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ضوابط النشــر
في مجــلة قضاء

1 أن يكون البحث لم يسبق نشره.

2 أن يكون البحث في ما يخدم مجال القضاء.

3 أن يتصف البحث بالجدة واألصالة.

فيذكــر  لمخطــوط؛  تحقيقــًا  البحــث  كان  إذا   4

الباحــث مــا يفيــد قيمتــه العلميــة وأنــه لم يســبق 
ــه. تحقيق

5 أن يلتــزم الباحــث بالمنهجيــة العلميــة لكتابــة 

البحــوث وتحقيــق المخطوطــات.
6 أال يتجــاوز عــدد الصفحــات )50 صفحــة(، ولهيئة 

التحريــر االســتثناء مــن ذلك.
7 أن يرفــق الباحــث ملخصــًا للبحــث باللغتيــن 

)العربيــة واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد عــن مائتــي 
كلمــة.

8 أن يرفــق الباحــث نســخة مــن البحــث فــي 

قــرص مدمــج )CD( يحتــوي علــى البحــث بكاملــه 
بصيغــة )Word( عنــد إجازتــه للنشــر.

9 أن يكــون خــط األصــل )18( وخــط الهامــش )14(، 

.)Traditional Arabic( ونــوع الخــط
10 للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقع 

اإللكترونــي للجمعيــة بعــد إجازته للنشــر.
اإللكترونــي  البريــد  عبــر  البحــوث  ترســل   11

 )Word( بصيغتــي   mag@qadha.org.sa للمجلــة 
.)PDF(و

12 ال يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضي ســتة 
أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي المجلة.
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كلمة رئيس التحرير

آله  وعىل  بعده،  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده،  هلل  احلمد 
أمجعني. وصحبه 

أما بعد:

فقد احتوى هذا العدد من جملتكم عىل حتقيق ملخطوطني نافعني، وعدد 
من األبحاث املتخصصة املفيدة ، ومما هو معلوٌم أنَّ التحقيق؛ هو بذل عناية 
خاصة باملخطوطات؛ حتى يمكن التثبت من استيفائها لرشائط معينة، وأنَّ 
الكتاب املحقق؛ هو: الذي صحَّ عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، 
وكان متنه أقرب ما يكون إىل الصورة التي تركها مؤلفه)))، فـ»هذا الرتاث 
أماَمه  نقف  بأْن  الثقافة اإلسالميَّة جديٌر  إلينا من أسالفنا صانِِعي  آَل  الذي 
صادق  وشعور  اعتزاٍز  يف  برؤوسنا  نسمو  ثم  واإلجالل،  اإلكبار  وقفَة 
بأنَّ  بينوا  التحقيق؛  يف  املربزين  من  وكثرٌي  والكربياء«)))،  والغبطة  بالفخر 
األعامل  أشقِّ  »من  الرتاث؛  كتب  وتصحيح  الرصني،  العلمي  التحقيق 

تبعًة«))). وأكربها 

املجال  يف  املخطوطات  أمهية  إىل  الكرام؛  قرائنا  أنظار  نلفت  وبذلك 
األلواح  ذات  املخطوطات  سيام  وال  إليها،  احلاجة  ومسيس  القضائي؛ 
وتأصيل  العلم،  يف  غزارٌة  سطورها  بني  يكون  والتي  العدد،  القليلة 

حتقيق النصوص ونرشها، عبد السالم هارون، ص ))4(، بترصف يسري.  (((
حتقيق النصوص ونرشها، عبد السالم هارون، ص )5).  (((

تصحيح الكتب، أمحد شاكر، ص )8).  (((
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خاصة  حمكم،  بحث  يف  إخراجها  ويناسب  عميق،  وتدقيق  للمسائل، 
لتسجيلها  هلا جماالً  العليا  الدراسات  الباحثون يف  التي ال جيد  املخطوطات 
رسائل علمية، وال سيام مع توافر احلصول عىل النسخ املخطوطة عن طريق 
تعنى  التي  العاملية  املكتبات  من  فكثري  التقنية،  والتطبيقات  الرقمية،  املواقع 
أو  شبكي،  موقع  هلا  وجودها؛ صار  مظان  من  تعترب  والتي  باملخطوطات، 

فهرس يفصح عن حمتواها.

حتقيق  يف  العلمي  املنهج  يراعي  أن  املجال؛  هذا  يف  الراغب  وأدعو 
يسبق  مل  وما  ملؤلفه،  نسبته  ثبتت  ما  املخطوطات  من  خيتار  وأن  املخطوط، 
حتقيقه، وما له قيمٌة علميٌة، وأن يبحث عن أكثر من نسخة للمخطوط عند 

تعددها؛ ملا له من أثر يف ظهور النصِّ بأكمل حال وأحسنه.

الباحثني عىل  إِقباٍل كريم من  به من   عىل ما منَّ  وختامًا؛ أمحُد اهلل 
القراء واملتخصصني. هذه املجلة، وانتشاٍر هلا بني 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

رئيس تحرير مجلة قضاء
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الفائق في صورة رسم الوثائق

الفائق في صورة رسم الوثائق
للعالمة محمد بن أحمد بن عبد الباري األهدل

)1298-1241(

تحقيًقا ودراسة
إعداد:

د. عبد العزيز بن فهد بن داود
القاضي في المحكمة الجزائية بمنطقة نجران
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الفائق في صورة رسم الوثائق

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل حممد خاتم النبيني، وعىل 

آله وأصحابه أمجعني، أما بعد:

فإنَّ »علم الوثائق من أجل العلوم قدًرا، وأعظمها خطًرا؛ إذ به تنضبط 
أمور الناس عىل القوانني الرشعية، وحتفظ دماؤهم وأمواهلم عىل الضوابط 
املرعية، وهو أقطع يشء تنبذ به دواعي الفجور وترمى، وتطمس مسالكها 
للطالب  عنه  حميص  وال  املتنصب،  للعامل  عنه  غنى  فال  وتعمى،  الذميمة 
كتاب  أحسب:  فيام  النافعة  العلم  هذا  ُكتب  ِمن  إنَّ  وحيث  املتهذب«)))، 
عبد  بن  أمحد  بن  حممد  املتفنن:  للعالمة  الوثائق؛  رسم  صورة  يف  الفائق 
يف  فرغبُت  والتحقيق،  بالدراسة  جديًرا  وجدته  والذي  األهدل،  الباري 

ذلك، سائاًل املوىل القدير العون، والسداد، والتوفيق.

املوضوع: اختيار  أسباب 

أمهية علم الوثائق ورشف قدره.. )

ذلك  يف  إليه  يلجأ  رشيف،  علم  الوثائق  رسوم  »علم  املقنع:  يف  جاء 
إليه،  يمشون  كلهم  والسواد،  والسوقة  والرشف  الظرف  وأهل  امللوك 

يديه«))). بني  ويتحاكمون 

منيفة،  عالية  وبضاعة  جليلة رشيفة،  »صناعة  احلكام:  تبرصة  يف  وجاء 
حتتوي عىل ضبط أمور الناس عىل القوانني الرشعية، وحفظ دماء املسلمني، 

برقم )46)( بمؤسسة  )(، طبعة حجرية  )اللوحة  للهواري  بناين  ينظر: رشح وثائق   (((
البيضاء. بالدار  العزيز  امللك عبد 

البن مغيث ))/))).  (((
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الفائق في صورة رسم الوثائق

وأمواهلم، واالطالع عىل أرسارهم وأحواهلم، وجمالسة اململوك، واالطالع 
يسلك  وال  ذلك  أحد  ينال  ال  الصناعة  هذه  وبغري  وعياهلم،  أمورهم  عىل 

املسالك«))). هذه 

قدًرا،  العلوم  أجل  من  الوثائق  علم  »إنَّ  الالئق:  التقييد  يف  وجاء 
وأعالها إنافة وخطًرا؛ إذ به تثبت احلقوق، ويتميز احلر من الرقيق، ويتوثق 

هبا، ولذا سميت معانيها: وثاًقا«))).

بالقضاء الرشعي؛ جمال عميل.. ) تعلقه 

نفسه  أخذ  الرشوط، وال  يتمرن يف عقود  مل  »من  العليا:  املرقبة  جاء يف 
فائًقا  قوًيا  قاضًيا، وإن كان  يكون  أن  له  ينبغي  التوثيق، ال  بالتفقد يف كتب 

يف سائر العلوم«))).

الوثائق.. ) املختصة يف علم  املطبوعة  العلمية  املؤلفات  قلة 

للمؤلف.. 4 العلمي  اجلهد  إبراز 

املوضوع: أهداف 

التوسع يف علم الوثائق، واإلثراء العلمي من ذلك.. )

املؤلف.. ) أرادها  التي  بالصورة  الكتاب للمكتبة اإلسالمية  إخراج 

هذا . ) دراسة  خالل  من  الفقهية  امللكة  بتنمية  الشخصية؛  الفائدة 
وحتقيقه. الكتاب 

البن فرحون ))/)8)).  (((
العزيز بجامعة  امللك سلامن بن عبد  البن عرضون )اللوحة رقم )(، خمطوط بمكتبة   (((

امللك سعود برقم )5)76).
للاملقي ))/46)).  (((
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الفائق في صورة رسم الوثائق

السابقة: الدراسات 

العلمية  والدراسات  البحوث  مظانِّ  يف  والسؤال  والتتبع  البحث  بعد 
وقوائم البيانات للمواضيع املسجلة يف اجلامعات، مل أجد أنَّ هذا املخطوط 

قد حظي بالتحقيق أو اإلخراج أو التسجيل.

البحث: تقسيامت 

وثبت  أقسام،  وثالثة  ومتهيد،  مقدمة،  يف  العمل  هذا  خطة  انتظمت 
املصادر:

أما املقدمة: فتشتمل عىل االفتتاح، وأسباب اختيار املوضوع، وأهدافه، 
البحث. وتقسيامت  السابقة،  والدراسات 

مباحث: أربعة  فيشتمل عىل  التمهيد،  ا  وأمَّ

التوثيق. تعريف  املبحث األول: 

الثاين: رشوط املوثق، وفيه مطلبان: املبحث 

املطلب األول: الرشوط الواجبة.

املستحبة. الرشوط  الثاين:  املطلب 

الوثيقة. الثالث: حجية  املبحث 

التوثيق. التأليف يف علم  الرابع: مناهج  املبحث 

أما األقسام، فهي كام ييل:

ويشتمل عىل مبحثني: الدراسة،  قسم  القسم األول: 

املبحث األول: ترمجة املؤلف، وفيه أربعة مطالب:
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الفائق في صورة رسم الوثائق

العلمية،  ونشأته  ومولده،  ومذهبه،  اسمه،  األول:  املطلب 
ووفاته.

الثاين: أبرز شيوخه، وأبرز تالمذته. املطلب 

عليه. العلامء  وثناء  العلمية،  مكانته  الثالث:  املطلب 

العلمية. آثاره  الرابع:  املطلب 

لألهدل،  الوثائق؛  رسم  الفائق يف صورة  كتاب  دراسة  الثاين:  املبحث 
مطلبان: وفيه 

املطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه، وفيه فرعان:

الفرع األول: اسم الكتاب.

ملؤلفه. نسبته  توثيق  الثاين:  الفرع 

وفيه  منه،  ونموذج  املخطوط،  نسخة  وصف  الثاين:  املطلب 
فرعان:

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط.

