت ومنها ، أجر بغير تكون وقد ،

 صحفوال ،واإلنترنت ،والتليفزيون التليفون طريق عن كالبيع المستحدثة والبيوع

 . الكبرى والمصانع الجملة ومتاجر  والمجالت

________________________ 

اي ينظر اإلعالن التجارى واآلثار المترتبة عليه فى الفقه اإلسالمى رسالة دكتور )*(

 التوريد. للمؤلف.اإلعالن وعالقته بعقد
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 

 

 المطلب الثالث  

 أدلة مشروعية عقد خدمة التوصيل للمنازل

ناس ين الالمعروف بوإذا كان التوصيل بغير أجر أى مجانا  فهو جائز؛ ألنه من البر  

زه جوا ،وكذلك إذا كان التوصيل مرتبط بعقد البيع فهو جائز أيضا  ، وقد دَل على

 . واإلجماع العملىالقرآن ،والسنة ،والمعقول ،،ومشروعيته 

  أوال  :القرآن الكريم : 

 (1)ْلع ق وِد ( وا بِاْوف  تعالى )يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمن وا أَ  هللا  الق                    

 :من اآلية الكريمة وجه الداللة 

يجب ف من العقودعقد للمنازل بالوفاء بالعقود ،وخدمة التوصيل  هللا عز وجل  أمر

ب يجعقد ن الجزء م إذا كانت منفردة عن البيع ،وإذا كانت مع البيع فهى  ،اإللتزام بها

 . اإللتزام به أيضا  

 ثانيا  : السنة :

  -أما األدلة من السنة  على جواز خدمة التوصيل فكثيرة منها:

وَن عَ قَ  أَنَّ َرس وَل هللاِ  -رضى هللا عنه  –أوال  : َعْن أَبِي ه َرْيَرةَ  ْسِلم  لَى اَل اْلم 

ْسِلِميَن (  ْلح  َجائٌِز بَْيَن اْلم  وِطِهْم، َوالصُّ   (2)ش ر 

 
 

__________________________________ 



 

 { 294 } 

 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 (1( سورة المائدة )1)

 .    3/323( سنن أبى داود 2)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 وجه الداللة :

 ا أمرمهذا في الشروط الجائزة  دون الشروط الفاسدة ،وهو من باب  قال الخطابى :

يجب ,ف ةزجائمن الشروط الواشتراط  التوصيل  (1)من الوفاء بالعقود . هللا تعالى به

 الوفاء به.

ا ـ  عنهمي هللا: أن النبي عليه الصالة والسالم اشترى من جابر بن عبد هللا ـ رضثانياً 

ري ت ظهجمالً ، واشترط جابر حمالنه إلى المدينة ،أو استثنى كما فى بعض الروايا

 .(2)ذلك ( على ،وقد وافقه النبي 

 وجه الداللة:

،  جمالً  -رضى هللا عنه  –اشترى من جابر  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبى  

صالة حمالنه إلى المدينة ، وأقري النبى عليه ال -رضى هللا عنه  -واشترط جابر

ب الركوكاشتراط مثل هذا الشرط ،أو استثناء منفعة  فدل ذلك على والسالم على ذلك.

 .لمحل كذا 

ايا ونتعرض لبيان فقه الحديث بالتفصيل بعد هذا المطلب لنستخرج ما فيه من قض

 متعلقة  بخدمة التوصيل للمنازل .

 الدليل من المعقول على جواز خدمة التوصيل للمنازل من وجهين: 

نه  يجوز يعنى أ. (3)شرط  ما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤه بغيرأن   -األول :

 . بأجر فيجوز من اير اشتراط  األجر من باب أولىاشتراط التوصيل 

_________________ 

البستي  وهو شرح سنن أبي داود : أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي 4/166معالم السنن  (1)

 م. 1932 -هـ  1351حلب الطبعة األولى  –هـ( الناشر : المطبعة العلمية  288)

، السنن 2/968البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز   أخرجه البخارى تحت باب إذا اشترط (2) 

لبيع ايصح الكبرى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي تحت البيع يكون فيه الشرط ف

 هـ( نسخة جامع السُّنَّة.303. )المتوفى : 6/69والشرط 

هـ 1419ثة ئس ط الثال.ط دار النفا317المعامالت المالية المعاصرة د/ محمد عثمان شوبير  (3) 

 م.1999
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

بيعه الدار يأى أن  (1)أن هذا نفع معلوم في المبيع فهو كسكنى الدار شهراً  - الثانى :

ترى ن يش، وهو جائز، وما زال الناس يتعاملون بهذا البيع بأ على أن يسكنها شهراً 

 الشخص منزالً ويشترط البائع أن يسكنه شهراً بعد البيع ونحو ذلك .

 :  اإلجماع العملى ثالثاً :

 أن الناس تعاملوا بهذا البيع من اير إنكار من أحد فدل ذلك على جوازي . 

وكل شرط يصح إفراده بالعقد كإيصال  ورجح الصنعانى صحة مثل هذا الشرط ،

 –ثمان واستدل بما روى عن ع( 2)المبيع إلى المنزل ،وخياطة الثوب ،وسكنى الدار ،

 ( 3)را  ، واستثنى سكناها شهرا  . أنه باع دا -رضى هللا عنه 

فإذا اشترط ،البيع مع اإلجارة اآلنفة أو البيوع السالفة ،وقد اجتمع فى هذه األمثلة 

ه ري هذ: أن يقول: بعتك دا البائع سكنى الدار شهرا ، فإن هذا شرط صحيح . مثاله

الناس  زالما و (4)لشرط.أن أسكنها لمدة شهر، فيصح البيع وابمائة ألف جنيه ، على 

 بعد ض ألراتسلم يتعاملون بهذا البيع فى بيع األراضى على أن يأخذ البائع التها ، أو

 . ك، وعلى شراء الدور  بعد إخالئها وتكون المدة معلومة ونحو ذلالزرع حصاد 

 والسنة,ومما تقدم يتضح أن خدمة التوصيل جائزة وقد دل على جوازها الكتاب 

 ى .واإلجماع العمل،والمعقول 

_______________________________________ 

 ت إبراهيم عصر دار الحديث .3/794سبل السَّلم شرح بلوغ المرام   (1) 

 المرجع السابق.(2) 

ةَ ْبِن َشرَ  (( أخرا ابن أبى شيبة ) تحت باب الرجل يبيع داره ويشترط سكناها 3) رَّ َهْيب  ، قَالَ  اِحيلَ عن م  ا  إنَّ ص 

عبد ر ، ألبى بك248 / 7يبة شن أبى مصنف اب.ِمْن ع ثَْماَن ، َواْشتََرَط س ْكنَاَها َكَذا َوَكَذا بَاَع َداِرِه 

عة الدار محمد عوامة. طب : تحقيق هـ( 235ـ  159هللا بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي )

 السلفية الهندية القديمة.
ار ابن الجوزي د  هـ( 1421محمد العثيمين )المتوفى : محمد بن صالح بن /( الشرح الممتع على زاد المستقنع 4)

 .  م  1428  - هـ1422الطبعة : األولى سنة الطبع : 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 المطلب الرابع 

 تفصيل القول فى فقه حديث جابر رضى هللا عنه

 -نه عرضى هللا   -من المناسب فى هذا المقام تفصيل أقوال الفقهاء فى حديث جابر

ط في في هذه الواقعة هل وقع الشر -رضى هللا عنه  – فقد اختلف الرواة عن جابر

 باحة منللجمل بعد بيعه إ -رضى هللا عنه  –العقد عند البيع ، أو كان ركوب جابر 

ى تكلم فون،بعد شرائه على طريق العارية ،أو الهبة  -صلى هللا عليه وسلم  -النبي 

 -هذا من خالل فرعين كالتالى :

 الفرع األول   

 ركوب على سبيل الهبةواإلنتفاع بال وقوع البيع

لرفق لى سبيل التبرع والهبة ،وا عالشرط والبيع وقعاَ  )*(قال بعض رواة الحديث 

 -ما يأتى :وبيان ذلك ك –رضى هللا عنه  -بجابر 

ألن شرط ؛م مقام الئد قا"ولك ظهره" وعْ  -صلى هللا عليه وسلم  -أن قوله  أوال  : 

هللا تعالى  ال رجوع فيها لتنزيه ال خلف فيه ،وهبته  -صلى هللا عليه وسلم  -وعده 

ن ألزم له عن دناءة األخالق ،فلذلك ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط ،وال ي

 يجوز ذلك في حق غيره .

 ومعنى ذلك أن،الحقا   أو : الشرط لم يقع في نفس العقد ، وإنما وقع سابقا  ، ثانيا   

 ضى هللار –باع البعير وهذا عقد بيع ، واشتراط جابر  –م صلى هللا عليه وسل -النبى

عنه  و تأخرأركوبه إلى المدينة ، سبق العقد ، أو لحقه ، يعنى سبق بيع البعير  –عنه 

سلم وعليه  صلى هللا -النبى تبرع  كما كان العقد على بيع البعير فى أول األمر ، ثم 

 مال . برقبة البعير فى آخر األمر  أى بالبعير كا -

_____________________ 

 )*( كالمهلب واإلسماعيلى  وهو مذهب بعض الفقهاء كما سيأتى .
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 ر عنني الثمن شرطت حمالني إلى المدينة" فالشرط متأخويؤيده رواية "فلما نقد 

 يحة فيأن الروايات الصحيحة صرلم أقف على هذه الرواية ،و حجر:قال ابن العقد ، 

؛ (قديرهأى ت) الثمن  دينة ،وإن ثبتت فيتعين تأويلها على تقريرأن قبض الثمن كان بالم

 (1) (هذا إذا قدمنا المدينة بدينارناضحك واية الطحاوي )أتبيعني روعليه تحمل 

 فالمعنى أتبيعني بدينار أوفيكه إذا قدمنا المدينة .

ً رفق لم يقبل منه البعير إال بثمن  -صلى هللا عليه وسلم -أن النبى  ثالثاً : ولرواية   به ،ا

تك ظهري وما قاله األلبانى فى حديث أعر ،(3)أعرتك ظهري ، وقد  (2)) أفقرناك ظهري 

قار ن اإلفيتقوى برواية البخارى )أفقرناك ظهري (،ألفهو بأنه ضعيف اإلسناد منكر المتن 

 فى كالم العرب هو إعارة الظهر .

 ً حصل جه ال يوجابراً على  رَّ ب  ي   أراد أن -صلى هللا عليه وسلم  - : يحتمل أنهرابعا

ً  له  م  لغيري طمع في مثله فبايعه في ج   فيكون  ى ملكه علعلى اسم البيع ليبقى البعير قائما

                                                                                (4) .ذلك أهنأ لمعروفه 

تمل أن النبى يحأو ،راً ركوب البعير بعد بيعه قد أعار جاب ومما تقدم يتضح أن النبى 

 لى ملكهئماً عر قاليبقى البعي بعد بيعه تبرع بثمن البعيرعليه الصالة والسالم بدا له أن ي

 .  فيكون ذلك أكمل فى المعروف  

_______________________________ 
___________________________________ 

لذى والناضح هو الجمل ا243 /11من هذا المتخلف عن الناس  مشكل اآلثار للطحاوى باب( 1)

 هـ .1415يستقى عليه الماء ومثله الحمار والثور.ت شعييب األرنؤط  

ط،  :لقاهرةا دار الشعب   3/248رواي البخارى  عن أبى الزبير )أفقرنا ك ظهري إلى المدينة ( 2) 

باب من باع  لجوهر النقى  البن التركمانى.وبذيله ا5/337م  السنن الكبرى .البيهقى 1987هـ1407

 حيواناً وايري .ط دائرة المعارف النظامية الكائنة فى الهند .

 –إلسالمية مكتب المطبوعات ا،. مذيل بأحكام األلبانى 7/299النسائى )المجتبى من السنن ((3) 

رسالة سسة الطبعة مؤ. 6/71،  السنن الكبرى للنسائى  1986 - 1406حلب  الطبعة الثانية ، 

 نسخة جامع السُّنَّة .،تحقيق : حسن عبد الُمنعم حسن شلبي 

فعي  دار المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشا 319 /5فتح البارى   (4)  

 المعرفة  بيروت .
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 ثانىلفرع الا

 وقوع البيع مع استثناء شىء معلوم

، أو ة معلومظهرها مدة اء واستثن بة ،بيع الداط  ارتفى  صحة اشاختلف أهل العلم 

 ط قضاءكذلك اشتراء سيارة مع اشترا،ومعلومة ، واستثنى لنفسه سكناها مدة  داراً 

بائع لى العاشتراط المشترى  مثله حاجة عليها ،أو السفر بها أو استخدامها أياماً ،و

 -:كالتالى  على مذهبينتوصيل المبيع ونعرض ذلك 

 سبب الخالف بين الفقهاء                                   

من  اختالفهم فى هل هذا  الشرط من  مقتضى العقد أم ال فالجمهور على أنه ليس

لفاظه أال ختالف  –رضى هللا عنه  –مقتضى العقد ، واختالفهم فى مفهوم حديث جابر 

ارض عو مفمنهم من ذكر الشرط ،ومنهم من ذكر أن البيع كان على سبيل الهبة ، كما ه

فى  بحديث بريرة ،وفيه بطالن الشرط المخالف لمقتضى العقد .كما سيأتى تفصيله

  -األدلة ،وإليك مذاهب الفقهاء فى البيع مع الشرط كالتالى :

ن وأصحاب الرأى إلى بطال،الشافعى ومنهم ذهب جمهور العلماء  المذهب األول :

ى حديث شراء قد ردوا علو ،اي  ن  نهى عن الثُّ  جابر أن النبي  ،واستدلوا بحديثالبيع 

صلى  -لنبي أنه لم يكن استثناء ظهري في البيع شرطاً ، بل أعاري اب جابر ،الجمل من 

أخذته منك  بعد البيع ، كما في حديث سالم بن أبي الجعد أنه قال : -هللا عليه وسلم 

 -عنه  رضى هللا -وروى شعبة عن المغيرة ، عن الشعبي ، عن جابر،  اركبه ""بوقية 

فقار نة.واإلوأفقرني ظهري إلى المدي،جمالً   -صلى هللا عليه وسلم -قال : بعت النبي 

 "العقد الشرط المذكور ينافي مقتضىقال الجمهور"؛ (1)في كالم العرب : إعارة الظهر

________________________________ 

عيب [ المحقق : شهـ516 -هـ 436. البغوي ] 8/159،  شرح السنة 5/314فتح البارى  (1)

انية ، : الث دمشق _ بيروت الطبعة -محمد زهير الشاويش الناشر : المكتب اإلسالمي  -األرناؤوط 

 . م1983 -هـ 1403
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 : المذهب الثانى

 البيع يصحإلى أنه ،وابن شبرمة ،وأحمد ،وإسحاق ،وأبو ثور، وطائفة  ذهب األوزاعى

ً ويتنزل فيه الشرط منزلة االستث ناء ؛ألن الم ما لو ار كصشروط إذا كان قدري معلوما

  ر وقيللكثياباعه بألف إال خمسين درهماً مثالً ، ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون 

 .حدي عندي ثالثة أيام 

 لقوقد أط،،وقد رجح البخاري صحة الشرط -رضى هللا عنه  -حديث جابر تجوا بحاو

  لتفصيلل)باب الشروط فى البيوع( :بقوله  –رضى هللا عنه  -فى حديث جابر  الترجمة

سمى كان ممثل اشتراط البائع ظهر الدابة إلى م، اع وعدمهوط فى البيوفي اعتبارالشر

ذا زم بهجقال إنما ابن حجر ،و اوقال بجوازه وكاشتراط سكنى الدار، وخدمة العبد ،، 

  (1)الحكم البخارى لصحة دليله عندي. 