الثاين: نموذج من املخطوط. الفرع 

قسم التحقيق: الكتاب كاماًل من أوله حتى آخره. الثاين:  القسم 

نظرات عىل صيغ املؤلف. الثالث:  القسم 

التحقيق: منهج 

أثبت نص املخطوط يف املتن.. )
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عند وجود خطأ يف املخطوط، فإين أجعله بني معكوفني، وأشري إىل . )
الصواب يف احلاشية.

بني . ) الرتقيم  وجعلت  بدايته،  عند  املتن  يف  وجه  كل  رقم  أثبت 
لكل وجه. متتالًيا  معكوفني 

املعتادة.. 4 أقواسها  القرآنية داخل  جعلت اآليات 

خرجت األحاديث الواردة يف املتن.. 5

ترمجت لألعالم املذكورين يف املتن.. 6

عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها ما أمكن.. 7

التعليقات.. 8 احلاشية بعض  علقت يف 

أردفت النص املحقق بقسم خادم له..  

املصادر. ثبت 
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الفائق في صورة رسم الوثائق

لتمهيد ا

أربعة مباحث: ويشتمل عىل 
املبحث األول

التوثيق تعريف 
اللغة: التوثيق يف 

عقد  عىل  تدل  كلمة  والقاف  والثاء  »الواو  اللغة:  مقاييس  يف  جاء 
العهد املحكم«))). وإحكام. ووثقت اليشء: أحكمته. وامليثاق: 

وجاء يف خمتار الصحاح: »وثق به يثق بكرس الثاء فيهام ثقة إذا ائتمنه«))). 
وجاء يف لسان العرب: »الوثيق: اليشء املحكم، واجلمع وثاق«))).

التوثيق يف االصطالح:
األحكام  سوق  كيفية  عن  فيه  يبحث  »علم  السعادة:  مفتاح  يف  جاء 
احلاجة  عند  هبا  ليحتج  والدفاتر؛  الرقاع  يف  باملعامالت  املتعلقة  الرشعية 

إليها«)4).
الثابتة  األحكام  ثبت  كيفية  عن  باحث  »علم  الظنون:  كشف  يف  وجاء 
عند  به  االحتجاج  يصح  وجه  عىل  والسجالت  الكتب  يف  القايض  عند 

انقضاء شهود احلال«)5).
البن فارس )85/6).  (((

للرازي ))/)))).  (((
البن منظور )0)/)7)).  (((

لطاش كربي زاده ))/557).  (4(
حلاجي خليفة ))/046)).  (5(
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عىل  التقوي  به  حيصل  الذي  »األمر  اجلاللني:  عىل  احلاشية  يف  وجاء 
الوصول إىل احلق«))).

العقود  إثبات  كيفية  عن  فيه  يبحث  »علم  اإلثبات:  وسائل  يف  وجاء 
والترصفات وغريها عىل وجه يصح االحتجاج والتمسك به«))).

املوثقة، ومالكها،  التعاريف نجد أهنا أغفلت احلقوق  وبالنظر إىل هذه 
كام أهنا تركزت عىل الصياغة وطريقتها.

ولعل األوىل يف تعريف التوثيق أن يقال: »جمموعة من العقود الرشعية 
إثباته  أو  الغري،  ذمة  يف  أو  يد صاحبه  يف  واستقراره  احلق  لتأكيد  املحكمة، 

القضاء«))). أمام  التنازع  عند 

وأشري يف هذا املقام إىل ثالثة أمور:

ظاهر  وهذا  التوثيق،  علم  به  ويراد  الرشوط  علم  يطلق  قد  األول: 
إطالق البخاري)4) يف الصحيح)5)، ...

باجلمل- ))/0))). للعجييل -املعروف   (((
للزحييل ))/7)).  (((

التوثيق الرشعي للحجييل ))/40). ينظر: علم   (((
احلديث  أهل  إمام  البخاري:  املغرية  بن  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو   (4(
طلب  يف  رحل  وأقرانه.  أرضابه  سائر  عىل  م  واملقدَّ أوانه،  يف  به  واملْقَتَدى  زمانه،  يف 
مؤلفاته:  من  صحيحه.  يف  منها  اختار  حديث،  ألف  ستامئة  نحو  ومجع  احلديث، 
وتويف  )4 )هـ(،  سنة:  ولد  و)الضعفاء(.  الكبري(،  و)التاريخ  الصحيح(،  )اجلامع 
بغداد  تاريخ   ،)(((/ ( حبان  البن  الثقات  ينظر:  )56)هـ(.  سنة:  بخاري  يف 

للبغدادي ))/4(، سري أعالم النبالء للذهبي )))/) )).
جاء فيه ))/88)-) )(: »كتاب الرشوط..، باب الرشوط يف اجلهاد واملصاحلة مع   (5(

أهل احلرب وكتابة الرشوط«.
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ترتيب  يف  عياض)))  والقايض  املبسوط)))،  يف  ...والرسخيس))) 
املدارك)4).

جاء  واإلثبات؛  التوثيق  بني  اصطالحهم  يف  ساووا  الفقهاء  أنَّ  الثاين: 
يف وسائل اإلثبات)5): »اإلثبات يف اصطالح الفقهاء..، أطلقوه عىل توثيق 

احلق وتأكيده عند إنشاء احلقوق والديون«.

الكبار،  األئمة  أحد  األئمة.  الرسخيس: شمس  أيب سهل  بن  أمحد  بن  بكر، حممد  أبو   (((
و)أصول  )املبسوط(،  مؤلفاته:  من  حجة.  عالمة،  إماًما،  كان  الفنون،  أصحاب 
اف(. مل أقف عىل تاريخ والدته، واختلف  الرسخيس(، و)رشح أدب القايض للخصَّ
تاريخ وفاته، فقيل: سنة ))48هـ(، وقيل يف حدود: )0 4هـ(، وقيل يف حدود:  يف 
قطلوبغا  البن  الرتاجم  تاج   ،)(8/(( للقريش  املضية  اجلواهر  ينظر:  )500هـ(. 

.(((4/((
وأعظمها  العلوم،  آكد  من  الرشوط  علم  بأنَّ  »اعلم   :)(68-(67/(0( فيه  جاء   (((
صنعة؛ فإنَّ اهلل تعاىل أمر بالكتاب يف املعامالت، فقال : ﴿إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِلٰٓ 
بينه وبني  املعاملة  بالكتاب يف  أمر    اهلل  ﴾، ورسول  فَٱۡكُتُبوهُ َسّمٗ  مُّ َجٖل 

َ
أ

من عامله، وأمر بالكتاب فيام قلد فيه عامله من األمانة، وأمر بالكتاب يف الصلح فيام 
هذا،  يومنا  إىل    اهلل  رسول  لدن  من  تعاملوه  والناس  املرشكني،  وبني  بينه 

وال يتوصل إىل ذلك إال بعلم الرشوط، فكان من آكد العلوم«.
املغرب، وإمام  اليحصبي: عامل  الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون  أبو   (((
ونيف.  مائة  عن  العلم  أخذ  )476هـ(.  سنة:  سبتة  يف  ولد  وقته.  يف  احلديث  أهل 
وأخذ عنه خلق كثري. ويل قضاء سبتة، ثم قضاء غرناطة. من مؤلفاته: )الشفا بتعريف 
حقوق املصطفى(، و)ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام 
وفيات  ينظر:  )554هـ(.  سنة:  بمراكش  تويف  مسلم(.  صحيح  و)رشح  مالك(، 
األعيان البن خلكان ))/)48(، أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض للتلمساين 

))/)) وما بعدها(.
جاء يف وصفه بعض من ترجم هلم )4/)5)(، )6/)5)(، )6/ 8(، )66/6)(،   (4(
خطة  ويل  بالرشوط..،  »بصرًيا   :)7/8(  ،)( 5/7(  ،)(58/7(  ،)(  /6(

الرشوط«. يعقد  الوثائق..، 
للزحييل ))/))).  (5(
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»بينهام  املعامالت))):  توثيق  يف  جاء  بينهام؛  ق  فرَّ الباحثني  بعض  لكنَّ 
يكون  فالتوثيق  الوجود،  اإلثبات يف  التوثيق عىل  تقديم  أواًل:  منها:  فروٌق 
عند التعامل املقتيض انشغال الذمة باحلق، واإلثبات ال يكون إال بعد إنكار 
ذلك احلق. ثانًيا: يمثل التوثيق أحياًنا بعض وسائل اإلثبات إال أنَّ اإلثبات 

باًبا منه أوسع 

الثالث: أنَّ ما تكتب فيه احلقوق يشمل:

الوثيقة)))، واملحرض)))، واحلجة)4)، والسجل)5)، والصك)6).

للهليل )0)-))(، وهو بحث منشور يف جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية   (((
يف عددها األول، عام:  40)هـ

جاء يف رد املحتار البن عابدين )5/ 6)(: »ما كتب يف الواقعة، وبقي عند القايض،   (((
وليس عليه خطه«.

الدعوى،  واقعة  فيه  »ما حتكى  البهية)5/)))(:  الغرر  الرشبيني عىل  جاء يف حاشية   (((
واجلواب، وسامع البينة بال حكم«.

جاء يف البحر الرائق البن نجيم )6/  )(: »ما نقل من السجل من الواقعة، وعليه   (4(
القايض أعاله، وخط الشاهدين أسفله، وأعطي للخصم«. عالمة 

نفسه  إشهاده عىل  »ما تضمن  البهية )5/)))(:  الغرر  الرشبيني عىل  جاء يف حاشية   (5(
بأنَّه حكم بكذا أو نفذه«.

واإلقرار  والرهن  البيع  فيه  كتب  »ما   :)(6 /5( عابدين  البن  املحتار  رد  يف  جاء   (6(
وغريها«.
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الثاين املبحث 
رشوط املوثق

مطلبان: وفيه 

املطلب األول: الرشوط الواجبة:

بعلم  ُملامًّ  أمينًا)5)،  حًرا)4)،  عداًل)))،  عاقاًل)))،  مسلاًم)))،  يكون  أن 
والرشوط)6). الوثائق 

املستحبة: الرشوط  الثاين:  املطلب 

اخلصوم  بلغات  عارًفا  الرأي)8)،  سديد  اخلط)7)،  حسن  يكون  أن 
الرشعية)))). والعلوم  بالعربية)0))، واحلساب))))،  ُملامًّ  والشهود) )، 

للنووي ))/8))). املنهاج  ينظر:   (((
ينظر: أدب القضاء البن أيب الدم ))/6))).  (((

ينظر: املغني البن قدامة )0)/64).  (((
للرشبيني )88/4)). املحتاج  ينظر: مغني   (4(

ينظر: تبرصة احلكام البن فرحون ))/)8)).  (5(
ينظر: معني احلكام للطرابليس ))/77).  (6(

ينظر: أدب القضاء البن أيب الدم ))/6))).  (7(
ينظر: أدب القايض للاموردي ))/)6).  (8(

للرشبيني )4/ 8)). املحتاج  ينظر: مغني   ( (
العقود لألسيوطي ))/ 5)). ينظر: جواهر   ((0(

ينظر: تبرصة احلكام البن فرحون ))/)8)).  ((((
العقود لألسيوطي ))/ 5)). ينظر: جواهر   ((((



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
20

الفائق في صورة رسم الوثائق

الثالث املبحث 
الوثيقة حجية 

من  عليه  تدل  بام  عليها  املشهد  الوثيقة  حجية  عىل  الفقهاء  اتفق  أواًل: 
إثبات)))؛ لعموم األدلة الدالة عىل حجية الشهادة.