 -رضى هللا عنه من عدة وجوه كالتالى :مناقشة جمهور الفقهاء لحديث جابر 

ا مديث األول : ألفاظ الحديث مختلفة فمنهم من ذكر الشرط ، ومنهم من ذكر فى الح

ة اقعوهي على ذلك فيدل عليه ،ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة ، و

 . االحتمال تطرق إليها عين ي

 في قصة بريرة -ضى هللا عنها ر –هذا الحديث معارض بحديث عائشة  -الثانى :

 ،وفيه بطالن الشرط المخالف لمقتضى العقد .

 جه ا أخرثُّن ي  أيضاً النهي عن بيع ال -رضى هللا عنه  -أنه صح من حديث جابر  -الثالث :

 (2)وورد النهي عن بيع وشرط . أصحاب السنن ،وإسنادي صحيح ،

________________________________ 

 ن السابقين .(المرجعي2(،)1)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 -: الجواب عن مناقشة الجمهور  من عدة أوجه كالتالى 

 ي ظهرياختالف لفظ الحديث فقال محمد بن المنكدر عن جابر" شرط ل: أما عن األول 

 ،ه بهالبيهقي من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبي وصلهإلى المدينة "،

 عن محمد بن المنكدر بلفظ ووصله الطبراني من طريق عثمان بن محمد األخنسي

ه " وصلوأما قوله "ولك ظهري حتى ترجع،فبعته إياي ،وشرطه أي ركوبه إلى المدينة 

ا روى مأما الطبراني والبيهقي من طريق عبد هللا بن زيد بن أسلم عن أبيه بتمامه ، و

 زيد عن وصله البيهقي من طريق حماد بنفقد ،"أفقرناك ظهري إلى المدينة "عن جابر 

ق أوا يوب عن أبي الزبير به ،وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ فبعته منه بخمسأ

يق ن طرموللنسائي  ."على أن لي ظهري إلى المدينة "قال :" ولك ظهري إلى المدينة "

وقال ، *()"ةوقد أعرتك ظهري إلى المدين"ابن عيينة عن أيوب قال قد أخذته بكذا وكذا، 

 ،مسلم و، وصله أحمد "تبلغ به إلى أهلك  "عد عن جابراألعمش عن سالم ابن أبي الج

ن سعد حميد ،ولفظ اب وايرهم من طريق األعمش ، وهذا لفظ عبد بن، وعبد بن حميد 

قد "ظ أحمد ولف"فتبلغ عليه إلى المدينة "،ولفظ مسلم "تبلغ عليه إلى أهلك "والبيهقي 

خارى: ال البقوهي متقاربة ر ، قال ابن حج،"ية اركبه فإذا قدمت فائتنا به أخذته بوقّ  

 ً في  ،وأصرح ما وقع (2)وأصح مخرجاً( ،)االشتراط أكثر وأصح عندي أي أكثر طرقا

اد ة وحمالنسائي المذكورة لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن عيينذلك رواية 

 أعرف بحديث أيوب من سفيان .ووقع فيه قد أخذته بكذا وكذا .

______________________________ 
 المرجعين السابقين.(1)

 نسخة جامع السُّنَّة.  6/71السنن الكبرى للنسائى )*(

دار  :أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الناشر   5/318فتح البارى ( 2)

 المعرفة . بيروت .
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

نيا إذا بيع الثفعلم ( حديث النهي عن بيع الثُن ي ا ففي الحديث نفسه )إال أن يُ أما   الثانى :

أما ،هوالً ان مجك عن بيع الثنُي ا، هو ما كان معلوما فهو جائز ، فعلم أن المراد بالنهي 

 . المعلوم فهو جائز ال بأس به 

لى مل عحديث النهي عن بيع وشرط في إسنادي مقال ،وهو قابل للتأويل فيح الثالث :

 ،ها يطأالفي بيع الجارية أن الشرط الذي ينافي مقصود البيع، كما إذا اشترط مثالً 

ذا إ،أما  كبهاوفي الدار أن ال يسكنها، وفي العبد أن ال يستخدمه ،وفي الدابة أن ال ير

ًّ معلوماً لوقت معلوم فال بأس به.  ( 1)اشترط شيئا

 الراجح :

 هذا بعد عرض مذاهب الفقهاء ،واألدلة ،والمناقشة ،يتضح أن الراجح هو صحة مثل

 -ب الثانى لما يلى :الشرط  وهو المذه

من  عدداً  بصيغة االشتراط أكثر  -رضى هللا عنه  -أن الذين ذكرو حديث جابر أوالً :

 أصح. الذين خالفوهم ،وهذا وجه من وجوي الترجيح فيكون اإلشتراط 

 ًّ يست ة ،ول: الذين رووي بصيغة االشتراط معهم زيادة ،وهم حفّاظ ، فتكون حجثانيا

 شتراط منافية لرواية من ذكري .رواية من لم يذكر اال

: ً قوع وأن قوله "لك ظهري" ، "وأفقرناك ظهري" ،"وتبلغ عليه"، ال يمنع  ثالثا

ط د شركما أن المفهوم من القصة وقوع البيع فى السفر ويستفااالشتراط قبل ذلك .

 عرفى منها وإن لم يذكر ،وهو أن يصل به إلى المدينة  .

: ً ً عند أحمرواي أبو المالحديث رابعا فظه ول،د توكل عن جابر بمعنى االشتراط أيضا

 .(2)لك ظهري إلى المدينة (. و) )فبعني( ،

 

__________________________ 

 -المعرفة  المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الناشر : دار 5/318فتح البارى (2) ،(1)

 بيروت .
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

: ً و جنح إليه البخارى من ترجيح رواية االشتراط هقال ابن حجر "وما  خامسا

إذا  لمتنالجاري على طريقة المحققين من أهل الحديث ؛ألنهم ال يتوقفون عن تصحيح ا

ر ه الخببد ر  وقع فيه االختالف إالَّ إذا تكافأت الروايات ،وهو شرط االضطراب الذي يُ 

وكانت  روايات ،إذا اختلفت ال :قال ابن دقيق العيد   مكان الترجيح .إل، وهو مفقود هنا 

االحتجاج بشرط تعادل الروايات ،أما إذا وقع  الحجة ببعضها دون بعض توقف

إذ راجح ،ل بالأتقن حفظاً فيتعين العم الترجيح لبعضها بأن تكون رواتها أكثر عدداً ،أو

 .(1)اجح األضعف ال يكون مانعاً من العمل باألقوى ،والمرجوح ال يمنع التمسك بالر

ً  أتقنومما سبق يتضح أن الراجح هى رواية اإلشتراط ؛ ألن رواتها أكثر عدداً، و  حفظا

 . كما هو الجارى على طريقة المحققين من أهل الحديث .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 .314 /5( المرجع السابق 1) 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 المبحث الثانى

 تكييف عقد خدمة التوصيل للمنازل

يع  لتوصيل للمنازل يجد أنها تشتمل فى بعض صورها على عقد بالناظر فى خدمة ا

ًّ ، فما هو موقف الفقهاء من اجتماع  قد وحد ، عقدين فى عقد واهذين الوإجارة  معا

عن و عن حكم اجتماع عقدين فى عقد واحد عموما  ،لنتكلم فيه هذا المبحث عقدنا 

 ثم نواصل الحديث عناجتماع البيع واإلجارة فى عقد واحد على وجه الخصوص ،

 عدة تكييف خدمة التوصيل للمنازل من الناحية الفقهية ،ونتحدث عن ذلك من خالل

 -مطالب كالتالى :

 المطلب األول

 آراء الفقهاء فى اجتماع عقدين فى عقد واحد

دخل هل يفى السنة النبوية عدة أحاديث تدل على النهى من اجتماع بيعتين فى بيعة ف

كر رة أم ال ، هذا ما نتحدث عنه فى هذا المطلب من خالل ذفيها البيع واإلجا

 لبيعين فى عقد واحد ،ومنها ااألحاديث  مقرونة بأقوال الفقهاء فى اجتماع عقد

 .  واإلجارة 

ا يع فمنهوعن النهى عن سلف وباألحاديث الواردة فى النهى عن بيعتين فى بيعة  أما 

 -:ما يلى 

عن  )نهى –صلى هللا عليه و سلم  -لغه أن رسول هللا أوال  : عن يحيى عن مالك أنه ب

 (. 1) بيعتين في بيعة(

ْن بَاَع َبْيعَتَْيِن فِى َبْيعٍَة مَ »   قَاَل قَاَل النَّبِىُّ  -رضى هللا عنه  –ثانيا  :َعْن أَبِى ه َرْيَرةَ 

بَا  َما أَِو الّرِ  (2)«.فَلَه  أَْوَكس ه 
_______________________________ 

 )سنن النسائى ،( وهو ما روى عن محمد بن عمرو من رواية الداروردى ، ومحمد بن عبد هللا األنصارى 1)
ذ لى ، واألستاعتحقيق الدكتور السيد محمد سيد، واألستاذ على محمد . ، 4/275بشرح السيوطى والسندى  

م . 1999ـ ه1420ألولى سيد عمران ، ضبط أصوله مصطفى حسين الذهبى ، ط دار الحديث بالقاهرة ، ط ا
م 1995هـ 1415ط دار الفكر   . 246، 4ورواه الترمذى وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم 

 .تحقيق محمد حامد الفقى مكتبة السنة المحمدية .98، 5/97مختصر سنن أبى داود 
 5/97بى داود  أمختصر سنن ( ط دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ،259 /9(  سنن أبي داود)عون  2)
 .م  2004هـ 1425ط 370.،  التذييل على كتاب تهذيب التهذيب لبن حجر/ محمد طلعت ص98، 
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 ِ اِن فِى  َوالَ َشْرطَ بَْيعٌ لٌَف وَ الَ َيِحلُّ سَ »  -صلى هللا عليه وسلم -ثالثا  : قَاَل َرس ول  َّللاَّ

 (1)«.َك ْندَ عِ  َبْيع  َما لَْيَس َوالَ  ، )*(بَْيعٍ َوالَ ِرْبح   َما لَْم تَْضَمنْ 

 المطلب الثانى

 سلف وبيع فى بيع تفسيرات الفقهاء فى معنى اجتماع بيعتين فى بيعة و

 كالتالى : وبيع تعددت تفسيرات الفقهاء فى معنى النهى عن سلف 

  .اهمهو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني عشرة در األول :

ً ، ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه ، ولو قال:: الثانى  أقرضتك هذي  أن يقرضه قرضا

 العشرة على أن تبيعني عبدك ، ففاسد ؛ ألن كل قرض جر منفعة فهو ربا.

 لف علىا بأقد يكون السلف بمعنى السلم ، وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذ الثالث :

فهو بيع  ،ندك يء ، ويقول : فإن لم يتهيأ عأن تسلفني مائة في كذا ، أو يسلم إليه في ش

هل ى الج؛ والعلة في فساد مثل: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقصري هعليك 

سد فإذا و؛ألن العشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن الثوب ، وعلى أجرة القصارة ، 

 (2)البيع.، بطل الثوب ، وإذا صار الثمن مجهوالً  الشرط ال يدرى كم يبقى ثمن

 

 

_______________________ 

انه: بض في ضمل بالقضمن : وهو أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ، فَّل يصح ، ألنه لم يدخت)*( ربح ما لم 

 .144ص  /8شرح السنة ـ لإلمام البغوى  الحسين بن مسعود البغوي  المكتب اإلسَّلمي 

 .5/152. نيل األوطار الشوكانى 8/145ح السنة للبغوى شر  ،3/303(سنن أبى داود 1) 

 . 8/145شرح السنة .للبغوى  (2)

 لمطلب الثالثا
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 آراء  الفقهاء فى صحة اجتماع بيعتين فى بيعة

 -: لتالىاأو شرطان فى بيع على النحو  اختلف العلماء فى صحة اجتماع بيعتين فى بيعة

 الرأى األول

ول : ن يقألى بيعتين فى بيعة مثل ذهب أكثر أهل العلم إلى فساد البيع الذى يشتمل ع

 .(*)نقدا  ، وبألفين نسيئة  بعتك بألفٍ 

 أن حنطة على قصارته وخياطته ، وكذلك لو باع ومثل :" أبيعك ثوبي بكذا وعليّ  

أن  على ل حطب على أن يحمله إلى منزل المشتري ، أو زرعا  مْ حِ يطحنها البائع ، أو

 .يحصده 

 -ه ذا بين شرطين ، أو شرط واحد لما روى عنوال فرق في مثل هقال البغوى : 

يعتين رواية ) ب من ذلك من النهى عن بيع وشرط ، والمشهور -صلى هللا عليه وسلم 

 .فى بيعة (

غير  لم فيهقد تكمحمد بن عمرو بن علقمة ، و اا (ففى إسنادهمَ سه  كَ وْ أَ فله وأما رواية ) 

 صر عنهبما رفع الحديث ،وربما قوقال عنه أحمد ر ووثقه على بن المدينى ، واحد ،

 .ومعنى الرواية الثانية " أن (1)

______________________________________________ 

ى ى صل)*( روى أحمد عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود عن أبيه قال نهى النب

قد بكذا و بنبنسأ بكذا وههللا عليه وسلم عن صفقتين فى صفقة قال سماك هو الرجل يبيع فيقول هو 

وقال ،جوز وكذا  وقد اختلف العلماء فى جواز  بيع  الشىء بأكثر من سعر يومه فالجمهور أنه ي

احد الو جماعة من آل البيت ال يجوز ، والعلة فى التحريم عدم استقرار الثمن فى بيع الشىء

ى صورة فربا ه ذاك ولزوم البثمنين والتعليق بالشرط المستقبل فى صورة بيع هذا على أن يبيع من

 . 5/152/153القفيز .نيل األوطار .الشوكانى 

 .144ص  /8شرح السنة ـ لإلمام البغوى  الحسين بن مسعود البغوي  المكتب اإلسالمي (1)
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

ال له قمح ققمح إلى شهر آخر فلما حلَّ األجل ،وطالبه بال )*(يسلفه دينارا  فى قفير

ألول ابيع قد دخل على ال بيع ثانٍ  ين إلى شهر فهذاَ بعنى القفيز الذى لك على بقفيز

يعا فصار بيعتين فى بيعة ،فيرد إلى أوكسهما ، أى األنقص ،وهو األصل فإن تبا

 َ  (1).ن ربييْ م   المبيع الثانى قبل أن يتقابضا األول كانا

يع صحح البيمن الفقهاء فلم الخطابى "لم يقل بظاهر الحديث أحد :قال  الرأى الثانى

سد " وهو مذهب فا، كس الثمنيين أحد إال ما يحكى عن األوزاعى، قال الخطابى بأو

اله هو قول األوزاعى بقوله "وال يخفى أن ما قفى نيل األوطار الشوكانى قد أيد و

 .(1) ظاهر الحديث ؛ألن الحكم باألنقص يستلزم صحة البيع به "

ألنه وصحيح لما سبق ؛ر الخطابى بفساد مذهب األوزاعى ، كالم اي قولعلى ذلك فو 

 ً س ه  ليمذهب بعض الفقهاء منهم ابن أبى ليلى ،وأبى  ثور، ومن هنا ندرك أنأيضا

يع الب مذهب األوزاعى وحدي كما زعم الخطابى، وعلى ذلك فيصح البيع األول ،ويحرم

، كثر،وأخذ األ -األقل -الثانى؛ألنه يدخل فى الربا المحرم إذا لم يأخذ األوكس

ذى يأتى ،ويؤيدي حديث بريرة الأنه يصح البيع ويبطل الشرط ون يروايري فاألوزاعى 

 فى أدلة هذا  المذهب . 

_____________________________________ 

 ة إلىلمكاييل الشرعيتحويل الموازين واكيلو جرام ( عبد هللا بن سليمان المنيع    108)*(القفيز مقداره )

فتوى فى المملكة الذى عليه الاإلسالمية العدد التاسع والخمسون  وهو  المقادير المعاصرة مجلة البحوث

 واإلفتاء . موقع الرئاسة العامة للبحوث العلميةالعربية السعودية وينظر  

 .طابى .ط دار الحديث بالقاهرة بدون تاريخ نقال  عن الخ5/152( نيل األوطار . الشوكانى 1) 
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

،  العقد يصحفشرط شرطا  واحدا  ، إلى أنه إن : فى رواية  أحمدالرأى الثالث : ذهب 

مثل أن يبيع ثوبا  على أن يقصره ، وإن شرط شرطين بأن شرط الخياطة مع 

  .(1)القصارة، يفسد البيع 

ْحَمِن الرَّ   َعْبدِ ما روى َعْن َعْمَرةَ ِبْنتِ بحديث بريرة ،وهو األوزاعى وغيره واستدل 

ْؤِمِنيَن ، أَنَّ بَِريَرةَ َجاَءْت تَْستَِعين   بَّ َها إِْن أَحَ فَقَالَْت لَ  َعْنَها ، َرِضَي َّللاَّ  َعائَِشةَ أ مَّ اْلم 

ْم أَْهل ِك أَْن أَص بَّ  ال وا الَ يَرة  َذِلَك ألَْهِلَها فَقَ َكَرْت بَرِ ت  فَذَ َفعَلْ  ثََمنَِك َصبَّة  َواِحَدة  فَأ ْعتِقَكِ لَه 

ِك لَنَا قَ  ائَِشةَ َذَكَرْت َذِلَك َرة  أَنَّ عَ ْت َعمْ َعمَ اَل َماِلٌك قَاَل يَْحيَى َفزَ إاِلَّ أَْن يَك وَن َوالَؤ 

 .(2) ِلَمْن أَْعتََق َما اْلَوالَء  إِنَّ فَ يَها فَقَاَل اْشتَِريَها َوأَْعتِقِ  -صلى هللا عليه وسلم  -ِلَرس وِل هللِا 

 :  وجه الداللة

 .(3)ز البيع أن النبى عليه السالم  حكم  ببطالن الشرط ، وأجا

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

 .144ص  /8(شرح السنة ـ لإلمام البغوى  الحسين بن مسعود البغوي  المكتب اإلسالمي 1)

ق .باب الوالء لمن أعت4/213.ط األولى دار الشعب .صحيح مسلم 3/200صحيح البخارى (2)

 .ط بيروت .

 .8/145شرح السنة.للبغوى   (3)
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 دلة األمناقشة 

عنى ين يقال البغوى فى الرد على اإلمام أحمد الصحيح أنه الفرق بين الشرط والشرط

ى عن فالنه (1)نهى عن بيع وشرط  -صلى هللا عليه وسلم  -فساد البيع ؛ألن النبى 

 الشرط يكون أولى ؛ألنه المنصوص عليه .

ض  بعحَ صحَّ  -صلى هللا عليه وسلم -: أن النبى  مناقشة الجمهور واإلمام أحمد

لسالم  ا يهالشروط .فإن من الشروط ما ال يمنع صحة العقد ، ويجب الوفاء به لقوله عل

ليه الصالة عوقال ،(2):" من باع عبدا  ،وله مال فماله للبائع إال أن يشترط المبتاع" 

 لمبتاعا، فثمرتها للبائع إال أن يشترط  )*(نخال  بعد أن تؤبر والسالم "ومن باع

بل  لبيع .اوعلى هذا فإن العلماء لم يبطلوا كل شرط فى بريرة المتقدم.  .ولحديث(3)"

 :كالتالى قسموا الشروط فى البيع  أربعة أقسام 

الرهن ك لحته : ما فيه مص الثانى .ما يقتضيه إطالق العقد كشرط تسليم المبيع  األول:

 . علومم له أجأن يبيع بثمن ضرب ل، وهما جائزان اتفاقا  كما قال النووى ، وكذلك 

 .متقدم: اشتراط العتق فى العبد ،وهو جائز عند الجمهور لحديث بريرة الالثالث 

و عة فه: ما يزيد على مقتضى العقد وال مصلحة فيه للمشترى كاستثناء منفالرابع 

 .، عند الجمهور (4)باطل .

_____________________________  
 عليه بِيَّ صلى هللاَعْن َجابٍِر ؛ أَنَّ النَّ بى شيبة فى النهى عن بيع وشرط ).وروى ابن أ8/147( شرح السنة للبغوى 1) 

. طبعة 14/275راه  ./أبا حنيفة كان ال ي ِةوقال إنِدينَ وسلم ، قَاَل لَهُ : قْد أََخذُْت َجَملََك بِأَْربَعَِة َدنَانِيَر ، َولَك َظْهُرهُ إِلَى اْلمَ 

 ة. .ت محمد عوامالدار السلفية الهندية

 .2/611باب ما جاء فى مال المملوك  –( رواه مالك فى الموطأ 2) 

ان العرب .ابن . لس10/6)*( تأبير النخل أى تلقيحه وهى ال تؤبر إال بعد ظهور ثمرتها وانشقاق طلعها . تاج العروس 

 دار صادر .  4/3منظور 

ت. ورواه أبو داود ناشر : دار الكتاب العربي  بيروال  3/280( سنن أبي داود : أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني3)

ن يشترط ائع إال أها للب:" من باع عبداً وله مال فماله للبائع إال أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخالً بعد أن تؤبر ، فثمرت

 المبتاع.

 .8/147. شرح السنة للبغوى 5/180( نيل األوطار . الشوكانى 4) 
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 الراجح الرأى

لبيع مل الشروط الجواز إال ما أحل حراما  ، أو حرم حالال  فإذا ما اشتاألصل فى ا

نهى النصوص التى تفيد العلى شرط حرام أو باطل جاز البيع، وبطل الشرط ؛ ألن 

 الشروط كما سبقالبيع مع جواز فبعضها تفيد عن بيع وشرط ال تفيد العموم .

لك  ذئز ،ومنها ما هو غير منها ما هو صحيح جاالشروط فى البيع ه كما أن توضيح

عاقد كذلك يخضع لشروط التوزمان ،بتغير الخضع للعرف ،والعرف يتغير ومنها ما ي

فإذا حصل الرضا وليست ملزمة قبل الرضا مفاوضة والمساومة ،للراجعة وهى ،

تفيد  فال كما أنه إذا اشتمل البيع على شروط فاسدة .أصبحت ملزمة ما لم تكن حراما  

، طيع وشراستفتى أبا حنيفة عن ب حكى أن رجال  عند بعض الفقهاء . وقد بطالن البيع 

ن أبى ى ابفقال : هما باطالن ، ثم استفتى ابن شبرمة فقال : هما صحيحان ، ثم استفت

ثالثة من  ،ليلى فقال : البيع صحيح والشرط باطل . قال السائل : فقلت : سبحان هللا 

ال ما قبا االختالف، وأتى أبا حنيفة فأعلمه فقهاء اختلفوا  فى مسألة واحدة هذال

تى ابن عن بيع وشرط ، وأ -صلى هللا عليه وسلم  -: نهى النبى له صاحباه ، فقال 

أبى  ى ابنوأت ،)من باع عبدا  وله مال فماله للبائع ..(شبرمة فاحتج له بحديث جابر 

جابر  ستدل بحديثفالذى قال بصحة البيع والشرط ا (1)فاحتج له بحديث بريرة  ليلى 

 ،والذى قال هما باطالن استدل بحديث النهى عن بيع وشرط  –رضى هللا عنه  –

 والذى قال البيع صحيح والشرط فاسد استدل بحديث بريرة رضى هللا عنها .

 -عقد ا سبق يتضح أن الشروط الفاسدة ال تفسد العقد ،  فما كان من مقتضى الومم

وما كان صح البيع والشرط ، باتفاق ، -كالرهن  -ه أو ما هو من  مصلحت –كالتسليم 

 . لعقدامنها ينافى موجب العقد ، ويدخل الغرر والجهالة بالمبيع فسد الشرط ،وصح 

_____________________________  

عياض  : العالمة القاضي أبو الفضل5/153للقاضي عياض  -إكمال المعلم شرح صحيح مسلم  (1)

 هـ . 544اليحصبي 
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 مطلب الثانىال

 غير المنفصلة عن محل البيعتكييف عقد خدمة التوصيل للمنازل 

يع ل البغير المنفصلة عن محنتناول فى هذا المطلب التكييف الفقهى لخدمة التوصيل 

ة سواء أكانت بدون أجر أم كانت بأجر كما علم مما تقدم فى أنواع هذه الخدم

 -،وتفصيل هذا من خالل فرعين على النحو التالى :

 الفرع  األول

 تكييف خدمة التوصيل المجانى

ه فى جد،ون )مجانا  ( بدون أجرإذا كان المحل الذى يقوم بالبيع يقوم بخدمة التوصيل 

ى فضا  بعض الصيدليات التى تقوم بتوصيل الطلبات مجانا  أى بدون أجر . ونجده أي

ركات ،وفى شالتى تقدم بعضا  من خدمات التوصيل للمنازل دون مقابل هيئة البريد 

 أخرى تقوم بتوصيل المبيع .وسواء اشترطه البائع على نفسه ،أو جرى به عرف

هى فتكييف خدمة التوصيل المجانى  أما .و ؛ألن المعروف عرفا  كالمشروط شرطا  

 -وجه كالتالى :على أربعة أ

 لك .بيان ذوان خدمة التوصيل المجانى من قبيل اشتراط تسليم المبيع :  الوجه األول

ا م قالوأنه أن الفقهاء تكلموا عن تسليم المبيع ،وشروط التسليم ،والذى يهمنا من هذا

وأن  ؛مبيع إلى محل المشترى ، أو محل سكنه التسليم أى توصيل الاشتراط "بجواز 

دعقد كألنه بيان وتأكيد لمقتضى ال؛اشتراط التسليم أو التوصيل جائز ال بأس به   الرَّ

ن ذا الشأه.فهو شرط يدل على تأكيد مقتضى العقد .وهذه أقوال الفقهاء فى (1) بالعيب

 -نفصلها على النحو التالى :

_____________________________  

، حققه محمد  2/23ى الكافى فى فقه اإلمام أحمد لشيخ اإلسالم موفق الدين عبدهللا بن قدامة المقدس (1)

  .م ، بيروت1999هـ ، 1414فارس ، مسعد عبدالحميد السعدنى ، الطبعة األولى 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

ع ن البيقد ؛ألإذا اشترط تسليم المبيع فهو تأكيد لمقتضى الع قال الحنفية : أوال  :

َشْرِط أن بِ ْيئ ا ى شَ ،وال يفسد البيع بهذا الشرط . واختلفوا فيما إذا اْشتَرَ  يقتضى التسليم

 يوفيه فى منزله .

َذا هَ بِ فَاْلبَْيع  .إن كان البائع والمشترى كالهما فى المصر : فقال أبو حنيفة وأبو يوسف

 .(1)ْحَسان ا اْستِ  –نهما رضى هللا ع –الشَّْرِط َجائٌِز ِعْنَد أَبِي َحِنيفَةَ َوأَِبي ي وس َف 

أِلَنَّه   ؛اْلِقيَاس   ه وَ وَ انى: قال الكاس:" اْلبَْيع  ِبَهَذا الشَّْرِط فَاِسٌد وقال محمد بن الحسن 

ْشتَِري فَ  ى َرى بَِشْرِط اْلَحْمِل إلَ ا إَذا اْشتَ بَهَ مَ أَشْ َشْرٌط اَل يَْقتَِضيِه اْلعَْقد  َوفِيِه َمْنَفعَةٌ ِلْلم 

يفَاِء فِي َمْنِزِلِه أَوْ ، َمْنِزِلِه   َخاِرَج اْلِمْصر ".  َواآْلَخر   ، ِمْصرِ ا فِي الْ َوأََحد ه مَ ،  بَِشْرِط اإْلِ

اَن كَ ْرِط إَذا َذا الشَّ بِهَ  أَنَّ النَّاَس تَعَاَمل وا اْلبَْيعَ ب : أبوحنيفة وأبو يوسف واستدل

ْشتَِري فِي اْلِمْصِر وت   ِل الرِ اْلم  َل فِيَما إتَعَا الَ وَ  نَّاِس ،ك اْلِقيَاَس ِلتَعَام  َذا لَْم يَك ونَا فِي م 

أى ترك القياس فى  (2)" فِيِه ِقيَاِس الْ اْلِمْصِر ،َواَل فِي َشْرِط اْلَحْمِل إلَى اْلَمْنِزِل َفعَِمْلنَا بِ 

دم لععندهما المصر لتعامل الناس به فى المصر، وأما فى خارج المصر فال يجوز 

تعامل بلهما .  أما اليوم فنجد أنه قد تعامل الناس به فعلى قوحينئذتعامل الناس فيه 

 .لتعامل الناسجوز التوصيل إلى المنزل حتى ولو خارج المصر الناس ي

 ثانيا  : وقال المالكية :

ا أَْن ي نَافِىالشَّرْ  "  ال أَوْ  تَِضيَه  اْلعَْقد ، ،أَْو يَقْ لثََّمنِ بِا اْلَمْقص وَد أَْو ي ِخلَّ  َط عند البيع إمَّ

 بهاال يرك المقصود مثل أن يبيعه الدابة بشرط أن ، فالذى يناقضيقتضيه وال ينافيه 

ان ،وأوالذى يخل بالثمن كبيع بشرط سلف ، ،  أو ال يبيعها  ما الذى َوهذان مضرَّ

 تضيهال يقي فهو ال زم على كل حال ،وأما اَلَّذِ يقتضيه العقد كشرط  تسليم المبيع  

_____________________________  
شرط و طة بحنطة عا حنوقاال أيضا  :ال يجوز البيع بهذا  إن تحقق الربا فى تصحيح هذا الشرط ،كما إذا تباي (1)

سعود بن أحمد الكاساني مأبو بكر بن  11/221أحدهما على صاحبه اإليفاء فى منزله . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

                                                                                                            هـ(. ِ  587الدين )المتوفى : عالء 
 :ء الدين )المتوفى أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني عال 11/221( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 2)

  هـ(.587
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 (1).إال فالوبه   يٍل( فََهَذا إْن اشترط عملالعقد وال ينافيه كشرط رهن  َوَحِميٍل ) كف

فى  فالواضح من كالم المالكية أن اشتراط التسليم الزم على كل حال سواء أكان

 .المنزل أم غيره 

موا ثالثا  : وأما الشافعية: فاشتراط التوصيل عندهم من مقتضى العقد حيث  قس

د هو من مقتضى العق الشروط  المصاحبة للعقد خمسة أضرب من هذه الشروط  "ما

 عهدة ،ع بال، أوالرد بالعيب ،أو الرجوو تسليم المبيع بأن باعه بشرط خيار المجلس ،أ

بال  لعقدا) ضمان العيب (، أو انتفاع المشترى به كيف شاء ،وشبه ذلك فهذا ال يفسد 

  قدى الع،وعلى ذلك فالشافعية يقولون بجواز اشتراط التسليم وأنه من مقتض(2)خالف".