الوثائق املجردة عىل قولني: الفقهاء يف حجية  ثانًيا: اختلف 

احلنفية  من  واختاره  املالكية)))،  مذهب  وهو  أهنا حجة،  األول:  القول 
الصاحبان))): حممد بن احلسن)4) وأبو يوسف)5)، ...

 ،)(6/(( فرحون  البن  احلكام  تبرصة   ،)7(/7( نجيم  البن  الرائق  البحر  ينظر:   (((
جمموع   ،)84/(0( قدامة  البن  املغني   ،)(57/((( للنووي  الطالبني  روضة 
القيم  الطرق احلكمية البن  قاسم )))/6))(،  تيمية البن  بن  فتاوى شيخ اإلسالم 
)اللوحة  بناين  وثائق  رشح  يف  اهلواري  ذلك:  عىل  االتفاق  حكى  وقد   .)(04/((

البيضاء.  4)(، طبعة حجرية برقم )46)( بمؤسسة امللك عبد العزيز بالدار 
ينظر: تبرصة احلكام البن فرحون ))/447(، فتح العيل املالك لعليش ))/)))).  (((

ينظر: املبسوط للرسخيس )6)/) (، البحر الرائق البن نجيم )7/)7).  (((
ولد  أصويل.  فقيه  شيبان:  بني  موايل  من  فرقد،  بن  احلسن  بن  حممد  اهلل،  عبد  أبو   (4(
انتقل  به.  وعرف  مذهبه،  عليه  وغلب  حنيفة  أيب  من  فسمع  بالكوفة،  ونشأ  بواسط، 
)املبسوط(،  منها:  كثرية،  كتب  له  عزله.  ثم  بالرقة  القضاء  الرشيد  فواله  بغداد،  إىل 
ومات  ))))هـ(،  سنة:  ولد  الصغري(.  و)اجلامع  الكبري(،  و)اجلامع  و)الزيادات(، 
البغدادي ))/)56(، اجلواهر  بغداد للخطيب  تاريخ  ينظر:  بالري سنة: ) 8)هـ(. 

املضية للقريش ))/)4).
حفاظ  من  عالمة  األنصاري:  سعد  بن  حبيب  بن  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف،  أبو   (5(
عليه  فغلب  حنيفة،  أبا  لزم  ثم  والرواية،  باحلديث  وتفقه  بالكوفة،  ولد  احلديث. 
منها:  كثرية  كتب  له  والرشيد.  واهلادي  املهدي  أيام  ببغداد  القضاء  ويل  الرأي. 
)اخلراج(، و)اآلثار(، و)أدب القايض( ولد سنة: ))))هـ(، وتويف سنة: ))8)هـ(. 

ينظر: أخبار القضاة لوكيع ))/54)(، اجلواهر املضية للقريش ))/ )5).
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... وهو وجه))) عند احلنابلة))).

والشافعية)4)،  احلنفية)))،  مذهب  وهو  حجة،  ليست  أهنا  الثاين:  القول 
واحلنابلة)5).

أدلة القول األول:

تََدايَنُتم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ وتعاىل: ﴿َيٰٓ تبارك  قوله  األول:  الدليل 

.(6(﴾ َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُ َجٖل مُّ
َ
بَِديٍۡن إَِلٰٓ أ

ملا  أجله؛  عند  به  ليستذكر  ا  صكًّ يكون  »يريد  القرآن:  أحكام  يف  جاء 
والنسيان  األجل،  حلول  وبني  املعاملة  بني  التي  املدة  يف  الغفلة  من  يتوقع 
موت  من  والعوارض  اإلنكار،  عىل  محل  ربام  والشيطان  باإلنسان،  موكل 

وغريه تطرأ؛ فرشع الكتاب واإلشهاد، وكان ذلك يف الزمان األول«)7).

إَِلَّ  ۡلِقَ 
ُ
أ  ٓ إِّنِ ٱلَۡملَُؤاْ  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ تبارك وتعاىل: ﴿قَالَۡت  قوله  الثاين:  الدليل 

ِنَٰمۡح ٱلرَِّحيِم ٣٠﴾)8). ِ ٱلرَّ كَِتٰٞب َكرِيٌم ٢٩ إِنَُّهۥ ِمن ُسلَۡيَمَٰن ِإَونَُّهۥ ِمۡسِب ٱللَّ

لبعض  مسألة  يف  املنقول  »احلكم   :)((/(( للبهويت  اإلرادات  منتهى  يف رشح  جاء   (((
األصحاب املجتهدين، ممن رأى اإلمام، فمن بعدهم، جارًيا عىل قواعد اإلمام«.

القيم  البن  احلكمية  الطرق   ،)(8(/7( اخلرقي  خمترص  عىل  الزركيش  رشح  ينظر:   (((
.((  /((

ينظر: األشباه والنظائر البن نجيم ))/)8)(، رد املحتار البن عابدين )5/5)4).  (((
ينظر: املهذب للشريازي ))/)40(، األشباه والنظائر للسيوطي ))/)))).  (4(

ينظر: املغني البن قدامة )0)/84(، اإلنصاف للمرداوي ) )/4)).  (5(
سورة البقرة، من اآلية ))8)).  (6(

البن العريب ))/8))).  (7(
سورة النمل، اآليتان ) )-0)).  (8(
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جاء يف أدب القايض: »فأنذرها بكتابه، ودعاها إىل دينه«))).

ُمْسلٍِم له يشٌء ُيوِص  اْمِرٍئ  ))ما َحقُّ   : قوله  الثالث:  الدليل 
ِعنَْدُه(())). َمْكُتوَبٌة  إالَّ وَوِصيَُّتُه  َلْيَلَتْيِ  َيبِيُت  فِيِه، 

الكتابة  عىل  االعتامد  جواز  عىل  هبذا  »استدل  األوطار:  نيل  يف  جاء 
واخلط، ولو مل يقرتن ذلك بالشهادة«))).

جاء  كتاًبا  هرقل  إىل  كتب    النبي  أنَّ  ثبت  ما  الرابع:  الدليل 
وِم،  ٍد َرسوِل اهلل إىل ِهَرْقَل َعظِيِم الرُّ ِحيِم، ِمن ُمَمَّ ْحَِن الرَّ فيه:))بْسِم اهلل الرَّ
ا َبْعُد، فإينِّ َأْدُعوَك بِدَعاَيِة اإلْساَلِم َأْسلِْم َتْسَلْم،  َبَع اهُلَدى، َأمَّ َساَلٌم عىَل َمِن اتَّ

.(4()).. َتْيِ َوَأْسلِْم ُيْؤتَِك اهللُ َأْجَرَك َمرَّ

إىل  كتبه  يبعث    اهلل  رسول  »كان  احلكمية:  الطرق  يف  جاء 
امللوك وغريهم، وتقوم هبا حجته، ومل يكن يشافه رسواًل بكتاب بمضمونه 
خمتوًما،  الكتاب  يدفع  بل   ، حياته  مدة  يف  هذا  جرى  وال  قط، 
ويأمره بدفعه إىل املكتوب إليه، وهذا معلوم بالرضورة ألهل العلم بسريته 

وأيامه«)5).

للاموردي ))/0 ).  (((
النبي  وقول  الوصايا  باب  الوصايا،  كتاب  يف صحيحه،  البخاري  اإلمامان:  أخرجه   (((
يف  ومسلم   ،)(/4(((7(8( برقم  عنده((،  مكتوبة  الرجل  ))وصية   :

صحيحه، كتاب الوصية، برقم )7)6))))/ 4))).
للشوكاين )44/6).  (((

الرسول  إىل  الوحي  بدء  كيف  باب  الوحي،  بدء  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (4(
باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم   ،)8/(((7( برقم   ،

كتاب النبي  إىل هرقل، برقم ))77)) ))/) ))).
البن القيم ))/00)).  (5(
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ما  اطلع عىل  يكون  أن  قد حيتمل  الكتاب  »حامل   : بأنَّ عليه  واعرتض 
بتبليغه«))). وأمر  فيه 

وأجيب عنه بأنَّه: »مل ينقل أنَّه  أشهد أحًدا عىل كتابه«))).

قاطبة  احلديث  أهل  »إمجاع  احلكمية:  الطرق  يف  جاء  اخلامس:  الدليل 
عىل اعتامد الراوي عىل اخلط املحفوظ، وجواز التحديث به«))).

إليها  احلكام  »ألنَّ رضورات  القايض:  أدب  يف  جاء  السادس:  الدليل 
داعية يف حفظ احلقوق«)4).

الثاين: أدلة القول 

حرضموت  من  رجاًل  أنَّ  ُحْجر)5)  بن  وائل  روى  ما  األول:  الدليل 
غلبني  هذا  احلرضمي:  فقال   ، اهلل  رسول  أتيا  كندة  من  ورجاًل 
الكندي: أريض ويف يدي أزرعها ال حق  عىل أرض ورثتها من أيب، وقال 
إنَّه ال يتورع  َيِمينُُه((، قال:  ))شاِهداَك، أْو   : له فيها، فقال النبي 

عن يشء فقال: ))ليَس َلك منُه إالَّ ذلَِك(()6).

ينظر: فتح الباري البن حجر )))/45)).  (((

ينظر: فتح الباري البن حجر )))/45)).  (((
البن القيم ))/00)).  (((

للاموردي ))/4 ).  (4(
أبوه  وكان  حرضموت،  أقيال  من  القحطاين:  احلرضمي  حجر  بن  وائل  هنيدة،  أبو   (5(
ودعى  رداءه،  له  وبسط  به،  فرحب    النبي  عىل  وائل  وفد  ملوكهم.  من 
له. مل أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: )50هـ(. ينظر: االستيعاب البن عبد الرب 

)4/)56)(، أسد الغابة البن األثري )405/5(، اإلصابة البن حجر )6/6 5).
برقم  مسلم،  حق  اقتطع  من  وعيد  باب  اإليامن،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  أخرجه   (6(

.((((/(( ((( (
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دون  الشهادة  عىل  مقصوًرا  احلكم  »فجعل  القايض:  أدب  يف  جاء 
الكتاب«))).

: »البينة يف كالم اهلل وكالم رسوله، وكالم الصحابة:  وأجيب عنه: بأنَّ
حيث  الفقهاء،  اصطالح  يف  البينة  من  أعم  فهي  احلق،  يبنيَّ  ما  لكل  اسم 

واليمني«))). الشاهد  أو  بالشاهدين،  خصوها 

الدليل الثاين: جاء يف املبسوط: »وألنَّ الكتاب قد يزور ويفتعل، واخلط 
حجة  يصلح  ال  واملحتمل  حمتماًل،  فكان  اخلاتم،  يشبه  واخلاتم  اخلط  يشبه 

للقضاء«))).

به عن خط  يتميز  بأنَّ اهلل تعاىل: »جعل خلط كل كاتب ما  وأجيب عنه 
شهادة  قبول  عىل  القطع  من  تقرب  التي  املتضافرة  األدلة  ودلت  غريه..، 
إن  األصوات  تشابه  أنَّ  مع  الصوت  عرف  إذا  السمع  طريقه  فيام  األعمى 
نادٌر«)5)،  »لتشابه  وألنَّ  دونه«)4)،  فليس  اخلطوط  تشابه  من  أعظم  يكن  مل 

»وإذا دار احلكم بني النادر والغالب، فحمله عىل الغالب أوىل«)6).

الرتجيح:

بالنظر للقولني، وما استدل به عليهام، ترجح القول األول؛ ملا استدلوا 
به، ولسالمته من االعرتاضات.