 علوما  مفعا  أن يشترط البائع نمثل  ابعا  :وقال الحنابلة بصحة الشروط المصاحبة للعقدر

 هللا كسكنى الدار" أو نحوها "شهرا  ،أوحمله إلى "موضع معين" لحديث جابر )رضى

أرضا  ،  -رضى هللا عنهما  –، ولشراء عثمان من صهيب )خدمة توصيل (عنه ( 

ي ا  فو شرط المشتري على البائع" نفعا  معلوموشرط وقفها عليه ، وعلى عقبه ، أ

 يله"المبيع كحمل الحطب إلى موضع معلوم " أو تكسيره، أو خياطة الثوب، أو تفص

ية لمالكا،وبمثل ما قال إذا بين نوع الخياطة ،أو التفصيل)منعا  للجهالة والغرر( 

 *() زةِ رْ ي ج  أن محمد بن سلمة اشترى من نبطيؤيد هذا ووالشافعية قال الحنابلة ، 

ذ لى أخ؛وألنه بيع وإجارة فالبائع كاألجير، وإن تراضيا ع حطب وشارطه على حملها

 .(3)ولو بال عذر جاز .( ،أجرته 
______________________________ 

لخرشى (  حاشية اهـ1241أحمد بن محمد الصاوي )المتوفى   .6/353( حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1)

 .15/63 تحت بيع وشرط

 .9/364(المجموع للنووى 2) 

هوتي منصور بن يونس بن إدريس الب /1/215 شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع (  الروض المربع3) 

 لبنان.  –بيروت  -هـ( المحقق : سعيد محمد اللحام الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر 1051)المتوفى : 

إبراهيم  /117. المعجم الوسيط ص  5/317لسان العرب . ابن منظور  –الحطب  -)*( الحزمة من القت ونحوه 

  .العربية اللغة مصطفى ، أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ، محمد النجار دار النشر : دار الدعوة تحقيق : مجمع
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

رير د وتقجوز اشتراط تسليم المبيع وإيفائه بمنزل المشترى ، ألنه تأكيفي وعلى ذلك

كفيل ع الن المشترى يحتاط لنفسه فى التسليم ، كما لو اشترط البائلمقتضى العقد فإ

وهذه سلعة .قبل تسليم ال ()أخذ الثمن أوال  بالثمن ،أوالرهن ،أواشتراط إيفاء الثمن 

 اشترط لمنازل  إذالتوصيل ال ةنطبق تماما  على خدمتالمسألة التى ذكرها الفقهاء 

فهو  هنا البائع على نفسه كما اا اشترطهالبائع على نفسه توصيل المبيع للمنزل فإذ

يع دون ا البالمشترى ، وألنه قد تعامل الناس بهذ اوكذلك إذا اشترطه.جائز ال بأس به 

 وإلجتماع البيع واإلجارة .إنكار من أحد .

ان معين تخزينه فى مكمحل مكان تسليم المبيع فى المنزل أوالمخزن أى بيان  كما أن

ى هالة فحتى تمتنع الجوإعالن ود العقد التى تحتاج لبيان من األمور المهمة فى بن

ا يم .كمالتسل فيه بيان لمكانالذى يشتمل على  خدمة التوصيل تسليم المبيع .وهذا البيع 

يه فعين أن النص على التوصيل للمنزل والنص على عدم التوصيل فى التعاقد من البائ

وذاتا  ،ا  البيع العلم بالمبيع قدر رفع للجهالة التى تدعو  للنزاع ؛ وألن من شروط

 بد من بيان التوصيل من عدمه.فال ،وصفة 

  لوجه الثانى :ا

نفعة ليك للمتممن البائع ،ألنها هبة للمنازل ونحوها من قبيل ال ىتوصيل المجانالخدمة 

نتعرض لبيان معنى الهبة فى لسان العرب وفى فقه الشريعة عوض ،و بدون

 اإلسالمية. 

يَّة الخاليةُ عن األ ع واض  واأل ا راض  :  سان العربالهبة فى ل ن تعريفها ويمك (1) الع ط 

 .إيصال النفع إلى الغيربأنها مطلق 

  ______________________________ 

 .1/803.ابن منظورلسان العرب (1)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

التفضل التبرع وأو  تمليك العين بال عوض. :فهى في الشريعة اإلسالمية أما الهبة 

ل يقاه، وع بالتط، أى  والتبرع بالشيء سواء أكان ماالً أم ايري. نفع الموهوب لهبما ي

 ً ً  فعلت كذا متبرعا   .أي: متطوعا

قد قيام العوألنها عقد، ؛ووالقبول ،وركنها: اإليجاب ( ، المكلف ،الحر): الهبة  وأهل 

  (1).دقةتسمى الهبة صو، باإليجاب والقبول

 لك .ها ذبل الهبة والصدقة من البائع إذا نوى فخدمة التوصيل المجانى من قبي

لعارية ألن ان خدمة التوصيل المجانى من البائع من قبيل العارية ؛إ الوجه الثالث :

  -نوضحهما كالتالى :هبة المنافع  وهى  نوعان 

ثوب كال ،هاإعارة األعيان التي يمكن االنتفاع بها مع بقاء عينوهى  : حقيقيةاألول 

 فى بعض ، ومنها السيارة وغير ذلك ،ويؤيد هذا ما وردوالدابة  ، داروال، والعبد 

ل قد لنسائي من طريق ابن عيينة عن أيوب قاعند ا -رضى هللا عنه  -روايات جابر

عن جابر لفوا وتقدم أن الرواة اخت،(2) "وقد أعرتك ظهري إلى المدينة"أخذته بكذا وكذا، 

لجمل لان ركوبه أو ك، ع الشرط في العقد عند البيع في هذه الواقعة هل وق -رضى هللا عنه  –

أصرح ما و،  اريةبعد شرائه على طريق الع  -صلى هللا عليه وسلم –بعد بيعه إباحة من النبى 

،  يينةعوقع في ذلك رواية النسائي لكن اختلف فيها حماد بن زيد وسفيان بن 

ووا أن الذين ر فى الترجيحأيضا  وسبق  ،من سفيانوحماد أعرف بحديث أيوب 

ض بين كما أنه ال تعار،ليست مع غيرهم معهم زيادة أن وعددا ،أكثر هم اإلشتراط 

ه ك ظهروأعرت،رواية من ذكره ،ألن قوله عليه السالم ورواية من لم يذكر اإلشتراط 

 .(3) أو أفقرناك ظهره ال يمنع اإلشتراط قبل ذلك، 
_____________________________ 

ير علي القونوي الرومي قاسم بن عبد هللا بن أم 95اء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء ص  (أنيس الفقه1)

 هـ .1424-م2004الحنفي المحقق : يحيى مراد  الناشر : دار الكتب العلمية  ط

متن ومنكر اإلسناد عيف ال. قال األلبانى ض299 /7(أخرجه النسائى عن أبى الزبير عن جابر رضى هللا عنه .المجتبى  2) 

 إلنكارعف وا.لكن وقع فى رواية البخارى أفقرناك ظهره واإلفقار فى كَّلم العرب هو إعارة الظهر فزال الض

 .5/318( فتح البارى .ابن حجر 3) 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

انير م والدنلدراه: المجاز وهو أن يعير ما ال يمكن االنتفاع به إال باستهالكه كاالثانى 

 ضاً فى، فيكون إعارة فى الصورة قر )*(ددي المتقارب والمكيل ، والموزون ، والع

وعلى ذلك البد من وجود قرينة صارفة فى المجاز تخرجه عن صورة  (1)المعنى 

ل القرض إلى المعروف ؛ألن القرض البد من رده ، وسواء أكان التوصيل من قبي

لَى نُوا عَ اوَ عَ َوتَ الهبة ، أو المعروف فهو من التعاون على البر والتقوى ،قال تعالى ) 

ثِْم َواْلعُ  َ ،اِن ْدوَ اْلبِر ِ َوالتَّْقَوى َوَل تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ َ شَ َواتَّقُوا ّللاَّ  .(2)( ِديُد اْلِعقَابِ  إِنَّ ّللاَّ

 الوجه الرابع :أنها من قبيل الترويج للسلع .

ا كم ومما سبق يتضح أن تكييف خدمة التوصيل المجانى ينطبق عليها أربع حاالت

  -أسلفنا وهى كالتالى :

ال  شرط الحالة األولى : هى من قبيل اشتراط تسليم المبيع أو اشتراط التوصيل وهو

 ينافى  مقتضى العقد سواء اشترطه المشترى أم  البائع .

 .ن عوض تمليك للمنفعة بدومن البائع ،ألنها هبة هى من قبيل ال الحالة الثانية :

 يل العارية . الحالة الثالثة :هى من قب

نافس الت الحالة الرابعة : هى من قبيل ترويج السلع ،وهو جائز ال بأس به ؛ألنه من

 المحمود والمشروع .
_______________________ 

 حنفي  دار النشر :المؤلف : عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي ال 3/64(الختيار لتعليل المختار 1) 

د اللطيف محمد عبد م الطبعة : الثالثة تحقيق : عب 2005 -هـ  1426 -لبنان  /بيروت  -دارالكتب العلمية 

 . 5/318الرحمن، فتح البارى .ابن حجر 

معلوم  ، ألنه  عدداً  هو ما ل تفاوت فى المالية بين آحاده كالجوز والبيض  فهو يباع)*( العددى المتقارب 

ى بيعه ف فوإنما الخَّل فاً،  ول خَّلف في جوازه عدداً ،مضبوط مقدور التسليم ، وما فيه من التفاوت يهدر عر

ً للتفاوت  كيَّلً  فعند الحنفية  يجوز كيَّلً    عند الحنفيةَّلً وإنما جاز كي،ومنعه زفر كيَّلً ، وعنه منعه عددا أيضا

رح ش يفمجمع األنهر .لوجود الضبط فيه  وقيد بالمتقارب والعددى المتفاوت هو  ما  تفاوتت ماليته كالبطيخ 

هـ 1078ة الوفاة عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده سن 138 /3ملتقى األبحر 

  .م1998 -هـ 1419تحقيق : خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور  دار الكتب العلمية  بيروت 

 (.2( سورة المائدة )2)

 
 لفرع الثانى  ا

 كانت بأجر تكييف خدمة التوصيل للمنازل إذا
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 .أجر بإذا كان المحل الذى يبيع السلعة هو الذى يقوم  بخدمة التوصيل للمنازل  

ع قد بيتشتمل على عقدين فى عقد واحد ، عقد بيع وإجارة ،) عهذه الخدمة  فنجد أن

اء عن لفقهاعلى شراء السلعة ،وإجارة على توصيل هذا المبيع إلى المنزل(  وقد تكلّم 

ى ،وف فى عقد واحد ،وفيما تكلموا عنه اجتماع البيع واإلجارة حكم اجتماع عقدين

 -ن كالتالى :يجواز اجتماعهما وعدمه مذهب

ى واية إلفى ر ذهب الحنفية ،والمالكية، والشافعية فى قول، والحنابلةالمذهب األول : 

كان أواء سجواز اجتماع عقد البيع واإلجارة فى عقد واحد ،وقال الشافعية والحنابلة 

  (1)لثمن واحدا  أم لكل عقد ثمن معلوم . ا

جوز يال  ذهب الشافعية فى  مقابل  األظهر  والحنابلة  إلى أنه المذهب الثانى :

 .(2)اجتماع البيع واإلجارة فى عقد واحد إذا كان الثمن واحدا   
______________________________ 

خان ، ط دار ماء الهند األعالم ،وبهامشه فتاوى قاضي،الشيخ نظام وجماعة من عل3/208الفتاوى الهندية ( 1)

مد على ضبط الشيخ زكريا عميرات ، منشورات مح 6/283البحر الرائق .ابن نجيم   م .1991هـ 1411الفكر 

ريس القرافي الذخيرة شهاب الدين أحمد بن إد،.م 1997هـ 1418بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان 

ل والشرح البيان والتحصي م: بيروت  ،1994محمد حجي الناشر : دار الغرب سنة النشر : ، تحقيق :  5/251

جي وآخرون   حمحمد هـ( حققه : د 450والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة  : البن رشد القرطبي )المتوفى : 

ط عيسى ،4/5/ 3/216، حاشية الدسوقى  م . 1988هـ   1408لبنان الطبعة : الثانية ،  –، بيروت 92/ 7ص 

دا ، بيروت تحقيق حمدى الدمرداش محمد ، المكتبة العصرية ، صي 9/3608المقدمات .ابن رشد الجد الحلبى ، 

 م بيروت.1983هـ 1403. ط 3/190م ، ط األولى  ،كشاف القناع البهوتى 1999هـ 1419

ـ(  هو ه676ووي )المتوفى : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الن   9/389( المجموع شرح المهذب 2)

  3/373هـ( ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب  476شرح النووي لكتاب المهذب للشيرازي )المتوفى : 

بيروت/  -لمية البجيرمي على الخطيب   سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي دار النشر : دار الكتب الع

على  م2007هـ1428ط   2/188. قليوبى وعميرة 3/484ى م، نهاية المحتاج .الرمل1996-هـ 1417 -لبنان 

 نفقة المعاهد األزهرية.

 تحرير محل النزاع فى مسألة اجتماع البيع واإلجارة فى عقد واحد :
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 د واحدي عققال ابن رشد الحفيد  "اختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا  ف

كون يلثمن الشافعي ؛ألنهم يرون أن افأجازه مالك وأصحابه ،ولم يجزه الكوفيون ،وال 

وربما  ،حينئذ مجهوال  ،ومالك يقول إذا كانت اإلجارة معلومة لم يكن الثمن مجهوال  

فقهاء فى وقد فصلنا الكالم فى آراء ال (1)رآه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة.

ع من أرى أن الخالف لفظى ؛ألن الكلو (2)فيما سبق النهى عن بيعتين فى بيعة 

 هلوج ،نتوزيع الثمن على العقدي يعرفإذا لم  للجهالة فالبد من حمل المنع على ما

ذا ألة إفى هذه المسإلى قولين يؤيد هذا اختالف الشافعية وما يخص كل عقد من ثمن .

ان ذا كاألول عدم جواز اجتماع البيع واإلجارة إكان العوض أو الثمن واحدا  ،

 وض فالى هذه الحالة ، فإذا قدر لكل واحد منهما علتوهم المنع فالعوض واحدا  

م ف أحكاتالوأيضا  اخيتوهم فيه المنع ،إلنتفاء الجهالة فى توزيع الثمن على كل عقد .

 العقدين. 

 ن جمعإ:) وأوضح علماء الشافعية أن محل النزاع هو اجتماعهما بعوض واحد فقالوا 

تضادة مدين العقدان؛ ألن أحكام العق بين بيع وإجارة ففيه قوالن :أحدهما ؛ أنه يبطل

 ة أى،وليس أحدهما بأولي من اآلخر فبطل الجميع "،ومعنى اختالف البيع واإلجار

نه ه ، وألدون الشتراط التأْقيت فيها غالبا ، وبطالنه به، وانفساخها بالتلف بعد القبض

 عوضيحتاج إلى توزيع الثمن ،ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كل واحد من ال

 ينهما،لجمع بالصحة ؛ألن كال منهما يصح منفردا  فال يضر ا الثانى :،وذلك محذور 

ن حوجيوال أثر لما قد يعرض الختالف حكمهما باختالف أسباب الفسخ واإلنفساخ الم

  ضارّ  ألنه غير؛ ما يخص كالًّ من العوضبإلى التوزيع المستلزم للجهل عند العقد 
_____________________________                                                                                        

ر الطبعة : الناشر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مص2/220( بداية المجتهد البن رشد الحفيد 1)

                                                                                      م.1975هـ/1395الرابعة،
                                                                                                             ( ينظر مسألة اجتماع البيع واإلجارة  ص                                     2)
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

وينقسم العوض عليهما ،العقدان  فقة واحدة فيصحص )*( صكبيع ثوب وشق

كما  لعقدا؛ألنه ليس فيه أكثر من اختالف حكم العقدين ؛وهذا ال يمنع صحة .،بالقيمة

  (1)لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وبين ما ال شفعة فيه . ( 

 ،أو صرف : " إن جمع بين عقدين مختلفى الحكم كبيع وإجارةفقالوا  الحنابلةأما و

 بين فيهما ،ألن اختالف حكم العقدين ال يمنع الصحة ،كما لو جمع بعوض واحد صح

 ليس ما فيه شفعة وماال شفعة فيه ،وفيه وجه آخر ال يصح ؛ألن حكمهما مختلف ،و

ه فى ض فيأحدهما أولى من اآلخر فبطل فيهما فإن البيع فيه خيار، وال يشترط التقاب

 لعقداترط له التقابض، وينفسخ المجلس، وال ينفسخ العقد بتلف المبيع والصرف يش

 (2)بتلف العين فى اإلجارة " .

 ويوضح ذلك قول ابن قدامة الفقيه الحنبلى :

عوض والبيع والصرف ب ،)) إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم  كالبيع واإلجارة 

ه ا فيمواحد صح فيهما ؛ألن اختالف حكم العقدين ال يمنع الصحة ،كما لو جمع بين 

ه ال ر أن شفعة فيه، وكذلك إن باع سيفا  محلى بذهب وفضة، وفيه وجه آخشفعة وما ال

ه ع فييصح؛ ألن حكمهما مختلف، وليس أحدهما أولى من اآلخر فبطل فيهما فإن البي

 (3) خيار ،وال يشترط فيه التقابض في المجلس ((

_____________________ 

قة م على نف2007هـ1428ط   2/188. قليوبى وعميرة 3/484نهاية المحتاج .الرملى  (1)
 المعاهد األزهرية. 

، 1/361 )*( القطعة من األرض والطائفة من الشىءأو النصيب منه أو السهم  الصحاح فى اللغة
 .ط دار الهداية.18/15وينظر تاج العروس من جواهر القاموس

ء عال. 4/232( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل 2)
ر إحياء هـ(  دا885الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي )المتوفى : 

.  379 /3هـ ،المبدع شرح المقنع  المؤلف 1419التراث العربي بيروت لبنان الطبعة األولى 
ـ( ه884ى : إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوف

 الناشر : دار عالم الكتب، الرياض. 
لعامل اشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ االمام العالم  4/39(الشرح الكبير 3) 

قه اإلمام فهـ. الكافى فى  682الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي( المتوفي سنة 
 .20/  2أحمد 
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

وهو  اختالف حكم البيع واإلجارةاألول  أمرانومما سبق يتضح أن محل النزاع هو 

يع الب ز العقد ،ومن اعتبر أن اجتماعويج الاختالف الحكم يمنع اإلجتماع فمانع ف

 ، أم  حدا  واإلجارة ال يضر، ألغى اإلختالف بينهما فقال بالصحة سواء أكان العوض وا

ذا لم ه إى أناألمر الثانى الجهالة ،والكل متفق علكان لكل واحد منهما عوض بمفرده.

 يمكنه توزيع الثمن على العقدين فال يجوز للجهالة .

 :الراجح 

عدم اجتماع عقد البيع واإلجارة فى عقد واحد لجواز  ومما تقدم نرى أن الراجح

لى أن عومة منافاتهما ، سواء أكانت اإلجارة فى نفس المبيع كشرائه ثوبا  بدراهم معل

ذلك اطة و، وذلك بيع ، وبعضها فى مقابلة الخييخيط البائع بعضها فى مقابلة الثوب 

 لم تكن مار إجارة، أو فى غير المبيع كشرائه ثوبا  بدراهم معلومة على أن ينسج له آخ

 الكتاب أنه قد دلَّ وأكبر دليل على جواز الجمع  (1)هناك جهالة فى الثمن أو السلعة 

لة اد فيجوز فى حا،والسنة واإلجماع ،على جواز هذين العقدين فى حالة اإلنفر

 د بيعوعلى ذلك فإن تكييف خدمة التوصيل إذا كانت بأجر هو اجتماع عق.اإلجتماع 

 فى نفس سواء أكانت اإلجارةواإلجماع ،والسنة ،وإجارة وقد دل على الجواز الكتاب 

 . فردهالعوض واحدا  ، أم  كان لكل واحد منهما عوض بمالمبيع أم ال وسواء أكان 

 

 

 

 

_________________________ 

هـ 1419ثة .ط دار النفائس ط الثال317المعامالت المالية المعاصرة د/ محمد عثمان شوبير  (1)

 م. بتصرف .1999
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 لفرع الثالث ا

 تكييف خدمة توصيل المنازل المنفصلة عن المبيع 

 إذا كانت خدمة التوصيل منفصلة عن بيع السلع كما فى سيارات الشحن وشركات

فهى عقد قل( المتخصصة فى خدمة النقل ،كاألثاث ،والكتب ،والحيوانات ،الشحن ) الن

دليل ح  وإجارة .ولذلك يجدر بنا أن نتعرض لبيان معنى اإلجارة  فى اللغة واإلصطال

 جوازها من الكتاب ،والسنة .

 (1)واألجر عوض العمل .األجرة على العمل ،اإلجارة فى اللغة : 

رد يفهى عقد  (2)لومة فى زمن معلوم بمال معلوم واصطالحا  :هى تمليك منافع مع

 .على المنافع بعوض 

 وقد دل على جوازها الكتاب ،والسنة . 

 الكتاب :  :أوال  

 (3)(   ِمين  قال  هللا تعالى ) إِنَّ َخْيَر َمِن اْستَأَْجْرَت اْلقَِويُّ األَ  -1

ْ ْيِن عَ اتَ ْبنَتَيَّ هَ وقال سبحانه  )إِنِّي أ ِريد  أَْن أ ْنِكَحَك إِْحَدى ا -2 َرنِي ثََمانَِي  لَى أَْن تَأ ج 

 (4)ِحَججٍ( 

عرفة :فيما  وقال ابن  (5.)وجه الداللة :فى اآليتين دليل على جواز اإلجارة أو الخدمة 

 (6) إَجاَرةٌ إْجَماعا   وقع بين موسى عليه السالم وشعيب هى 
__________________________ 

لنجار دار اإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد : 1/7( المعجم الوسيط 1)
  الدعوة.

 .4/53( حاشية الدسوقى 2)
 (27( . )26لقصص )ا( 4(،)3)
الكية ها الموأجاز -إجارة مطلقة أى دون بيان العمل  -( قال القرطبى جرى ذكر الخدمة مطلقا  5)

 لعملايجوز حتى يسمى العمل ،وأجيب بأن  إذا كان هناك عرف ،وقال أبو حنيفة والشافعى ال
ن تكون أجميع وإنما الذى ال يجوز عند ال،كان معلوما  عندهم فهو على المعهود من خدمة البادية 

ه عمل كن لالمدة مجهولة والعمل مجهول غير معهود ال يجوز حتى يعلم قالوا إن صالح مدين لم ي
  .13/275 قرطبىمقام التعيين للخدمة فيه .تفسير الإالّ رعيه الغنم فكان ما علم من حاله قائما  

 هـ( .894، أبو عبد هللا، الرصاع )المتوفى :  2/297( شرح حدود ابن عرفة 6)
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

  .ثانيا  : السنة

ا م نها دل على خدمة التوصيل للمنازل إذا كانت من قبيل اإلجارة  أحاديث كثيرة م

 : قَاَل قَالَ  -وسلم  هيصلى هللا عل -َعِن النَِّبّيِ  -ْنه  َرِضَي َّللاَّ  عَ  -روى َعْن أَِبي ه َرْيَرةَ 

ٌل أَْعطَ  ْم َيْوَم اْلِقيَاَمِة َرج  ه  ا ، فَأَكَ  َغَدَر َورَ ي ث مَّ ى بِ َّللاَّ  ثاَلَثَةٌ أَنَا َخْصم  رًّ ٌل بَاَع ح  َل ثََمنَه  ج 

ا ، فَاْستَْوفَى ِمْنه  ،َولَْم ي ْعطِ  ٌل اْستَأَْجَر أَِجير    (1)ه .(ْجرَ أَ  َوَرج 

فيه دليل  وجه الداللة : قوله استوفى منه أى استكمل منه العمل ،ولم يعطه األجرة ،

 (2)على جواز اإلجارة ،وتحريم منع حق األجير مع تعبه وكده 

ى واإلجارة جائزة عند جميع فقهاء األمصار والصدر األول ، وثبوتها قطعى ف 

 -لنبىاام النبوة وزمن الصحابة وقد أّجر الشريعة ،وهو ما كان عليه األمر فى أي

 نفسهمأنفسه كما فى البخارى ،وكان أكابر الصحابة يؤجرون  -صلى هللا عليه وسلم 

لى يومنا العمل بها إ وقد جرى (3)فى األسواق وغيرها، وهذا معلوم ال يشك فيه أحد .

نتفاع كن اإليم فيما ويشترط فى اإلجارة أن تكونهذا . بل ال يستقيم أمر الدنيا إال بها ،

ل فإن اخت (4) به ، وأن تكون المنفعة معلومة ومقدورة فإن ما ال يقدر عليه ال ينتفع به

يَن الَّذِ  َهاشرط من شروطها فهى فاسدة ألكل أموال الناس بالباطل قال تعالى )يَا أَيُّ 

، ولما  (5)ْن تََراٍض ِمْنك ْم  (تَِجاَرة  عَ  ك ونَ تَ  نْ أَ آَمن وا اَل تَأْك ل وا أَْمَوالَك ْم بَْينَك ْم بِاْلبَاِطِل ِإالَّ 

ِ  -رضى هللا عنه  –رواه أَبو ه َرْيَرةَ  َعْن  -سلموعليه  لى هللاص-قَاَل :نََهى َرس ول  َّللاَّ

  (6)بَْيعِ اْلَحَصاةِ َوَعْن بَْيعِ اْلَغَرِر(

 ومما سبق يتضح  أن خدمة التوصيل المنفصلة بأجر من قبيل اإلجارة.

_____________________ 

 ط دار الشعب سابقة. 3/108( صحيح البخارى 1) 

 .3/922سبل السالم (2)

حمود إبراهيم زايد دار ت م3/191السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار لشيخ اإلسالم محمد بن على الشوكانى ( 3)

 م  1985هـ 1405الكتب العلمية بيروت لبنان 

 ( المرجع السابق . 4) 

  (.29( سورة النساء من اآلية رقم) 5)

 .ط دارالفكر  (.3374رقم  9/180،( ط دار الفكر ، سنن أبى داود )عون 396،  10/395(صحيح مسلم )النووى 6) 
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 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 الفرع الرابع  

 التكييف الفقهى إلقامة  شركات توصيل الطلبات للمنازل

بات للمنازل" طرح البعض سؤاال  يتضمن حكم إقامة مشروعا  "لتوصيل الطل 

فى  والجواب على ذلك أن خدمة التوصيل من المشروعات التى تلقى رواجا  كبيرا  

لعمالء تحتاج أكثر من هاتف محمول إلجراء اإلتصاالت بين ا الوقت الراهن، وهى ال

ستطيع يمناسبة للمنطقة التى بها المشروع، وبهذا  الواردة والصادرة، ووسيلة نقل

ر السفر ، فتقدم الوجبات السريعة، األدوية، تذاك pickup ةتقديم خدمة توصيل سريع

العمل  حيوانات، زهور، أو أي شيء آخر يمكن شراؤه ، ألن ، ، مواد غذائية ، طعام

ى ترويج وباستخدام مهارات التسويق، وإدارة العمل . مع التركيز عل يتوّسع بسهولة

عمل بالفعل لمثل هذا ال وقد رأيت شركات أقيمت( 1)الخدمات ،وضمان عمالء  جدد.

 من خالل اإلعالن فى القنوات التليفزيونية .

نه مان لكالز والواقع أننا إذا نظرنا إلى هذا العمل نجد أنه موجود ويعمل به  من قديم

لسقايين كان يقوم به اما على ذلك والدليل ،لم يعرف باسم توصيل الطلبات للمنازل 

ة بحار وقد كانوا يسكنون فى حارة بمصر عرفتمن نقل المياه إلى البيوت والمنازل 

ى سالمتقوم به شركات شحن البضائع وال شك أنه إجارة  فى الفقه اإلالسقايين وما 

ن  مضا  فخدمات توصيل المنازل معروفة من قديم لكنها لم تعرف بهذا اإلسم  وهى أي

 . (2)قبيل األجير المشترك، وهو من التزم عمال  فى ذمته 

________________________ 

لبات مشروع خدمة توصيل الط مشروع [ ]فكرة : ( شبكة اإلنترنت منتدى مندوبك المباشر 1)

  بتصرف .  للمنازل.