ينظر: أدب القايض للاموردي ))/8 ).  (((
ينظر: إعالم املوقعني البن القيم ))/68)).  (((

املبسوط للرسخيس )6)/5 ). ينظر:   (((
القيم ))/)0)-)0)). ينظر: الطرق احلكمية البن   (4(

ينظر: تبرصة احلكام البن فرحون ))/440).  (5(
ينظر: تبرصة احلكام البن فرحون ))/ 6).  (6(
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الرابع املبحث 
التوثيق التأليف يف علم  مناهج 

أشري يف هذا املقام إىل أنَّ أول من وثق األقضية: ُسَلْيم بن ِعرت التُّجيبي)))، 
وقد كان سبب ذلك أنَّه: »قىض بني الورثة ثم تناكروا، فعادوا إليه، فقىض 

فيه«))). بقضائه، وأشهد  كتاًبا  بينهم وكتب 

نص  ثابت)))،  بن  النعامن  حنيفة  أبو  العلم:  هذا  يف  كتب  من  أول  وأنَّ 
املبسوط)4). عليه يف 

ثالثة  إىل  إعادهتا  يمكن  التوثيق  علم  يف  التأليف  ملناهج  وبالنظر 
مناهج)5):

وقاصها. روى  التُِّجيبي: قايض مرص، وواعظها،  بن سلمة  ِعرت  بن  ُسَلْيم  أبو سلمه،   (((
مل  فتح مرص.  . شهد  الدرداء  وأيب  طالب  أيب  بن  وعيل  اخلطاب  بن  عمر  عن 
أقف عىل تاريخ والدته، وتويف سنة: )75( يف دمياط بمرص. ينظر: املؤتلف واملختلف 
عن  اإلرص  رفع   ،)(((/4( للذهبي  النبالء  أعالم  سري   ،)(664/(( للدارقطني 

قضاة مرص البن حجر ))/65)).
ينظر: كتاب الوالة وكتاب القضاة للكندي ))/4))).  (((

أحد  املحقق،  املجتهد  الفقيه  الكويف:  بالوالء،  التيمي  ثابت،  بن  النعامن  حنيفة،  أبو   (((
)80هـ(،  سنة:  ولد  فارس.  أبناء  من  أصله  قيل:  السنة.  أهل  عند  األربعة  األئمة 
وأراده  فامتنع ورًعا،  القضاء،  العراقني عىل  أمري  بن هبرية  أراده عمر  بالكوفة.  ونشأ 
فحلف  ليفعلن،  عليه  فحلف  فأبى،  ببغداد،  القضاء  عىل  ذلك  بعد  العبايس  املنصور 
بغداد  تاريخ  ينظر:  )50)هـ(.  سنة:  مات  أن  إىل  فحبسه  يفعل،  ال  أنَّه  حنيفة  أبو 

للبغدادي )))/5))(، سري أعالم النبالء للذهبي )0/6 )).
للرسخيس )0)/68)).  (4(

ينظر: مدخل إىل علم التوثيق لوورقية ))/56).  (5(
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جمردة  الفقهية  األبواب  بحسب  النموذجية  الوثائق  مجع  األول:  املنهج 
كتاب  ذلك:  يف  املؤلفات  أبرز  ومن  النظرية،  القواعد  وعن  فقهها  عن 

والوثائق))). الرشوط 

الفن،  هبذا  املتعلقة  والكيفيات  والقواعد  املناهج  بيان  الثاين:  املنهج 
ومن أبرز املؤلفات يف ذلك: كتاب املنهج الفائق))).

ومن  بفقهها،  مذيلة  النموذجية  الوثائق  عرض  طريقة  الثالث:  املنهج 
أبرز املؤلفات يف ذلك: املقنع يف علم الرشوط))).

أليب نرص السمرقندي )ت: 550هـ(.  (((
للونرشييس )ت: 4) هـ(.  (((

البن مغيث الطليطيل )ت:  45هـ(.  (((
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الدراسة قسم 

مبحثي: عىل  ويشتمل 
املبحث األول
املؤلف ترمجة 
أربعة مطالب: وفيه 

العلمية، ووفاته))): املطلب األول: اسمه، ومذهبه، ومولده، ونشأته 

الباري بن حممد  الباري بن حممد بن عبد  اسمه: حممد بن أمحد بن عبد 
األهدل))).

لقبه: سيوطي عرصه، تشبيًها له بالسيوطي؛ التفاقهام يف حتقيق املذهب، 
التأليف. ووفرة 

املذهب. مذهبه: شافعي 

بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط   ،)(((( اللوحة  للوشيل  احلسن  الثناء  نرش  ينظر:   (((
عبد العزيز بجامعة امللك سعود برقم )8 76(، نيل الوطر لزباره ))/5))(، ِهَجر 
 ،)8 /(( للحبيش  اإلسالمي  الفكر  مصادر   ،)(0(5/(( لألكوع  ومعاقلة  العلم 

األعالم للزركيل )6/ )(، معجم املؤلفني لكحالة )8/)7)).
العارفني:  بعض  قال  كام  األهدل  »ومعنى   :)67/(( للمحبي  األثر  جاء يف خالصة   (((
عىل  ألنَّه  باألهدل؛  ُلقب  بعضهم:  وقال  التواضع...،  كامل  من  األقرب..،  األدنى 

اإلله دل. انتهى«.
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ذي  شهر  من  عرش  اخلامس  يف  باليمن  امَلراِوعة)))  بقرية  ولد  مولده: 
القعدة سنة إحدى وأربعني ومائتني وألف.

يف  األهدل  الباري  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  العالمة  نشأ  العلمية:  نشأته 
كام  العلوم،  أشياخها يف شتى  العلم عن  وأخذ  تعلم،  وفيها  املراوعة،  قرية 
ستني  سنة  احلج  فريضة  أدائه  إبان  عرصه  يف  مكة  أشياخ  عن  العلم  أخذ 
بالتأليف  مشتغاًل  املراوعة  قرية  موطنه  يف  واستقر  عاد  ثم  وألف،  ومائتني 
ومساجدها  عامرة،  »بالعلم  املراوعة  غدت  حتى  واإلفتاء؛  والتدريس 

بنرشه نرية، ومنازهلا بتالوة القرآن واألذكار عاطرة«.

وفاته: تويف - يرمحه اهلل - بقرية امَلراِوعة باليمن يف شهر حمرم سنة ثامن 
وتسعني ومائتني وألف.

أبرز شيوخه، وتالمذته))): الثاين:  املطلب 

شيوخه: أبرز 

عبد اهلل بن إبراهيم األهدل )ت: )6))هـ(.. )

عبد اهلل بن عبد الباري األهدل )ت: )7))هـ(.. )

اليمن وقبائلها )704/4(: »رشقي احلديدة، عىل مسافة ثالث  بلدان  جاء يف جمموع   (((
ساعات«.

بنحو عرشين  احلديدة رشًقا  ثغر  عن  »تبعد   :)(00(( لألكوع  العلم  ِهَجر  يف  وجاء 
كيلو مرًتا..، كانت من معاقل العلم املشهور يف اليمن..، وأول من تديرها عيل امللقب 

باألهدل«.
ينظر: نرش الثناء احلسن للوشيل اللوحة ))4)(، خمطوط بمكتبة امللك سلامن بن عبد   (((
 ،)((5-((4/(( لزباره  الوطر  نيل   ،)76 8( برقم  سعود  امللك  بجامعة  العزيز 

النبوية ))/5). مقدمة اخلصائص 
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حممد بن املساوي األهدل )ت: 66))هـ(.. )

عثامن بن حسن الدمياطي )ت: 65))هـ(.. 4

عبد الرمحن بن عبد اهلل األهدل )ت: )8))هـ(.. 5

تالمذته: أبرز 

حممد بن عبد اهلل األهدل )ت: 0)))هـ(.. )

حممد بن عبد القادر األهدل )ت: 6)))هـ(.. )

ِعلوي بن أمحد السقاف )ت: 5)))هـ(.. )

عليه: العلامء  وثناء  العلمية،  مكانته  الثالث:  املطلب 

الباري األهدل مكانة علمية علية،  بن عبد  بن أمحد  العالمة حممد  تبوأ 
الرشعي:  العلم  حق  أداء  يف  واملشاركة  املبكر،  العلمي  اإلعداد  أساسها: 

انتفع به خلق كثر، ويشهد لذلك ما ييل: تأليًفا، وتدريًسا، وإفتاء حتى 

يف  راسًخا  إماًما  به-  ونفع  اهلل  »كان -رمحه  احلسن:  الثناء  نرش  جاء يف 
مجيع العلوم، وطوًدا شاخمًا ال يبلغ مداه إال أرباب احلجى والفهوم، متضلًعا 

يف علمي املعقول واملنقول، متبحًرا يف علمي األصول والفروع«))).

وجاء يف نيل الوطر: »العالمة، شيخ اإلسالم«))).

امللك  بجامعة  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط   ،)(((( اللوحة  للوشيل   (((
سعود برقم )8 76).

لزباره ))/4))).  (((



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
30

الفائق في صورة رسم الوثائق

والفقه  احلديث  علوم  يف  حمقق  »عاملٌ  ومعاقله:  العلم  ِهَجر  يف  وجاء 
بالتدريس  اشتغل  أخرى..،  علوم  يف  قوية  مشاركة  له  العربية،  وعلوم 

والتأليف«))). واإلفتاء 

احلجة  اهلامم،  العالمة،  »السيد،  النبوية:  اخلصائص  مقدمة  يف  وجاء 
عىل  ينيف  ما  له  فاجتمع  بالتأليف،  اشتغل  ودرس..،  أفتى،  النحرير..، 
كانت  اليمنية..،  الديار  يف  والتدريس  الفتوى  رئاسة  إليه  انتهت  املائة..، 
أوقاته كلها مشغولة بطاعة مواله، مرصوفة بني إفتاء، وتدريس، وتأليف، 

وقراءة قرآن، وأذكار، وهتجد، وفصل خصومات«))).

العلمية))): آثاره  الرابع:  املطلب 

اإلتقان يف االستئجار لقراءة القرآن.. )

أجوبة عىل أسئلة يف التجويد.. )

الطالبني.. ) الراغبني رشح خطبه منهاج  إرشاد 

إرشاد ذوي الرأي السليم إىل سلوك املنهج القويم.. 4

إرشاد من هييم يف اسمي حممد وإبراهيم.. 5

لألكوع )ص 5)0)).  (((
النبوية ))/5). ينظر: مقدمة اخلصائص   (((

امللك سلامن بن عبد  اللوحة ) ))( خمطوط بمكتبة  الثناء احلسن للوشيل  ينظر: نرش   (((
العزيز بجامعة امللك سعود برقم )8 76(، نيل الوطر لزباره ))/5))(، ِهَجر العلم 
ومعاقلة لألكوع )ص5)0)(، مصادر الفكر اإلسالمي للحبيش ))/ 8(، األعالم 
خمطوطات  مؤلفي  معجم   ،)(7(/8( لكحالة  املؤلفني  معجم   ،)( /6( للزركيل 
احلرم املكي لعبد اهلل املعلمي ))/77)(، خزانة الرتاث )57/50)(، )07/56 (، 
.(86/8(( ،)876/77( ،)6(6/64( ،)655/60( ،)(44/60( ،)((7/58(



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
31

الفائق في صورة رسم الوثائق

إعانة املحتاج إىل رشح املنهاج.. 6

إعالم الغبي رشح نظم ابن عريب.. 7

إغاثة اإلخوان بتحقيق القول بإعادة وتر رمضان.. 8

إفادة السادة العمد يف حل ألفاظ الزبد..  

إفادة الطالب بأحكام القراءة عىل املوتى ووصول الثواب.. 0)

اإلمعان يف مسألة األخ مجعان.. ))

بغية أهل األثر فيمن اتفق له وألبيه صحبه سيد البرش.. ))

حتذير اإلخوان من تصديق الكهان.. ))

اليونان.. 4) بحكمة  للمشتغلني  السنان  تسديد 

تسهيل املقالة يف املقالة يف أحكام اإلقالة.. 5)

املنفعة يف تراجم األئمة األربعة.. 6) تعجيل 

املختار.. 7) القول  تلقيح األفكار بحل مشكالت 

الشواهد.. 8) أبيات  الفوائد عىل  تنقيح 

وهو .  ) تقدياًم  مجع  من  صالة  حكم  يف  وحتبري  بتحرير  املقال  تنقيح 
يظنه مجع تأخري.

توقيف النظار عىل حكم ما ثبت يف األرض املوقوفة من األشجار.. 0)

جواب عن سؤال: ﴿َما َهَٰذا بََشًرا﴾، ))كل أمر ذي بال((.. ))

اخلُطب.. ))
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خالصة املرسوم عىل مقدمة ابن آجروم. ))

دفع الوصمة عمن ثبت له العصمة.. 4)

رسالة يف احلكم باملوجب واحلكم بالصحة.. 5)

رسالة يف الفرق بني املجنون واملجذوب.. 6)

رسالة يف تقدير أروشات اجلنايات.. 7)

وعودة . 8) الغروب  بعد  الشمس  عودة  سؤالني:  جواب  يف  رسالة 
احلياة بعد املوت.

رسالة يف حقوق األزواج..  )

رسالة يف صالة النبي  عىل ابنه إبراهيم.. 0)

رسالة فيام ورد من عتق الرقاب يف شهر رمضان.. ))

العلامء ودم الشهداء.. )) رسالة فيام يتعلق بمداد 

(( .. رسالة فيمن أردفهم الرسول 

البخاري.. 4) القاري لصحيح اإلمام  سلم 

سؤال عن الواو احلالية يف قوله: ونحن عصبة.. 5)

سؤال عن تعرف الويل عىل القارص من بعد عزل القايض.. 6)

سؤال وجواب حول من عطس أو تشجأ.. 7)

الدنانري . 8) وعن  َداٖن﴾  ٱۡلَجّنَتَۡيِن  ﴿َوَجَنى  إعراب  عن  سؤاالن 
واملكرسة. الصحيحة  والدراهم 

للسيوطي..  ) الصغرى  رشح اخلصائص 
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رشح عىل اجلوهرة يف التوحيد.. 40

النسفية.. )4 العقائد  رشح عىل 

رشح عىل رسالة الشيخ حسني اإلبريقي.. )4

اللباب.. )4 رشح عىل منحة الوهاب نظم حترير تنقيح 

رشح مفيد احلاسب.. 44

رشح نظم احتامالت الدليل العرشة.. 45

الطريقة.. 46 بسرتة  الوثيقة  العروة 

الفائق يف صورة رسم الوثائق.. 47

احلديثية.. 48 الفتاوى 

الفقهية..  4 الفتاوى 

فتح الفتاح العليم برشح بسم اهلل الرمحن الرحيم. 50

اللبيب يف خصائص احلبيب.. )5 فتح الكريم القريب رشح أنموذج 

فتح امللك العالم رشح إرشاد العوام إىل معرفه اإليامن واإلسالم.. )5

املليبارية.. )5 فتح رب الربية عىل األسئلة 

الزرع . 54 ساقي  يف  بئر  قعر  يف  عامل  عىل  جناية  أرش  حول  فتوى 
بالثور.

فتوى عن حديث ))إِنَّ اإِلياَمَن َيْأِرُز إىِل امَلِدينَِة(( وعن عدم اختالف . 55
أرش املوضحة.

فتوى عن ويص الصبي إذا خان.. 56
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فتوى يف رشاء ثمر أعىل رؤوس النخل.. 57

كشف اللثام عن خمدرات قطر الندى ملؤلفه ابن هشام.. 58

كشف اهلم عن قّراء قاعدة مد عجوة ودرهم..  5

الدرية عىل متممة اآلجرومية.. 60 الكواكب 

الرقيق.. )6 بيع  يتعلق بحكم  فيام  الدقيق  املسلك 

املسلك الريض إىل املنهل الروي.. )6

الباب عىل فتح الوهاب.. )6 مفتاح 

النكاح.. 64 بأركان عقد  الفتاح  منح 

املنهج األعدل يف ترمجة الشيخ عيل األهدل.. 65

منية أويل الرواية والروية فيمن اتفق له وألبيه صحبة خري الربية.. 66

ۡفلََح ٱلُۡمۡؤِمُنوَن﴾.. 67
َ
أ نزهة أرباب الفنون يف أفنان ﴿قَۡد 

نرش األعالم رشح البيان واألعالم بمهامت أركان اإلسالم.. 68

نظم باب احليض يف املنهاج..  6

اآلجرومية.. 70 املقدمة  العطرية عىل  النفحة 

هداية األرفع عىل املسائل األربع.. )7

هداية العقول رشح ذريعة الوصول إىل علم األصول.. )7
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الثاين املبحث 
دراسة كتاب الفائق يف صورة رسم الوثائق؛ لألهدل

مطلبان: وفيه 

املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه:

فرعان: وفيه 

الفرع األول: اسم الكتاب:

الفائق يف صورة رسم الوثائق.

ملؤلفه: نسبته  توثيق  الثاين:  الفرع 

الكتاب ملؤلفه ظاهرة؛ يدل عليها أمران: نسبة 

النص عىل ذلك يف غالف املخطوط، حيث جاء عليه: »الفائق  األول: 
األهدل  الباري  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  ملؤلفها:  الوثائق؛  رسم  صورة  يف 

.(((»

املكي)))،  احلرم  خمطوطات  فهرس  كام  ملؤلفه  الكتاب  نسبة  الثاين: 
املكي))). ومعجم مؤلفي خمطوطات مكتبة احلرم 

](7[/  (((
.(6(0/6(  (((
.((77/((  (((
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املطلب الثاين: وصف نسخة املخطوط، ونموذج منه:

فرعان: وفيه 

الفرع األول: وصف نسخة املخطوط:

البحث  بعد  أجد  مل  واحدة  نسخة  الكتاب عىل  هذا  اعتمدت يف حتقيق 
والتتبع والسؤال غريها، وهي نسخة خاصة عليها متلك للشيخ عبد الرمحن 
بن عبد اهلل املعلمي، آلت مؤخًرا ملكتبة احلرم املكي بمكة املكرمة، حمفوظة 
لوًحا،  وتسعني  ثامنية  يف  املجموع  يقع  مؤلفات،  ثامنية  ضمن جمموع حيوي 

التايل: النحو  النسخة املحققة منه عىل  رقمه: )775)(، وبيانات 

- عدد ألواحها: ثامنية ألواح، كل لوح به وجهان، وكل وجه به مخسة 
وعرشون سطًرا، وكل سطر به ثامن كلامت.

إىل   )(6( الوجه  من  املذكور:  املجموع  من  املخطوط  ألواح  موقع   -
الوجه ))5).

- ناسخها: مل يدون.

- تاريخ نسخها: مل يدون.

وعناوينها  باألسود،  كتبت  واضح،  خطها  كاملة،  نسخة  وصفها:   -
باألمحر. غالًبا 
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الثاين: نموذج من املخطوط: الفرع 

الوجهان )38-39( من املخطوط
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الثاين القسم 
التحقيق قسم 
املحقق النص 

/]8)[بسم اهلل الرمحن الرحيم

وبه أستعني عىل أمور الدنيا والدين

احلمد هلل ربِّ العاملني، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد خاتم النبيئني، وعىل 
آله وصحبه أمجعني.

أربعة  من  الوثيقة  كتب  يف  بدَّ  ال  أنَّه  وإيانا-  تعاىل  اهلل  -وفَّقك  اعلم 
عن  والنسب  باالسم  ومتييزمها  واملبتاع،  البائع  ذكر  وهي:  أمور)))؛ 
عن  والصفات  باألسامء  ومتييزمها  ن)))،  واملثمَّ الثمن  وذكر  غريمها)))، 

غريمها، وبام يشتهر كلُّ واحٍد منهام من احلدود وغري ذلك)4).

ن  واملثمَّ والثمن،  واملشرتي،  البائع،  )ذكر  سبعة:  الوثيقة  أركان  احلاشية:  يف  كتب   (((
-أي: املبيع-، واإلجياب، والقبول، واحلدود(.

 ،)(8(/(( فرحون  البن  احلكام  تبرصة   ،)(6 /(0( للرسخيس  املبسوط  ينظر:   (((
القناع للبهويت )70/6)). جواهر العقود لألسيوطي ))/64(، كشاف 

ٰى  َ ٱۡشَتَ أشري هنا إىل أنَّ العلامء استحبوا تقديم املشرتي عىل البائع؛ لقوله تعاىل: ﴿إِنَّ ٱللَّ
نَّ لَُهُم ٱۡلَنََّة﴾ سورة التوبة من اآلية: ))))(، نص عىل 

َ
ۡمَوٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي أ

ذلك ابن فرحون يف تبرصة احلكام ))/86)(، الونرشييس يف املنهج الفائق ))/4 ).
هارون  البن  والتامم  النهاية  اختصار   ،)(85/4( للزيعيل  احلقائق  تبيني  ينظر:   (((
امللك سعود  بجامعة  العزيز  عبد  بن  امللك سلامن  بمكتبة  رقم) (، خمطوط  )اللوحة 

برقم ) )58(، البهجة للتسويل ))/5(، الرشح الكبري البن أيب عمر ) )/)4).
املنهج   ،)64/(( لألسيوطي  العقود  ))/))(، جواهر  للسمرقندي  الرشوط  ينظر:   (4(

الفائق للونرشييس ))/) )(، املغني البن قدامة )0)/)8).



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
39

الفائق في صورة رسم الوثائق

]وأربع خصال[))) إن ترك ذكرها مل تبطل الوثيقة: دفعه، وقبضه))).