ن قدامه المغنى الب  5/311، نهاية المحتاج  . الرملى 5/550بدائع الصنائع الكاسانى  (2)

 .2/180البن قدامه ، الكافى  3608م  2001هـ 1422، ط دار الحديث بالقاهرة  7/451

 .360 /1منار السبيل الشبح إبراهيم ضويان 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

ل توصيويمكن أيضا  استئجار سائقين متعاقدين بسياراتهم الخاصة إلجراء خدمات ال

 مشاركة األرباح ، ويتم اإلعالن عن ذلك عن طريق المنشورات  على أساس

، مع المطاعمالبريد ، فيتم اإلتفاق  التسويقية في الصحف، وعن طريق كوبونات

 والصيدليات، والباعة اآلخرين لمعالجة خدمات توصيل ومحالت الهايبرماركت

 . الطلبات للمنازل

 تطلباوأما من الناحية اإلقتصادية أو الجدوى االقتصادية لمشروع خدمة توصيل ال

أى وسيلة نقل لتوصيل الطلبات للمنازل وهى من  للمنازل هى سيارات أو

شيط ال تحتاج إلى رأس مال كبير, بجانب أن المشروع ن تىالمشروعات المربحة ال

 والعمالة المطلوبة لمشروع خدمة توصيل .ركود طوال العام ،وال يمر بمراحل

 .(1) حجم المشروع حسب هاللمنازل يتم تحديد الطلبات

ا به  ومما سبق يتضح جواز إقامة مشروع لخدمة التوصيل للمنازل ،بل تعامل الناس

 حن والنقل دون إنكار من أحد ،وهى من قبيل اإلجارة في الفقهفي شركات الش

 اإلسالمى ويشترط فيها ما يشترط في اإلجارة .

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

مشروع خدمة توصيل الطلبات  مشروع[ ]فكرة : منتدى مندوبك المباشر  (1) 

 بتصرف  للمنازل.

 المبحث الثالث

 احية اإلقتصاديةخدمة التوصيل للمنازل من الن
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

المطلب نذكر أهمية خدمة توصيل المبيعات إلى المنازل من الناحية  فى هذا

 -اإلقتصادية ،وبيانها فى النقاط التالية :

 على : ترويج السلع وزيادة الدخل لدى المؤسسة التجارية .ومن ثم تعمل األولى

 الرواج اإلقتصادى فى المجتمع .

س لنادى بعض اا للمنازل من الحاجات الضرورية ل: تقديم السلع وتوصيله الثانية

بر التعاون على المن وهذا من المعروف بين الناس ،و ،عدم من يقوم بإحضارهال

بيعات الم كما ال حرج فى توصيل ،والتقوى إذا قامت بها الشركة أو محل البيع مجانا  

 بأجر .

 خدمة ك فى أنالمساهمة فى رفع البطالة عن المجتمع فليس هناك ش الثالثة :

تساعد على وجود فرص عمل لبعض األشخاص فهم يقومون بهذا العمل  التوصيل 

 بأجر من صاحب محل البيع أو الشركة التى تقدم هذه الخدمة .

 للمجتمع .حقق مصالح مشتركة ت: خدمة التوصيل للمنازل الرابعة 

عمل ياألساس  التنافس المشروع بين المحال التجارية ،وهذا التنافس فىفهى تحقق 

دمة ويحقق منفعة للمشترى وحده خصوصا  فى خوالتوازن ،على الرواج اإلقتصادى ،

التوصيل المجانى،  ويحقق مصلحة الطرفين البائع والمشترى ،كما أنه يحقق 

 لألشخاص المصلحة فى إيجاد فرص عمل  .

 .اختصار الوقت والجهد لطالب الخدمة  الخامسة :

ق د ضيفعة حقيقية مع توفير الوقت والجهد له ،السيما عنفالمتعاقد يحصل على من 

 الوقت وعدم توفر اإلمكانات  .

ومما سبق يتضح خدمة التوصيل للمنازل لها أهمية كبيرة فى اإلقتصاد اإلسالمى 

من المنافسة المشروعة هى فهى  وسيلة من  وسائل الترويج فى الفقه اإلسالمى ، و



 

 { 326 } 

 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

، وتساهم عند ضيق الوقت ن الناس يحتاجون إليهاأل؛ اختصار الوقت والجهد فيها و

 فى القضاء على البطالة . 

 

 صاديةمهمة من الناحية اإلقتكثيرة وومما سبق يتضح أن خدمة التوصيل لها فوائد 

 فهى تحقق مصالح كثيرة منها تحقيق التنافس بين الشركات وكذلك تقديم خدمة

وقت فرص عمل ، وتختصر الجهد والللمواطنين ، وكذلك فيها ترويج للسلع و تحقق 

 مع اإللتزام التام بشروطها .
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 المبحث الرابع  

 عيوب خدمات التوصيل للمنازل وعالجها 

 نتكلم فى هذا المبحث عن عيوب خدمة التوصيل للمنازل من خالل مطلبين:

صاد تواإلق من الناحية اإلقتصادية، وعالجها فى الفقهعيوب خدمة التوصيل :أحدهما 

لى عوما يترتب ،عيوب خدمة التوصيل من الناحية اإلجتماعية وثانيهما  اإلسالمى

 لعيوب.اهذه هذه الخدمة من المفاسد  األخالقية واإلجتماعية ،وعالج الفقه اإلسالمى ل

 المطلب األول

 عيوب خدمة التوصيل من الناحية اإلقتصادية وعالجها

 -أوال : عيوبها اإلقتصادية :

 على وصيل للمنزل لها عيوب وسلبيات اقتصادية منها أن المستهلك يقبلخدمات الت

زل فى استخدام خدمة توصيل المناالشراء بشراهة ،وأحيانا دون حاجة ،ويسرف 

ألمر ذا اوبالتالى فإن خدمة التوصيل للمنازل تنمى عادة اإلسراف والتبذير وعالج ه

 المتحكم فيه الشخص ذاتهمعلوم فى اإلسالم  وهذا داخل تحت سلوك اإلنسان و

 عوته،ويمكن التغلب على هذا األمر ببيان حكم اإلسالم فى اإلسراف والتبذير ود

ذم المبذرين بيان على ترشيد اإلستهالك "اإلنفاق" وعدم اإلسراف ،و وحثه

ء لمبادىذه اهوالمسرفين واآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة مليئة بكثير من 

َوُكلُوا  ّلِ َمْسِجدٍ َد كُ  ِعنْ يَا بَنِي آَدَم ُخذُوا ِزينَتَُكمْ )نها قول هللا تعالى اإلقتصادية م

َوالهِذيَن إَِذا قوله عز من قائل  )و ،  (1) ( َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا إِنههُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِينَ 

 (2)ا (َوام  قَ َك َذلِ أَْنفَقُوا لَْم يُْسِرفُوا َولَْم يَْقتُُروا َوَكاَن بَْيَن 

 (.31(سورة األعراف آية )1)

 . (67( سورة الفرقان آية )2) 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

ب فقد أمر هللا عز وجل باألكل والشرب والزينة مع عدم اإلسراف. هذا من جان

( رافاإلس)تنمى اإلستهالك الزائد  الشخص المشترى ، وبالتالى فال مجال للقول بأنها

نفقة يد اليأتى دور التنبيه بهدى اإلسالم فى ترش.ألن اإلسراف يتعلق بالشخص وإنما 

 واإلستهالك 

ال إلعتد:الحث على ا ومن األحاديث النبوية التى تحث على ترشيد اإلستهالك.

إذ  الدين هذا واإلقتصاد فى النفقة وعدم اإلسراف والتبذيرفيها قد بلغ شأنا  عظيما  فى

رين المفكبها المصلحين والساسة ويعد ترشيد اإلستهالك السمة األساسية التى ينادى 

 حياةمن جميع دول العالم وها نحن نبين هدى اإلسالم الذى يشمل جميع مجاالت ال

ى : عالقول هللا ت ترجم البخارى فى كتاب اللباس تحت ومنها خدمة توصيل المنازل .

َم ِزينَةَ هللاِ الَّتِي أَْخَرَج ِلِعبَاِدِه{. ا  قال النَّبِيُّ صلى هللا عليه أخرج معلق (1)}ق ْل َمْن َحرَّ

 المخيلة هى ( وٍة.لَ َوالَ َمِخي اٍف ،ك ل وا َواْشَرب وا َواْلبَس وا َوتََصدَّق وا فِي َغْيِر إِْسرَ ) وسلم 

َ اَل ي   (2) الكبر واإلعجاب بالنفس  ْختالٍ م  ِحبُّ كلَّ وفي التَّنزيل العزيز : إِنَّ َّللاَّ

ورٍ  قد يكون  يحب كل متكبرعلى الناس أومعجب بنفسه ،ودون استثناء  أى ال (3)(فَخ 

رتفع الم فى خدمة توصيل المنازل اإلعجاب بالنفس والتكبر على خلق هللا ؛ألن األكل

اخر جعل اإلنسان يفالثمن ،وطلبه للمنزل من خالل خدمة التوصيل للمنزل ربما ي

م  علومل إن ذلك ب .ببذلك ، ويتكبر على خلق هللا من الفقراء ،والجيران ،واألصحا

ى د نهمن بعض الناس يتفاخر أمام اآلخرين بهذا، وفى ذلك معصية هلل عز وجل  .وق

َت ا ِشئْ مَ ك ْل  -رضى هللا عنه  -ن  اْبن  َعبَّاٍس الحديث عن اإلسراف والخيالء فع

 (4). لَةٌ َواْلبَْس َما ِشئَْت َما أَْخَطأَتَْك اثْنَتَاِن َسَرٌف ، أَْو َمِخي
 32راف من اآلية رقم ( األع1)
. 11/266. لسان العرب 28/454قال الزبيدى فضيلة تتراءى لإلنسان من نفسه  267المعجم الوسيط  (2)

ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقى المصرى دار صادر بيروت ط األولى مرفق به حواشى اليازجى 
 وجماعة من اللغويين. 

 (18( سورة لقمان من اآلية رقم )3)
 ط دار الشعب . 7/182( البخارى كتاب اللباس 4)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

َما أَنَّ َرس وَل هللاِ               قَاَل :  -سلم وعليه  هللا صلى -وعن اْبِن ع َمَر ، َرِضَي َّللاَّ  َعْنه 

يَالََء   . (1)الَ َيْنظ ر  َّللاَّ  إِلَى َمْن َجرَّ ثَْوبَه  خ 

قة  ى النففدال نة ال بد فيه من التوسط واإلعتفالتمتع بالطيبات من األكل واللباس الزي 

ب أسباوترشيد اإلستهالك عموما  فى المأكل والملبس والمشرب والتمتع بالطيبات و

قول ببرة الراحة والرفاهية ؛ألن اإلسراف فى كل ذلك يدعوه إلى العجب بنفسه  وال ع

ل بل المحل البعض إن هذه الخدمة تفرض عليه أشياء لم يكن يخطط لشرائها من قب

لعاقدين المحدد للتوصيل . فهذا األمر متعلق با وتفرض على المشترى إلكمال المبلغ

 لعة أنالس البائع والمشترى فإذا كانت السلعة المراد توصيلها معلومة فال يحق لبائع

هى قد نيضيف أشياء أخرى لزيادة المبلغ ؛ألن هذا من أكل أموال الناس بالباطل ،و

 (2) ( ْلَباِطلِ ْم بِاْينَكُ بَ َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم قال سبحانه :) ذلك هللا عز وجل عن 

 أَْن تَُكوَن ْم ِباْلبَاِطِل إِاله ُكْم َبْينَكُ َوالَ أَمْ  وقال عز من قائل)  يَاأَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا

 .العاقدين  وسنتاول ذلك فى مبحث (3)تَِجاَرة  َعْن تََراٍض ِمْنُكْم( 

 

اف اإلسركن أن يكون فيها بعض العيوب منها ومما سبق يتضح أن خدمة التوصيل يم

 هالكفى المأكل والمشرب ولكن يمكن عالج ذلك باتباع هدى اإلسالم وترشيد اإلست

 باتباع هدى اإلسالم فى النفقة .

______________________________ 

 (المرجع السابق 1)

 . (188(سورة البقرة)2)

 (29(سورة النساء )3)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 مطلب الثانىال

 من الناحية اإلجتماعية وعَّلجهاللمنازل عيوب خدمة التوصيل 

ق يما سبها فإذا كان لخدمة توصيل المبيعات للمنازل أبعادها اإلقتصادية التى أشرنا ل

  لناسفإن لها كذلك أبعادها وعيوبها ومفاسدها اإلجتماعية التى وقع فيها بعض ا

ا التوصيل للمنازل تشتمل على بعض العيوب أو المحرمات العارضة  منهفخدمات 

جود ون والخلوة بالنساء فقد يدخل بعض العاملين فى هذه الخدمة البيت أو المنزل د

ت صاحبه ،أويدخل دون وجود محرم بالمنزل ، وقد يكون ذلك بعلم من صاحب البي

ضا  جب أيبأحكام اإلسالم ،والواالذى ترك لهم الحبل على الغارب دون توعية وتوجيه 

اء  على مقدم الخدمة أن يكون على وعى تام بحرمة البيوت وتحريم الخلوة بالنس

و ،واحترام خصوصية المسكن فال يدخل دون وجود صاحب المنزل ،أو رب األسرة أ

ال فمحرم ،وعلى ذلك فيجب فى تقديم هذه الخدمة تجنب الخلوة بالنساء األجانب 

م عامل الذى يقوم يتوصيل الطلبات للمنازل البيت دون وجود محريجوز دخول ال

رتب ر وتبالبيت تجنبا  للمفاسد اإلجتماعية ال سيما وقد وقعت الشكوى من هذا األم

ه ن هذمعليه مفاسد كبيرة مما نادى بعض الناس بمنع هذه الخدمة لما يترتب عليها 

مر ا األمن جانبهم .  وعالج هذالمفسدة والحل ليس كما يقولون ، ألن التفريط وقع 

 د منواضح ومعلوم من الشريعة ،وهو ما جاء من النهى عن الخلوة بالمرأة ، والب

وإليك وجود محرم عند تقديم طلبات المنازل أو تقديم الطلبات دون دخول المنزل ،

م وعد أيها القارىء بعضا  من النصوص النبوية الدالة على تحريم الخلوة بالنساء

 عليهن. الدخول
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

ٌل بِاْمَرأَةٍ إاِلَّ أخرج البخارى تحت باب  أوال  : ول  َعلَى َرٍم َوالدُّ و َمحْ  ذ  الَ يَْخل َونَّ َرج  خ 

ِغيبَةِ  لى هللا عليه ص - وَل هللاِ أَنَّ َرس   -رضى هللا عنه  –عَْن ع ْقبَةَ ْبِن َعاِمٍر . ف اْلم 

وَل َعلَى النِّ   -وسلم  س وَل هللاِ أَفََرأَْيَت رَ ْنَصاِر يَا َن األَ ٌل مِ َساِء فَقَاَل َرج  قَاَل : إِيَّاك ْم َوالدُّخ 

.  . (1)اْلَحْمَو قَاَل اْلَحْمو  اْلَمْوت 

 الَّ إغيبة ال يدخل رجل على م) لمسلم من حديث عبد هللا بن عمرو مرفوعا   ثانيا  :

  (3)يبة من غاب عنها زوجها غِ والم   (2)..( أو اثنان ،ومعه رجل 

اَل : الَ قَ  -سلم وهللا عليه  صلى -َعِن النَّبِّيِ   -رضى هللا عنه –اْبِن َعبَّاٍس َعِن  :ثا  ثال

ٌل بِاْمَرأَةٍ إاِلَّ َمَع ِذي َمْحَرٍم فَقَاَم َرج    اْمَرأَتِي َخَرَجْت هللاِ يَا َرس وَل  قَالَ ٌل فَ يَْخل َونَّ َرج 

ة   جَّ قَاَل اْرِجْع فَ ،َكَذا َواْكت ِتْبت  فِي َغْزَوةِ َكَذا وَ ،َحاجَّ  (4)َرأَتَِك.َع امْ مَ ح 

 نّ إل فقال ال يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجأنه قال عمر بن الخطاب عن  رابعا  :

ًّ الي أو  أخا   رة به بالدوأوصاني بأهله فأدخل عليهم قال فضر،  بن عم لي خرج غازيا

 (5)(ا  ن شيئل ألكم حاجة أتريدووقم على الباب ال تدخل فق ،ادن دونك،ثم قال ادن كذا 

ليه  عومما تقدم نرى أن اإلسالم قد حافظ على طهارة األعراض بنهى النبى صلى هللا

ام فى اإلستئذان على البيوت واحتروسلم وتحريمه الدخول على النساء للمصلحة 

م خصوصية البيوت فى اإلسالم وحرمة المسكن فى اإلستئذان على البيوت واحترا

االطالع على عورات البيوت وحرمة المسكن وبيوت فى اإلسالم خصوصية ال

ة الخلوى ما يؤدى إلذريعة  التى تؤدى إلى الحرام فحرم السد ولمفسدة ا أفالشارع در

 حماية لألعراض .
___________________ 

  ط دار الشعب .7/48صحيح البخارى  (1)

 ط دار الجيل بيروت .  7/7(صحيح مسلم 2)

 بيروت . –الناشر : دار المعرفة 9/331ى (.فتح البار3)

 .4/104صحيح مسلم 7/48( صحيح البخارى 4)

 –مي مكتب اإلسالالناشر : ال المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني 7/137( مصنف عبد الرزاق5)

 .  تحقيق : حبيب الرحمن األعظمي1403بيروت الطبعة الثانية ، 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 المبحث الرابع   

 ستهلك فى بيع خدمات التوصيل للمنازلحماية الم

ى نة فعقد خدمة التوصيل للمنازل إذا اجتمعت مع البيع فهى من باب بيوع األما  

رى الفقه اإلسالمى وبيوع األمانة هى التى تتم دون مساومة من البائع والمشت

 حتى وهكذا،والمساومة هى أن يطلب البائع ثمنا  فيقول المشترى ثمنا  أنقص منه 

 وليةراضيا على ثمن معين ، وأما بيوع األمانة كبيع المرابحة والوضيعة والتيت

ب جان واإلسترسال فهى التى يحدد البائع فيها سعر السلعة دون مساومة ولذلك فإن

هلك لمستالبائع فى بيوع األمانة أقوى من المشترى ومن هنا جاءت الشريعة بحماية ا

 يوع خدمة التوصيل للمنازل. من الغش فى بيوع األمانة ومن هذه الب

 ِ  (1)«ِسِل ِربا ْستَرْ  اْلمُ َغْبنُ :»  -صلى هللا عليه وسلم-َعْن َجابٍِر قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاه

  ِ ُ  -وَعْن أَبِي أَُماَمةَ، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاه ِل قُوُل:"َغْبُن اْلُمْستَْرسِ ، يَ  - َسلهمْ وَ ْيِه  َعلَ َصلهى َّللاه

  . (2)اٌم".َحرَ 

دث ا يحوالمسترسل هو الذى ال يعلم بالسعر فهو يشترى بالسعر الذى قيل له  وهو م

ى ع  ففى خدمة التوصيل فهو من بيوع األمانة ،ويحرم الغش والتدليس فيه فقد يبي

جب خدمة التوصيل سلع منتهية الصالحية ،أو فاسدة دون علم المشترى ، ولذلك ي

نت و كاأأن السلعة غير مطابقة للمواصفات أو وجود غش ،  الخيار للمشترى إذا تبين

 السلعة منتهية الصالحية أو وصلت فاسدة .،ألنه يشترط سالمة المبيع .

    

_________________________ 

 .5/349( السنن الكبرى وبذيله الجوهر النقى 1)

خمي الشامي، بن مطير الل سليمان بن أحمد بن أيوب 7/136( المعجم الكبير  . الطبرانى الجزء 2)

 هـ(.360أبو القاسم الطبراني )المتوفى : 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 المبحث الخامس  

 خدمة التوصيل للمنازل  شروط عقد

 وفيه مطلبان 

 لمطلب األولا

 لمنازللتوصيل الشروط العاقدان فى خدمة 

ب صاح العاقدان وهما البائع والمشترى وفى خدمة توصيل المنازل يتم التعاقد بين

ع متعاقد ونرى أنه فى حاالت كثيرة قد ال يقوم بال،التى تقدم هذه الخدمة المؤسسة 

ثار تال  المشترى بنفسه بل ينوب عنه العمال فى المصنع  أو المتجر ونحو ذلك ،وهنا

وقد ،ال  مشكلة فى التعاقد فقد يكون العاقدان كل واحد منهما أصيال  ، واآلخر وكي

 ،يين عة ، وقد يكون التعاقد مع أشخاص طبيعيكون أحدهما فردا ، ويتعاقد مع جما

ان لعاقدا، وهذا ال خالف فيه وقد اشترط الفقهاء فى وقد يكون ذات شخصية  معنوية  

  -عدة شروط نذكرها كاآلتى :

 : األهلية -1

صح تن فال الغيبوالمراد بذلك تمام األهلية للبائع والمشترى فال بد أن يكوناَ عاقلين ، 

الصبي ،وقد جرى خالف بين الفقهاء في عقود السكران ، بعبارة المجنون ، و

 .(1)والراجح  أنها إذا كانت في حالة السكر التام فإنها غير صحيحة  

 

___________________________________  

لي عأ . د .  27اإلجارة على منافع األشخاص  ص ،  61 /3روضة الطالبين .النووى  (1)

رجب  لثانية/باريس  جمادى ا –قدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس ] بحث م محيى الدين القري دااي

وبها من وكذلك يجب أن تكون إرادة العاقدين ال يشوبها عيب من عي،م  2008هـ / يوليو  1429

 كراي ، والتدليس ، والغلط على تفصيل فى ذلك .اإل
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

يه من ول نا  أذووأجاز الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة تصرفات الصبي المميز إن كان م

ند راجح عو ال، وإن لم يكن مأذونا  فيصح العقد موقوفا  على اإلجازة عند الحنفية ، وه

 رواية د فيالمالكية ، وأحمد في رواية بينما ذهب المالكية في القول المرجوح ، وأحم

عية لشافاإلى عدم صحة العقد وانعقاده ؛ألن الوالية شرط عندهم لصحة العقد ، وذهب 

  (1)اهرية إلى عدم صحة عقود الصبي ،ولو كان مميزا  والظ

قلين غين عابال ومما تقد م يتضح أنه البد أن يكون العاقدان تاما األهلية بأن يكونا    

دها  فاق وعلى صاحب المؤسسة أن يستأجر البالغ العاقل وال يستأجر ناقص األهلية أو

 )المجنون أوالصغير (.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  

 المراجع السابقة . (1)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 المطلب الثانى  

 شروط المعقود عليه فى خدمة التوصيل للمنازل

يع يشترط فى المعقود عليه من ثمن وسلعة عدة شروط وضعها الفقهاء فى عقد الب

د بيع ن عقوهذه الشروط معتبرة أيضا  فى خدمة التوصيل للمنازل ألنها مركبة م

  -رط لهما فى المعقود عليه عدة شروط :وإجارة ويشت

أى  طاهرة: أن يكون المبيع طاهرا  فيحرم بيع وتوصيل األشياء غير الالشرط األول

يه صلى هللا عل –)النجسة ( كالخمور والمخدرات ونحوهما ، وقد لعن رسول هللا 

 .(1)الخمر، ولعن  بائعها ،وشاربها ، وحاملها ،والمحمولة إليه  –وسلم 

بيع  ال يصحكون السلعة المراد توصيلها منتفعا  بها شرعا  ، فت: أن  الثانى الشرط

 وتوصيل ماال منفعة فيه شرعا  .

 توصيلمن خالل خدمة العدم نهى عن بيعه .فال يصح بيع األشياء الشرط الثالث :

   كالخمور والمخدرات ونحوها .المنهى عن بيعها شرعا  

 ريق .فال يتلف أو يفسد فى الطلى تسليمه .: أن يكون مقدورا  عالشرط الرابع 

 سالمة العقد من الغرر والجهالة قال ابن رشد الحفيد: الشرط الخامس : 

 قود ) الغرر يوجد فى المبيعات من جهة الجهل وهو على أوجه الجهل بتعيين المع

_________________________________________  

ومن فرعا  بالقاهرة  17سريعا  فى مصر فى اآلونة األخيرة   لدرجة أن لها  Drinks« درينكز»اة ( انتشرت  محالت بيع الخمور المسمّ 1)

ر والخمو«البيرة»مترا  من مجمع المعاهد باإلسكندرية بحجة أن ترخيص محالت بيع  60المؤسف أنها تقع على بعد 

عن طريق  ة للمنازلتوصيل الخمور والبيرو توفّر خدمة «  تشجيع السياحة وخدمة األجانب الوافدين إلى مصر»هدفه 

ومنع ل ،لمنازالخمور لاالتصال برقم مجاني فهل يمنع  أولو األمر فى مصر هذه المحالت  من البيع والتوصيل 

له دون خمر من أصنع الالخمر،وتعاطيها التى انتشرت بصورة ملفتة حتى أصبح فيها خدمة التوصيل المجانى إننا نريد م

عْبر  ل للمنازلمة توصيالقانون القديم الذى استثنى الفنادق والمنشئات السياحية .مجلة المجتمع  خدبخالف استثناء 

تداول م .  وحجة 27/10/212االتصال هاتفيا  من التاسعة صباحا  إلى الثالثة فجرا ! َمن وراء إغراق مصر  بالخمور 

ريعة وهى ذ ،ة هم متوفرتون من أجل الخمر فالخمور عندألن  السياح ال يأ؛واهية فهى حجة تشجيع السياحة الخمر أنه ل

 .لشرب الخمر 



 

 { 336 } 

 –نات ة للبالمجلد السابع من العدد التاسع والعشرون لحولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربي

 باإلسكندرية

 
وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 أجل عليه ،أو الجهل بوصف الثمن ،أو المثمن ،أو بقدره ،أو بأجله إن كان هناك

 لجهل،والجهل بوجوده ،أو تعذر القدرة عليه ، وهو راجع إلى تعذر التسليم ، وا

 (1)بسالمته أعنى بقاءه 

يع نهى عن ب –صلى هللا عليه وسلم  –م وغيره : أنه ودليل ذلك كله ما روى مسل

 (2)الغرر (

سواء ؛من الفساد معقود عليه اشترطوا هذه الشروط لضمان سالمة الكما أن الفقهاء 

ت جاء وألن عدم اشتراطها يؤدى إلى التنازع والشقاق ،وقدأكان طعاما  أم غيره ؛

لناس يؤدى إلى أكل أموال االشريعة بسد منافذ النزاع والشقاق ،وعدم اشتراطها 

  (3) (َباِطلِ  بِالْ نَُكمْ أَْمَوالَُكْم َبيْ َواَل تَأُْكلُوا بالباطل ، وقد قال هللا تعالى )

ْن تَُكوَن  بِاْلبَاِطِل إِاله أَ  بَْينَُكمْ الَُكمْ ْموَ أَ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا اَل تَأُْكلُوا  وقال عز من قائل )

ا َكاَن بِكُ َّللاهَ  نه إِ اٍض ِمْنُكْم َواَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم تَِجاَرة  َعْن تَرَ   (4)(  ْم َرِحيم 

 سائرووال يشترط انعقاد البيع أواإلجارة ونحوهما من عقود المعامالت بالعربية 

 .(5) اللغات  سواء أحسن العربية أم ال ؟

 

ن عبد الرحمن ن أبو عبد هللا محمد بن محمد بشمس الدي  85: 57 /6( مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  1) 

عيني )المتوفى :  ، دار عالم الكتب الطبعة  هـ( المحقق : زكريا عميرات954الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرُّ

 ،3/4الدردير ،الشرح الصغير . 3/240. الفروق .القرافى 3/332م ،بداية المجتهد2003 -هـ 1423: طبعة خاصة 

 /1لفاظ أبى شجاعأ،. اإلقناع في حل 3/77روضة الطالبين  3/403.نهاية المحتاا 9/3089ات البن رشد الجد المقدم

الكافى لَْيِه عَ اَليَةُ اْلوِ  وذكر الشافعية من الشروط : شمس الدين محمد بن أحمد الشربينى الخطيب القاهرى الشافعي .251

  .3/39. السيل الجرار .الشوكانى  2/8البن قدامة 

اإلمام مالك  موطأ ،الكتاب العربي بيروت دار3/262داود سنن أبي .ط دار الجيل بيروت 5/3، صحيح مسلم  (2) 

 التراث العربي ، مصر  تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي .، دار إحياء  2/664

 (.189( سورة البقرة )3)

 . (29(سورة النساء )4)

 . 9/202( المجموع .النووى 5)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

ير ف بغع " خدمة التوصيل " نجد أنها قد تشتمل على وجبات سريعة تعروفى هذا البي

ًّ ،أجنبياللغة العربية ،فالبد من معرفة المشترى بما يشتريه سواء أكان المشترى أ م ال ا

عرفة جب مال سيما وأالب الوجبات السريعة اير معروفة باللغة العربية .وعلى ذلك في

شخص وأن يكون ال، حافظة على نظافة الطعام ال بد من المالمشترى بما يشتريه .و

 الذى يقوم بالتوصيل نظيفاً .

 الشرط السادس:

 لمحالتامن  أن يكون المكان المراد التوصيل إليه معلوماً سواء أكان المنزل أم ايري 

 والمتاجر سداًّ لباب التنازع.
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 المطلب الثالث 

 زمة لخدمة التوصيل اللمستحدثة االشروط ال

بد اليات والصيدلالمعروفة ،دمة التوصيل المنزلي التي تقدمها المطاعم  واألسواق خ 

،وهى مستنبطة مما وضعه الفقهاء من شروط ومنها السالمة من لها من شروط 

كى لليه عالعيوب ،ويضاف إليها أيضاً الشروط السابقة أى شروط العاقدان ،والمعقود 

ال ب لعيوتعبير أدق إلى المنازل سليمة من ايتم توصيل هذي الطلبات أو المشتروات ب

 (1)  -: كاآلتىيطرأ عليها فساد أو تغير ،وهذي الشروط  

ة أن يكون مع المحل رخصة توصيل الخدمات للمنازل .بأن يقدم صاحب المنشأ -1

ً للجهات المختصة بأنه سوف يزاول   ذي هالرااب في خدمة التوصيل المنزلي طلبا

ن يقومو خرينآافقة له على العمل بهذي الخدمة ،وهذا منعاً لوجود المهنة فيقومون بالمو

روط زمة لتوصيل الطلبات ودون مراعاة الشلالبهذا العمل دون توفر اإلمكانات ا

اجب ليس . ومنع الضرر و المطلوبة ،وحتى ال يقع على المستهلك ضرر من اش أوتد

مهنة ذي الالرخصة لمزاولة ه فاشتراطشرعاً ،وألن ما اليتم الواجب إال به فهو واجب 

 واجب.