وخصلتان ال بدَّ من ذكرمها عىل قول الشافعي))) رمحه اهلل تعاىل، ومها: 
التعاقد)5). بعد  باألبدان  ق  املبيع)4)، والتفرُّ رؤية 

يذكران  وإنام  العلم،  أهل  عامة  قول  يف  ذكرمها  يفيد  ال  وخصلتان 
ابن  قال  ولذلك  اإلشهاد،  وذكر  البيع،  ذكر  ومها)6):  واستظهاًرا،  عادة 

كتب يف احلاشية ما نصه: )كذا هو، والصواب: خصلتان(.  (((
الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية   ،)(7/((( للرسخيس  املبسوط  ينظر:   (((

))/6 )(، جواهر العقود لألسيوطي ))/65(، املغني البن قدامة )86/4).
املذهب  إمام  القريش:  شافع  بن  عثامن  بن  العباس  بن  إدريس  بن  اهلل، حممد  عبد  أبو   (((
أخذ  العارشة.  سن  يف  مالك  اإلمام  وموطأ  السابعة،  سن  يف  القرآن  حفظ  الشافعي. 
العلم عن كبار علامء عرصه، واختلط بقبائل هذيل فاستفاد منهم، وحفظ أشعارهم، 
و)الرسالة(،  )األم(،  مصنفاته:  من  والبيان.  الفصاحة  يف  املثل  به  رضب  حتى 
وتويف  )50)هـ(،  سنة:  بفلسطني  غزة  بمدينة  ولد  القرآن(.  و)أحكام  و)املسند(، 
طبقات   ،)( (/(( البغدادي  للخطيب  بغداد  تاريخ  ينظر:  )04)هـ(.  سنة:  بمرص 

النبالء للذهبي )0)/5). الشافعية الكربى للسبكي ))/)7(، سري أعالم 
ينظر: احلاوي الكبري للاموردي )4/5)(، كفاية النبيه البن الرفعة ) / 4).  (4(

وهو رواية عن اإلمام أمحد كام يف اإلنصاف للمرداوي )))/)0)-04)).
اجلليل  مواهب  يف  كام  واملالكية   ،)8(/8( للعيني  البناية  يف  كام  للحنفية  خالًفا 
قدامة  البن  الكايف  يف  كام  املذهب  من  الصحيح  يف  واحلنابلة   ،)( 4/4( للحطاب 

.( /((
ينظر: األم لإلمام الشافعي ))/4(، املهذب للشريازي ))/4).  (5(

أيب  البن  الكبري  والرشح   ،)(6/(( قدامة  البن  الكايف  يف  كام  احلنابلة  مذهب  وهو 
عمر )))/77)).

القوانني  يف  كام  واملالكية   ،)(4(/5( للكاساين  الصنائع  بدائع  يف  كام  للحنفية  خالًفا 
الفقهية البن جزيء ))/80)).

للغرناطي ))/6))-8))). املخترصة  الوثائق  ينظر:   (6(
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ما  ردَّ  أو  بعَت،  ما  سلِّم  أمحق؛  إال  ]اخلصال[)))  يشرتط  ال  رسيج)))))): 
قبضَت)4).

نقله عن ابن رسيج الروياين يف بحر املذهب )474/5).  (((
أبو العباس، أمحد بن عمر بن رسيج البغدادي: من فقهاء املذهب الشافعي وأعالمه.   (((
ومل  مصنف،  أربعامئة  بلغت  إهنا  يقال:  كثرية،  مصنفات  العباس  أليب  السبكي:  قال 
ينظر:  وتويف سنة: )06)هـ(.  تاريخ والدته،  أقف عىل  مل  منها.  اليسري  إال عىل  نقف 
ُشهبة  قايض  البن  الشافعية  طبقات   ،)((/(( للسبكي  الكربى  الشافعية  طبقات 

.(8 /((
ولعل  املتن.  يف  أثبته  ما  ووضع  عليها،  رضب  ثم  )اخلالص(،  األصل:  يف  كتب   (((
 :(4/( ( املبسوط  يف  الرسخيس  قال  به  املراد  بيان  ويف  )اخلالص(،  الصواب: 
»تفسريه: أن يشرتط عىل البائع أنَّ املبيع إذا استحق من يده، خيلصه حتى يسلمه إليه، 

بأي طريق يقدر عليه، وهذا باطل؛ ألنَّه رشط ال يقدر عىل الوفاء به«.
برقم  اخلالص،  باب  البيوع،  كتاب  املصنف،  يف  الرزاق  عبد  رشيح:  عن  رواه   (4(
يف  اخلالص  باب  واألقضية،  البيوع  كتاب  شيبة،  أيب  وابن   ،)( (/8(((4845(
باب  الغصب،  كتاب  الكربى،  سننه  يف  والبيهقي  برقم)74)0)))4/) )(،  البيع، 

من غصب جارية فباعها ثم جاء رب اجلارية، برقم )8))))))6/)0)).
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فأقلُّ ما ُيزئ من ذلك أن يكتب:

فالن،  ببني  ُتعرف  كذا)))،  مدينة  يف  التي  الدار  فالن  بن  فالن  اشرتى 
ل إىل))) بني فالن، والثاين إىل داٍر ُيعرف لفالن)))، والثالث إىل  ها األوَّ حدُّ
دار ُيعرف بفالن، والرابع إىل دار ُيعرف بفالن، بحقوقها كلِّها، بألف ديناٍر 
مثاقيل)4))5)، قبضها فالن بن فالن، وقبض هذه الدار املحدودة يف الكتاب 

بحقوقها كلِّها عىل بيع / ] )[ اإلسالم ورشطه.

جاء يف جواهر العقود لألسيوطي ))/64(: »بمدينة كذا، وال يقول: يف مدينة كذا،   (((
فقد حيمل ذلك عىل وقت البيع؛ ألنَّه قد جيوز أن يقال بعد ذلك: هذه الدار التي من 

مدينة كذا يف بلد كذا، فريجع ذلك إىل وقت العقد: أنه كان يف مكان كذا«.
جعل ما بعد الغاية خارًجا عنها؛ واألصل يف ذلك ما جاء يف صحيح البخاري، كتاب   (((
: »أنَّ  الصالة، باب هل يقام مسجد بني فالن ))/) ))0)4( عن ابن عمر 
رسول اهلل  سابق بني اخليل التي أضمرت من احلفياء، وأمدها ثنية الوداع، 

وسابق بني اخليل التي مل تضمر من الثنية إىل مسجد بني زريق«.
دار  حدها  قوله:  بعضهم  عىل  »أنكر   :)64/(( العقود  جواهر  يف  األسيوطي  قال 
فالن، فقيل له: أدخلت دور الناس يف املبيع. وكتب آخٌر: حدها حد دار فالن، فقيل 

له: جعلت حد دار فالن حًدا هلذا املشرتي«.
العقود ))/64(: »وال يكتب: مالصقة لدار فالن..؛ ألنَّ اليشء قد  جاء يف جواهر   (((

يعرف بفالن، وال يكون ملكه«.
جاء يف األوزان واألكيال الرشعية للمقريزي ))/)6(: »اسم ملا له ثقل سواء كرب أو   (4(

صغر، وصار يف عرف الناس اساًم للدينار«.
قال السمرقندي يف الرشوط والوثائق ))/))(: »وإنام يعاير باملثاقيل؛ ألنَّ املثاقيل مل 

ختتلف يف اإلسالم وال قبله«.
جاء يف جواهر العقود ))/65(: »ألنَّه ال جيوز إال أن يكون معلوًما، فإذا ذكر وزنه   (5(

املبيع معلوًما«. الذي وقع عليه العقد، كان ثمن 
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بيع))( مغل))()3(: صفة 

بوادي  احلرث-  أرٍض -مزرعة  قطعة  بن فالن من فالن  اشرتى فالن 
ِقبليًّا ورشقيًّا ويامنيًّا وغربيًّا)6)،  زبيد)4) مثاًل، برشيج)5) كذا، ويذكر احلدود 
وال  ُيفسده)8)،  رشٍط  بال  رشعيًّا)7)،  صحيًحا  بيًعا  وكذا،  كذا  مبلغه  بثمٍن 
املشرتي  من  املذكور  الثمن  مجيع  املذكور  البائع  واستوىف  ُيبطله) )،  خياٍر 
من  املذكور  املشرتي  ة  ذمَّ به  برئت  رشعيًّا،  صحيًحا  استيفاًء  املذكور)0)) 

جاء يف مغني املحتاج ))/)(: »مقابلة مال بامل عىل وجه خمصوص«.  (((
جاء يف مطالب أويل النهى للرحيباين ))/)74(: »فهو مغل: إذا أخذ الغلة«.  (((

امين ))/ 4)(، لسان احلكام  ينظر: املقنع البن مغيث ))/) (، روضة القضاة للسِّ  (((
البن الشحنة ))/50)).

البلدان لياقوت احلموي ))/)))(: »مدينة مشهورة باليمن أحدثت  جاء يف معجم   (4(
يف أّيام املأمون«.

الّرّيان  ورشيج  نابط  »رشيج   :)(40/(( احلموي  لياقوت  البلدان  معجم  يف  جاء   (5(
وعّدة أمكنة يقال لكل واحد: رشيج كذا: قرى من نواحي زبيد باليمن«.

الوثائق   ،)47/8( للجصاص  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:  األربع.  جهاهتا  يذكر   (6(
املخترصة للغرناطي ))/6))-7))(، جواهر العقود لألسيوطي ))/64(، الكايف 

البن قدامة )86/4)).
جاء يف جواهر العقود لألسيوطي))/66(: »بل يقول: رشاء رشعًيا؛ ألنَّ االعرتاف   (7(
بصحته اعرتاف بأنَّ بائعه باع ما ملكه، فإذا خرج املبيع مستحًقا للغري مل يكن ملشرتيه 

بالثمن«. بائعه  الرجوع عىل 
من  ألنَّ  يفسده؛  فيه  رشط  »ال   :)((/(( للسمرقندي  والوثائق  الرشوط  يف  جاء   (8(
البيع، مثل رشط أن يملك املشرتي الدار، أو ينقد الثمن، أو ما  الرشوط ما ال يفسد 

شابه ذلك«.
عقد  يف  اشرتط  إذا  ما  اخليار  من  »ألنَّ  لألسيوطي))/66(:  العقود  جواهر  يف  جاء   ( (

البيع عند طائفة وهو ما زاد عىل الثالث، يفسده«..
الثمن؛ حترًزا من  بقبض  »يبدأ  العقود لألسيوطي ))/66-65(:  جاء يف جواهر   ((0(
ذلك  كان  إليه،  بائعها  ودفعها  املشرتي،  تسلمها  إذا  الدار  إنَّ  يقول:  فإنَّه  مالك  قول 
بدأ  فإذا  ثمنها،  أنَّه وفاه  يمينه  الثمن، والقول قول املشرتي مع  دلياًل عنده عىل قبض 

بذكر قبض الثمن ثم ذكر التسليم بعده زال اإلشكال«.
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وحطيطٍة)))،  إسقاٍط  براءة  ال  واستيفاٍء)))،  قبٍض  براءة  املذكور  الثمن 
الرشاء  بسبب  وقبضه  يده  حتت  وصار  املذكور،  املبيع  املشرتي  وقبض 
عقوهلام،  ة  صحَّ حال  يف  املذكورين  من  والرشاء  البيع  وصدر  الصحيح، 
وبعد معرفتهام  ونفوذ كلمتهام، وطواعيتهام، واختيارمها،  فهام،  وجواز ترصُّ
اإلشهاد،  وقع  وبذلك  عنهام،  اجلهالة  نفت  ًة  تامَّ معرفًة  املذكور  للمبيع 

باهلل شهيًدا. وكفى 

صفة بيع أرض سكنى)3(:

اهلل  -محاها  كذا  مدينة  من  كذا،  بحافَّة  سكنى  أرض  دمنة)4)  يكتب: 
ًة،  كافَّ فالن  بن  وفالن  ًة،  كافَّ فالن  بن  فالن  بيد  أرض  ِقبليًّا  ها  حيدُّ تعاىل-، 
بن فالن  مالكها فالن  املحدودة  منة  الدِّ باع هذه  احلدود،  ويذكر  م،  تقدَّ كام 
يذكر  ثم  بيًعا صحيًحا رشعيًّا،  م،  تقدَّ كام  الثمن  ويذكر  بن فالن،  من فالن 

متام الوثيقة إىل آخرها.

جاء يف البيان للعمراين )48/6)(: »وهو أن يسلم له ما أخذه، فإذا مل يسلم له ذلك،   (((
مل تلزمه الرباءة«.