 بات .أن يقدم صاحب المنشأة معلومات عن السيارة التي تستخدم فى توصيل الطل -2

 تقديم معلومات عن العمال الذين يكلفون من قبل المحل بهذي الخدمة.  -3

_____________________ 

 لسعوديةالمملكة العربية امن الالئحة  التى اعتمدتها  ( مقتبس من شروط خدمة  التوصيل 1) 

لدية ن البلتوصيل الخدمات اعتمدها  األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤو

 . م. مع شرح وتوضيح من الباحث2012أبريل  9والقروية
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

قَِويُّ َت الْ َجرْ إِنه َخْيَر َمِن اْستَأْ أن يتصف الشخص باألمانة،لقوله تعالى ) -5

   .ألن هذا الشخص أجير ويشترط فى األجير األمانة (1) (ِمينُ األ

ًّ الشخص أن يكون  -5  تعريف خاصة ، وأن يكون لدى العامل بطاقة الئقا  صحيا

؛ألن صحة الشخص وخلوه من في مكان ظاهر أثناء العمل بمهنته ويقوم بوضعها

 الاألمراض المعدية دليل على قدرته وقيامه بالعمل على أكمل وجه ،وعدم انتق

 األمراض بين الناس ،ألنه ال ضرر ،وال ضرار .

ات يشترط فى وسيلة النقل المستخدمة أن تقتصر خدمتها على استخدام السيار -6

 المجهزة لهذا الغرض في تقديم الخدمة.

رجة ألن المبيعات المراد توصيلها مختلفة فمنها الطعام الذى يتطلب وضعه فى د

ن البد أفا ، للكسر، وهكذا ، فكل سلعة لها طبيعته حرارة معينة ، ومنها الزجاج القابل

   تكون  السيارات مجهزة لحمل السلع دون تلف أو كسر لضمان  سالمة المبيع .

دم ي تقيشترط فى وسيلة النقل أن تكون السيارة باسم المؤسسة أو المنشأة الت  -7

 اس بين النحتى تعرف فنأمن الغش والتدليس ، وتحصل المنافسة الشريفة   الخدمة

م واسمه ورق ،أن تكون السيارة معلومة بأن يوضع على السيارة شعار المحل  -8

 (2)الهاتف بشكل واضح .

_______________________________ 

 .(26)( سورة القصص 1)

لسعودية امن الالئحة  التى اعتمدتها المملكة العربية  مقتبس من شروط خدمة  التوصيل  (2) 

ون اعتمدها  األمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤ لتوصيل الخدمات

 م. مع شرح وتوضيح من الباحث .2012أبريل  9البلدية والقروية
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 ات تراطأن يكتب عليها خدمة التوصيل المنزلي، إضافة إلى أن تكون مستوفاة الش -9

ي أي ارض أو المرور ، وأن تكون مخصصة لهذا الغرض ، وال يجوز استخدامها ف

 ، وهذا الشرط لضمان الغش والتدليس من أشخاص اير معروفين (1)أاراض أخرى.

 .فيدلسون على الناس  يدخلون هذا المجال

بارد و الأتزويد السيارة  بأشياء تحافظ على  درجة حرارة الغذاء، سواء الساخن  -10

 ب درجة أو المجمد دون أي تغيير في درجة حرارته أثناء التوصيل ،وتتناس

وية( درجة مئ 64الحرارة داخلها مع طبيعة المادة الغذائية المنقولة، بحيث )ال تقل عن 

م(. كما   18 -م( أو درجة حرارة التجميد )  4أو درجة حرارة التبريد )من صفر  م إلى 

 نقل فيتلتي يمنع منعاً باتاً وضع األاذية على أرضية السيارة مباشرة خاصة األاذية ا

لى ؛ ألن هذا من شأنه إتالف الطعام ويجب المحافظة ع (2)ارة الغرفة.درجة حر

 الطعام من الفساد .

 بالغاً.  أن يكون الشخص الذى يقوم بتوصيل الطلبات عاقالً   -:11

 لكذأن تكون السلعة مباحة شرعاً فال يجوز توصيل الخمور والمخدرات ونحو  -12

ة ن معرفبد مبأجر ، وإذا كانت مجاناً فال أن تكون الخدمة معلومة األجر إذا كانت -14

 د أنذلك ،حتى ال يحصل نزاع بين البائع والمشترى ،وإذا كانت اير منفصلة فالب

 رى.  بأن خدمة التوصيل أو مصاريف الشحن على المشتتكون معروفة للمشترى أيضاً 

__________________________ 
 (المصدر السابق .2،) (1)
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 ئجخاتمة تتضمن أهم النتا

 

  ،ااع ،والواصاال هااو الااذى يصاال ماان قطعااه اار ،والقط  اال ضااد الهج  خدمااة التوصاايل ماان الوص 

ويعطى مان حرماه، أى يصاله بالماال ، ووصال الشاعر أى وصاله بغياري للطاول ،وواصال 

نهاا الصوم ، وواصل السير أو المشى أى تابعه ، وساميت وساائل النقال )بالمواصاالت( ؛أل

هااذا  أو األشاياء إلااى األمااكن التاى يرياادونها ، ومانتقاوم بتوصايل المبيعااات أو األشاخاص 

 القبيل  خدمة التوصيل للمنازل 

 توالمواصاال النقال وساائل مان بوسيلة معينة أماكن فى أو المنازل توصيل المبيعات إلى . 

ً  التجارياة المحااالت مان المنااازل لغيار التوصاايل يكاون وقاد  أو ، األخاارى أو األمااكن أيضااا

الجملة  ، ومتاجر كالمستشفيات الحكومية أو الهيئات الجامعات ، أو المدارس ، أو المصانع

. 

 ترنات خدمة التوصيل تشمل جميع البيوع ، ومنها البيوع المساتحدثة كاالبيع عان طرياق اإلن

 .والتليفزيون ، والتليفون ،والكتالوج  ، وعقد التوريد 

  ر أجار جر وقاد تكاون بغيامنها خدمات البريد التى تكاون باأخدمة التوصيل لها أنواع كثيرة

ن عاا،ومنهاا محاالت بياع الزهااور والصايدليات ومتااجر الجملاة والبيااوع المساتحدثة كاالبيع 

انع طريق التليفون ،والتليفزيون ،واإلنترنت والصحف والمجالت  ومتااجر الجملاة والمصا

 الكبرى .

 

 لعملىخدمة التوصيل جائزة وقد دل على جوازها الكتاب والسنة والمعقول واإلجماع ا . 

  مال أناه قاد أعاار جاابراً ركاوب البعيار بعاد بيعاه أو يحت –صلى هللا عليه وسلم  -أن النبى- 

 لاك أكمال فاىتبرع بثمن البعير ليبقى البعير قائماً على ملكه فيكون ذ -صلى هللا عليه وسلم 

 المعروف  . 

 ى جاارى علاالراجح هاى رواياة اإلشاتراط ؛ألن رواتهاا أكثار عاددا وأتقان حفظااً كماا هاو ال

 طريقة المحققين من أهل الحديث .
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

  و ماان  أو مااا هاا –كالتسااليم  -الشااروط الفاساادة ال تفسااد العقااد ،  فمااا كااان ماان مقتضااى العقااد

 ،صااح البيااع والشاارط ، باتفاااق ،ومااا كااان منهااا ينااافى موجااب العقااد  -كااالرهن  -مصاالحته 

 ويدخل الغرر والجهالة بالمبيع فيفسد الشرط ،ويصح العقد .

 رط شاف خدمة التوصيل إما أن تكون من قبيل تسليم المبيع أو اشاتراط التوصايل وهاو تكيي

ن قبيال ماوإن كانات مجانااً فهاى  ال ينافى مقتضى العقد سواء اشترطه المشترى أم  البائع ،

 .،وإما أن تكون من قبيل التبرعالهبة من البائع ،ألنها تمليك للمنفعة بدون عوض 

 جاارة فاى إلجارة فى عقد واحد لعادم منافاتهماا ، ساواء أكانات اإلجواز اجتماع عقد البيع وا

لثاوب ، نفس المبيع كشرائه ثوباً بادراهم معلوماة علاى أن يخايط الباائع بعضاها فاى مقابلاة ا

باااً وذلااك بيااع ، وبعضااها فااى مقابلااة الخياطااة وذلااك إجااارة ، أو فااى ايرالمبيااع كشاارائه ثو

تاااب أنااه قااد دلَّ الكدلياال علااى جااواز الجمااع باادراهم معلومااة علااى أن ينساا  لااه آخاار وأكباار 

جتمااع ،والسنة واإلجماع ،على جواز هذين العقدين فاى حالاة اإلنفاراد فيجاوز فاى حالاة اإل

د دل .وعلى ذلك فإن تكييف خدمة التوصيل إذا كانت بأجر هو اجتماع عقد بياع وإجاارة وقا

ساواء س المبياع أم ال وعلى الجواز الكتااب والسانة واإلجمااع ساواء أكانات اإلجاارة فاى نفا

 . العوض واحداً ، أم  كان لكل واحد منهما عوض بمفرديأكان 

 .تكييف  خدمة التوصيل المنفصلة بأجر هى من قبيل اإلجارة 

  جواز إقامة مشروع لخدمة التوصيل للمناازل ، بال هاى موجاودة اآلن فاي شاركات الشاحن

 رة .فيها ما يشترط في اإلجا والنقل وهى من قبيل اإلجارة في الفقه اإلسالمى ويشترط

 ا تحقيق خدمة التوصيل لها فوائد مهمة من الناحية اإلقتصادية فهى تحقق مصالح كثيرة منه

تحقاق التنافس بين الشركات وكذلك تقاديم خدماة للماواطنين ، وكاذلك فيهاا تاروي  للسالع ،و

 فرص عمل ، وتختصر الجهد والوقت مع اإللتزام التام بشروطها .

 صاايل يمكاان أن يكااون فيهااا بعااض العيااوب منهااا االطااالع علااى عااورات البيااوت خدمااة التو

وحرمااة البيااوت ، واإلسااراف فااى المأكاال والمشاارب ولكاان يمكاان عااالج ذلااك باتباااع هاادى 

 اإلسالم فى االستئذان على البيوت واحتارام خصوصاية البياوت ،وحرماة المساكن وترشايد

 االستهالك  .



 

 { 343 } 
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 

 خول وتحريماه الاد -صالى هللا علياه وسالم -ض بنهى النبى اإلسالم قد حافظ على طهارة األعرا

م فحارم على النساء للمصلحة ودرء المفسدة فالشارع سد ذريعة المفسدة  التى تاؤدى إلاى الحارا

 ما يؤدى إلى الخلوة حماية لألعراض .

 

 

أجر ن يساتأالبد أن يكون العاقدان تاما األهلية بأن يكوناا باالغين عااقلين وعلاى صااحب المؤسساة   

ود روط المعقشالبالغ العاقل وال يستأجر ناقص األهلية أو فاقدها  )المجنون أو الصغير (.  ويشترط 

 عليه فى البيع واإلجارة .
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وأثرها  خدمة التوصيل للمنازل

 اإلسالمى فى الفقه

 فهرس الموضوعات

 رقم الصفحة الموضوع

 275 مقدمة 

 276 أهمية الموضوع 

 277 منهج البحث  

 279 خطة البحث 

 281 ،وأنواعها ،وحكمها ا المبحث األول: معنى خدمة التوصيل

 ً  281 المطلب األول: معنى خدمة التوصيل للمنازل لغة واصطالحا

 286 المطلب الثانى أنواع خدمة التوصيل للمنازل 

 293 المطلب الثالث  :أدلة مشروعية عقد خدمة التوصيل للمنازل

 296 المطلب الرابع : تفصيل القول في فقه حديث جابر رضي هللا عنه

 296 فرع األول :وقوع البيع واالنتفاع بالركوب على سبيل الهبةال  

 298 الفرع الثاني: وقوع البيع مع استثناء شيء معلوم  

 303 المبحث الثاني تكييف عقد خدمة التوصيل للمنازل

 303 المطلب األول: آراء الفقهاء فى النهى عن اجتماع عقدين فى عقد واحد

 310 عد خدمة التوصيل للمنازل غير المنفصلة عن محل البيالمطلب الثانى : تكييف عق

 310 الفرع  األول: تكييف خدمة التوصيل المجاني.

 316 الفرع الثانى:تكييف خدمة التوصيل للمنازل إذا كانت بأجر.

 320 الفرع الثالث : تكييف خدمة توصيل المنازل المنفصلة عن المبيع .

 322 إلقامة  شركات توصيل الطلبات للمنازل. الفرع الرابع:  التكييف الفقهى

 324 المبحث الثالث: خدمة التوصيل للمنازل من الناحية االقتصادية.

 326 المبحث الرابع  : عيوب خدمات التوصيل للمنازل وعالجها .

 326 المطلب األول:  عيوب خدمة التوصيل من الناحية االقتصادية وعالجها.

 329 ا. الجهخدمة التوصيل للمنازل من الناحية االجتماعية وع المطلب الثاني :  عيوب

 331 المبحث الرابع : حماية المستهلك فى بيع خدمات التوصيل للمنازل.

 المبحث الخامس  شروط عقد خدمة التوصيل للمنازل .

                  المطلب األول:  شروط العاقدان فى خدمة التوصيل للمنازل.                 
332 

 334 المطلب الثانى:  شروط المعقود  عليه فى خدمة التوصيل للمنازل

 337 المطلب الثالث : الشروط الالزمة لتوصيل الطلبات للمنازل  .

 340 خاتمة 

 343 فهرس الموضوعات

 


	خدمة التوصيل للمنازل
	المبحث الثالث :خدمة التوصيل للمنازل من الناحية الاقتصادية .
	المبحث الرابع :عيوب خدمة التوصيل للمنازل وعلاجها.
	المطلب الأول: عيوب خدمة التوصيل من الناحية الاقتصادية وعلاجها.
	المطلب الثانى : شروط المعقود عليه .
	المطلب الثالث: الشروط  اللازمة لتوصيل الطلبات للمنازل.
	الخاتمة .
	المراجع .
	الفهرس .
	(2) المعجم الوسيط 267 قال الزبيدى فضيلة تتراءى للإنسان من نفسه 28/454. لسان العرب 11/266. ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى المصرى دار صادر بيروت ط الأولى مرفق به حواشى اليازجى وجماعة من اللغويين.