فعيلة  واحلطيطة  أسقطت،  الدين  من  »وحططت   :)(4(/(( املنري  املصباح  يف  جاء   (((
مفعولة«. بمعنى 

ينظر: املقنع البن مغيث ))/) (، الرشوط والوثائق للسمرقندي ))/0)).  (((
جاء يف حاشية الصبان ))/4)(: »بكرس الدال وهي: ما بقي من آثار الدار«.  (4(
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صفة بيع بنياٍن؛ عقاٍر أو خوٍص))())(:

 (4( واجَلصِّ والطني   ((( باآلُجرِّ مبنيٌّ   ]40[/ عقاٌر  العقار:  يف  يكتب 
وسائر  وصاهنا  تعاىل  اهلل  -محاها  كذا  مدينة  من  كذا،  بحافَّة)6)  والنُّورة)5)، 
م،  تقدَّ كام  احلدود  يذكر  ثم  آمني-،  عباده،  من  بالصاحلني  اإلسالم  بالد 
بسقفه  جذوع،  أو  مثاًل  أرسى)8)  بتسعة  جملس  البنيان)7):  هذا  وصفة 

جاء يف املصباح املنري للفيومي ))/)8)(: »اخلوص ورق النخل«.  (((
ينظر: املقنع البن مغيث ))/) (، الرشوط والوثائق للسمرقندي ))/0)).  (((

جاء يف حاشيتا قليويب وعمرية ))/80)(: »اآلجر أي الطوب املحرق«.  (((
وتسميه  ويطىل..،  به  يبنى  ما  »اجلص:   :)(( /(( للدمريي  الوهاج  النجم  يف  جاء   (4(

العامة اجلبس وهو حلن«.
جاء يف حتفة املحتاج ))/54)(: »حجر الكلس«.  (5(

الناحية  واحلوف:  »احلافة   :)((/4( سيده  البن  األعظم  واملحيط  املحكم  يف  جاء   (6(
واجلانب«.

ثابت،  من يشء  فيها  كان  ما  »وكل  للغرناطي))/48)(:  املخترصة  الوثائق  يف  جاء   (7(
فيها  كان  وما  للمبتاع،  فهو  الرحى،  وحجر  الربج،  ومحام  الكوى،  ونحل  كالبنيان، 

غري ثابت، فهو للبائع إال أن يشرتطه«.
نور  لكتاب  جازم  حممد  حتقيق  من   )((/(( الصحفة  من   )(6(( احلاشية  يف  جاء   (8(
من  »نوع  الوارف:  املظّفري  العهد  يف  اليمن  وأعراف  وقوانني  نظم  يف  املعارف 
األخشاب يبلغ طوهلا بني عرشة واثني عرش ذراًعا، وحميط ذراعها: بني ذراع ونصف، 

وذراع، وربع وذراع«.
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بابه  أو شبك)4) خرج)5) وحرور)6) وشقار)7)،  أو بغيل)))  وِضَلٍع)))  ُبُسط))) 
بباب  أرسى)0))،  بثالثة  خمرطم  أو  اين  برَّ بباَدَهنج) )  بدرفني)8)  مثاًل،  ِقبيلٌّ 
ينقل  بدرفني  ِقبيلٌّ  باهبا  صغرية))))  وخملفة  بدرفني،  املجلس  داخل  كبري 
هذا  نافذ   ، قبيلٌّ وكذا  كذا  تسعة أرسى، سقفه  من رشقيِّه خمزن  املجلس  هبا 

جاء يف احلاشية )7)0)( من الصحفة ))/87)( من حتقيق حممد جازم لكتاب نور   (((
املعارف: »مجع بساط، وهو ما يفرش عىل األرض أو الكرايس«.

نور  لكتاب  جازم  حممد  حتقيق  من   )((/(( الصحفة  من   )(5 ( احلاشية  يف  جاء   (((
النجارون بسحبه ليكون مربًعا«. املعارف: »مجع ضلع وضلعة: خشب أمحر يقوم 

الوهاب  عبد  بن  حممد  بن  سامل  أفادين:  وقد  به،  املراد  عن  حتدث  من  أجد  مل   (((
بيت  اليمن:  يف  يقولون  بأهنم  الرشعية-  بالعلوم  اهتامم  له  اليمن،  أهل  احلطامي-من 
بني  يربط  الذي  اإلسرتاحة  مربع  بالبغلة:  ويريدون  بغالت،  ربع  أو  بغالت  بثالث 

الدرجني املختلفني يف االجتاه، وغالًبا ما تكون البغلة بعد ثالث درجات.
نور  لكتاب  جازم  حممد  حتقيق  من   )((/(( الصحفة  من   )(55( احلاشية  يف  جاء   (4(
املعارف: »كل ما تداخلت قضبانه من قصب أو خشب فهو ُشُبك وشباك وَشْبك«.
املعروف،  الوعاء  بالضم:  »اخلرج   :)5((/5( للزبيدي  العروس  تاج  يف  جاء   (5(

عريب، وهو جوالق ذو أذنني«.
يف  به  املراد  بأنَّ  سابًقا-  له  -املشار  سامل  أفادين  وقد  به،  املراد  عن  حتدث  من  أجد  مل   (6(

اليمن: الرحى أو املطحن.
وتكليله  البيت،  بناء  إكامل  »التشقري:   :)50(/(( لإلرياين  اليمني  املعجم  يف  جاء   (7(

بأنه بيت مكمل«. بالزخرقة املعروفة أعاله، تكون زينة له، وتشعرك 
وقد أفادين سامل - املشار له سابًقا- بأنَّ الشقار: الفتحات الصغرية يف السور لإلضاءة.
الباب  اليمني لإلرياين ))/85)(: »الدرفة تطلق عىل أحد مرصاعي  جاء يف املعجم   (8(

إذا كان مزدوًجا«.
جاء يف قصد السبيل للمحبي ))/00)(: »املنفذ الذي جييء منه الريح«.  ( (

مل أجد من حتدث عن املراد به، وقد أفادين سامل - املشار له سابًقا- أنَّ املراد باب   ((0(
كبري قوامه ثالثة أرسى، واألرسى واألرسع اخلشب الذي يستخدم يف البناء.

مل أجد من حتدث عن املراد به، وقد أفادين سامل -املشار له سابًقا- أنَّ املراد باملخلفة   ((((
الباب. الربعة واملزالج والشنكار ما يستخدم لغلق  وتسمى 
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املجلس من رشقيِّه مطبخ بخمسة أرسى، سقفه كذا وكذا، ويقابل املجلس 
املذكور من ِقبليِّه جملس بسبع أرسى، سقفه كذا وكذا عىل حسب ما سقف 
أو  باع  تقدم،  ما  ويذكر  دهليز)))،  البنيان  وهلذا  دائر،  البنيان  هبذا  به، حييط 
اشرتى هذي الدار أو البنيان املذكورة وما فيها ومجيع حقوقها ]ومراقها[))) 
صحيًحا  بيًعا  الثمن،  ويذكر  فالن،  بن  فالن  من  فالن  بن  فالن  و]...[))) 
يفسده،  بال رشٍط  املشرتي،  من  فوري  وقبول  البائع،  من  بإجياٍب  رشعيًّا، 
ة  ذمَّ وبرئت  املذكور،  الثمن  املذكور مجيع  البائع  واستوىف  يبطله،  وال خياٍر 
وال  دعوى  وال  ذلك حجة  يف  له  يبق  ومل  براءة صحيحًة رشعيًَّة،  املشرتي 
ًغا من غري  طلب، وقبض املشرتي /])4[ املذكور املبيع املذكور فارًغا مفرَّ
بينه وبينه، وصار حتت يده ويف حوزه وحتت قبضه  شاغل وال حائل حيول 
حال صحتهام  يف  منهام  ذلك  مجيع  ، وصدر  الرشعيِّ الصحيح  الرشاء  بحقِّ 
ًة كافيًة نفت  واجلواز والطواعية واالختيار، وبعد معرفتهام لذلك معرفًة تامَّ
قا عن تراٍض منهام، وبذلك كلِّه وقع اإلشهاد، ووضع  اجلهالة عنهام، وتفرَّ

خطَّه من ذكر، وكفى باهلل شهيًدا.

وإن كان البنيان خوًصا، أو بيع مع األرض، ذكر األرض وحدودها ثم 
بنياٌن خوًصا، ويذكر صفتها وتفصيلها. الدمنة  يقول: ويف هذه 

كتب:  ثم  والتفصيل  احلدود  ذكر  أنصباء،  من  نصيًبا  املبتاع  كان  وإن 
باع فالن بن فالن مجيع نصيبه يف هذه األرض أو الدمنة أو الدار املحدودة 

والدار،  الباب  بني  ما  بالكرس:  »الِدْهليُز   :)878/(( للجوهري  الصحاح  يف  جاء   (((
الدهاليز«. فاريس معرب. واجلمع 

)ومرافقها(. الصواب:  لعل   (((
بياض يف األصل بمقدار كلمة.  (((
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مشاًعا غري  السدس،  أو  الربع  أو  الثلث  أو  كالنصف  كذا،  املذكورة، وهو 
م  يتمِّ ثم  مقسوم،  غري  مشاًعا)))  وكذا  كذا  مجلة  من  وكذا  وكذا  مقسوم، 

الرشوط كام سبق))).

بن فالن  باع فالن  أو  املشرتي وكياًل كتب: اشرتى  أو  البائع  كان  وإن 
الفالين الثابت بطريق الوكالة من فالن بن فالن يف بيع هذا اليشء املذكور، 
وكيل  ]للوكالة[)))من  الثابت  فالن  من  فالن  بن  فالن  اشرتى  أو  باع  أو 

فالن بن فالن)4).

ا كتب: اشرتى فالن بن فالن من  وإن كان البائع أو املشرتي أًبا أو جدًّ
ا  الغبطة، والرضورة إن كان مضطرًّ أو  فالن بن فالن بام رأى من املصلحة 

التهمة. انتفاء  إىل ذلك، ولكامل شفقته مع 

/])4[ وإن كان وصيًّا كتب: اشرتى فالن بن فالن من فالن بن فالن 
الثابت النصب عىل الطفل يومئٍذ فالن بن فالن من أبيه املتوىفَّ إىل رمحة اهلل 
الطفل  حلاجة  وذلك  رة،  املطهَّ الرشيعة  حاكم  من  أو  فالن،  بن  فالن  تعاىل 
املذكور إىل النفقة والكسوة، وظهور الغبطة واملصلحة يف بيع الدار املرشفة 
املبيع  مثل  املذكور  الثمن  وكون  ذلك-،  احلال  اقتىض  -إن  االهندام  عىل 

املذكور.

جاء يف النظم املستعذب لبطال ))/8)(: »أي: مشرتك غري مقسوم، من قوهلم: أشاع   (((
اخلرب: إذا أذاعه، ومل خيتص به واحد دون واحد«.

ينظر: املقنع البن مغيث ))/00)-)0)(، جواهر العقود لألسيوطي ))/)8).  (((
)الوكالة(. الصواب:  لعل   (((

ينظر: املقنع البن مغيث ))/00)-)0)(، جواهر العقود لألسيوطي ))/)8).  (4(
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الرهن))())(: صفة وثيقة عقد 

فالن  بن  فالن  بن  فالن  ة  ذمَّ يف  الفالين  فالن  بن  فالن  يستحقُّ  يكتب: 
الدراهيم))) مثاًل كذا وكذا، ويصفها بصفتها، استحقاًقا  الفالين ما بلغ من 
ثمن  بسبب  أو  املثل،  ردَّ  يوجب  صحيٍح  قرٍض  بسبب  رشعيًّا،  صحيًحا 
كان  إن  األجل  ويذكر  السبب،  ذكر  ترك  شاء  وإن  مثله،  قبض  قبضه  مبيٍع 
اًل، وإن كان حاالًّ ذكر احللول، أو أطلق، فإن املطلق  ]غري[)4) القرض مؤجَّ
حممول عىل احللول)5)، ثم يكتب: فلام تمَّ ذلك رهن فالن املذكور من فالن 
د  وحيدِّ ويصف  وكذا،  كذا  وهو  يعرفانه  ما  املذكور  الثابت  بدينه  املذكور 
يف  ذلك  وصدر  مثله،  قبض  باإلذن  مقبوًضا  رهنًا صحيًحا رشعيًّا  العقار، 
باهلل  الصحة واجلواز والطواعية واالختيار، وشهد من حرض، وكفى  حال 

شهيًدا.

يستوىف  بدين  وثيقة  املال  عني  »جعل   :)( 4/ ( الرفعة  البن  النبيه  كفاية  يف  جاء   (((
استيفائه ممن عليه«. تعذر  منها، عند 

هارون  البن  والتامم  النهاية  اختصار  امين))/8)4(،  السِّ البن  القضاة  روضة  ينظر:   (((
)اللوحة رقم )6)(، خمطوط بمكتبة امللك سلامن بن عبد العزيز بجامعة امللك سعود 

برقم ) )58(، لسان احلكام البن الشحنة ))/74)).
ب، وكرس اهلاء لغة،  جاء يف الصحاح للجوهري )8/5) )(: »الِدْرَهُم فاريسٌّ معرَّ  (((

وربَّام قالوا ِدْرهاٌم... ومجع الِدْرَهِم َدراِهُم، ومجع الِدْرهاِم َدراهيُم«.
زائدة. لعلها   (4(

البهجة للتسويل ))/5). الرفعة ) / 4)(،  النبيه البن  ينظر: كفاية   (5(
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صفة اإلجارة))())(:

استأجر فالن بن فالن الفالين من فالن الفالين أرًضا مزدرعة احلرث، 
مع  أرض  أو  سكنى،  دمنة  أرض  أو  كذا،  بجهة  كذا،  برشيج  كذا،  بوادي 
كاملة  سنة  ومرتفقها)))،  ومرافقها  حقوقها  بجميع  خوص،  أو  عقار  بنيان 
/])4[ أو كذا وكذا سنة متوالية الليايل واأليام، ابتداؤها يوم كذا من شهر 
كذا وكذا من سنة كذا وكذا، بكذا وكذا ديناًرا ودرمًها، ويصفها، ويكتب: 
وقبضها  املذكور،  ر  املؤجِّ إىل  املذكورة  األجرة  مجيع  املذكور  املستأجر  دفع 
املذكور  ر  املؤجِّ براءة قبض واستيفاء، وسلَّم  واستوفاها، وبرئ من مجيعها 
املذكورة، أو األرض  الدار  املذكور، أو مجيع هذه  ر  املؤجَّ املستأجر هذا  إىل 
غًة، وخىلَّ بينه وبينها، فقبضها قبض مثلها، وصارت  املحدودة، فارغًة مفرَّ

حتت يده وقبضه بحكم اإلجارة املذكورة.

وإن شاء كتب: بأجرة معلومة مستوفاة، فهو خمترص كاٍف.

كتب: عىل  املستأجر حيرث،  وأراد  للزراعة،  أي  إلخ  أرًضا  كانت  وإن 
أهنا أرض بيضاء ال ماء هلا، لينتفع هبا بام شاء)4).

معلومة  مقصودة  منفعة  عىل  »عقد   :)((7/5( للدمريي  الوهاج  النجم  يف  جاء   (((
معلوم«. بعوض 

)اللوحة  هارون  البن  والتامم  النهاية  اختصار   ،)(5(/(( مغيث  البن  املقنع  ينظر:   (((
برقم  سعود  امللك  بجامعة  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط   ،)(7( رقم 
لألسيوطي  العقود  جواهر   ،)( (/(( للغرناطي  املخترضة  الوثائق   ،)58( (

.(((0/((
غرس  من  عليها  ما  يكتب  »وال   :)46/(( للمرسقندي  والوثائق  الرشوط  يف  جاء   (((

وشجر؛ فإنَّ الشجر ال يقبل اإلجارة«.
يقول:  إال  للزرع  إجارهتا  تصح  »فال   :)(6(/7( للروياين  املذهب  بحر  يف  جاء   (4(
أجرتكها عىل أهنا أرض بيضاء ال ماء لتصنع هبا ما شئت عىل أن ال تبني وال تغرس؛ 
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واجلواز،  ة  الصحَّ حال  يف  صادرًة  رشعيًَّة،  صحيحًة  إجارًة  ويكتب: 
نفت اجلهالة عنهام، ويشهد من حرض، وكفى باهلل شهيًدا.

صفة عتق))( أو تدبري))()3(:

تعاىل  اهلل  بحمد  يشهدون  آخرها،  ون  املسمَّ الشهود  عليه  شهد  ما  هذا 
فالن  بن  فالن  أنَّ  وآخًرا،  اًل  أوَّ نبيِّه  عىل  والسالم  والصالة  عليه،  والثناء 
ويصفه  الزنجي)6)،  أو  النويب)5)،  أو  احلبيش)4)،  العبد  مملوكه  دبَّر  أو  أعتق 
باللون  ويصفه  الشفتني،  كبري  الشعر)7)  جعد  مثاًل  أسمر  صفته،  الذي 
بصفة  يه  ويسمِّ العالمات،  من  فيه  ما  بجميع  وحيلِّيه  والقرص،  والطول 
بإقراره له بامللك عتًقا أو تدبرًيا صحيًحا رشعيًّا، لوجه اهلل الكريم، ورجاء 

بحفر  ملتزم  املؤجر  أنَّ  املستأجر  توهم  للزرع،  استأجرها  وقد  هذا  يرشط  مل  إذا  ألنَّه 
بئر أو هنر ملا عليه من حقوق التمكني، وذلك غري الزم له فلم يكن بد من رشط ينفي 

التوهم«. هذا 
إىل  ال  آدمي  رقبة  عن  ملك  »إزالة   :)(80/((( الرفعة  البن  النبيه  كفابة  يف  جاء   (((

مالٍك؛ تقرًبا هلل تعاىل«.
جاء يف النظم املستعذب لبطال ))/ 0)(: »مأخوذ من الدبر؛ ألنه عتق بعد املوت«.  (((
-(((/(( مغيث  البن  املقنع   ،)(75/(( العطار  البن  والسجالت  الوثائق  ينظر:   (((
امين  السِّ القضاة البن  الوثائق املخترضة للغرناطي ))/48)-50)(، روضة   ،)((4

.((0 8/((
بحبشة  احلبشة  سميت  احلبشة..،  إىل  »النسبة   :)47/4( للسمعاين  األنساب  يف  جاء   (4(

بن حام، وقيل: الزنج واحلبشة والنوبة..هم ولد زعيا بن كوش بن حام«.
جاء يف اللباب البن األثري ))/8))(: »النسبة إىل بالد النوبة، وهم نوع من السودان،   (5(

جياورون ديار مرص، وعامة من ينسب إليهم من املوايل«.
السودان،  بالد  وهي  معروفة،  الزنج  »بالد   :)(( /6( للسمعاين  األنساب  يف  جاء   (6(
والزنج هو ابن حام، وقيل: الزنج واحلبش ونوبة..أوالد زعيا بن كوش بن حام«.

وتقبض  التواء  فيه  كان  إذا  الشعر:  للفيومي))/)0)(: »جعد  املنري  املصباح  جاء يف   (7(
فهو جعد وذلك خالف املسرتسل«.
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ثوابه اجلسيم، وخوًفا من عذابه األليم، /]44[ والقتحام العقبة)))، وهول 
يوم املسغبة)))، وليعتق اهلل تعاىل به كل عضٍو منه عضًوا منه من النار؛ لقوله 
ُعْضًوا  ِمنُْه  ُعْضٍو  بُِكلِّ  َتَعاىَل  اهللُ  َعَتَق  ُمْؤِمنًَة،  َرَقَبًة  أْعَتَق  ))َمْن   :
بِِه(()))، تقبَّل اهلل ذلك منه وأثابه، وجعل  ِمنُْه ِمَن النَّاِر، َحتَّى الَفْرَج بِالَفْرِج 
يفسده،  رشٍط  وال  عوٍض  بال  نافًذا  ثابًتا  عتًقا  ذلك  وكان  ه،  مستقرَّ اجلنَّة 
املسلمني،  األحرار  من  ا  حرًّ العتق  بسبب  املذكور  ى  املسمَّ فالن  فصار 
الوالء  سبيل  إال  عليه  ألحٍد  سبيل  ال  عليهم،  ما  وعليه  لألحرار،  ما  له 
ة  الصحَّ حال  يف  الفالين  فالن  من  ذلك  صدر  أو  ذلك  وكان  الرشعي)4)، 
وكفى  من حرض،  بذلك  نفسه  وأشهد عىل  واالختيار،  والطواعية  واجلواز 

باهلل شهيًدا.

الوصية))())(: صفة 

محد  بعد  يشهدون  آخرها،  ون  املسمَّ الشهود  عليه  شهد  ما  هذا  يكتب: 
يف  فالن  بن  فالن  أنَّ  وآخًرا،  أواًل  نبيِّه  عىل  والسالم  والصالة  تعاىل،  اهلل 
فه، طائًعا غري مكرٍه، وال حمجوٍر عليه، وإن  ة عقله، وجواز ترصُّ حال صحَّ

جاء يف الغريبني للهروي )504/5)(: »يتحمل األمر العظيم يف طاعة اهلل تعاىل«.  (((
جاء يف املفردات لألصفهاين ))/))4(: »السغب وهو اجلوع«.  (((

((50 ( برقم  العتق،  فضل  باب  العتق،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  اإلمام  أخرجه   (((
ِمَن  ُعْضًوا  منه  ُعْضٍو  بُكلِّ  اهللُ  أْعَتَق  ُمْؤِمنًَة،  َرَقَبًة  أْعَتَق  ))َمن  ولفظه:   ،)((47/((

بَفْرِجِه((. َفْرَجُه  ُيْعتَِق  النَّاِر، حتَّى 
جاء يف املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي )0)/40)(: »أمجع املسلمون   (4(

عىل ثبوت الوالء ملن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنَّه يرث به«.
جاء يف كفاية النبيه البن الرفعة )))/4))(: »تربع بحق، أو تفويض ترصف خاص،   (5(

مضافني إىل ما بعد املوت«.
ينظر: املقنع البن مغيث ))/) )(، جواهر العقود لألسيوطي ))/)6)).  (6(
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ة عقله وبه مرض يف جسمه)))، أوىص وهو  كان مريًضا كتب: يف حال صحَّ
ته،  اًل لعزَّ يشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، إقراًرا بربوبيَّته، وتذلُّ
 عبده ورسوله،  واعتصاًما من الشكِّ باليقني، ويشهد أنَّ حممًدا 
أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون، ويشهد 
آتية  ، /]45[ وأنَّ الساعة  ، وأنَّ الرصاط حقٌّ النار حقٌّ ، وأنَّ  أنَّ اجلنَّة حقٌّ
ال ريب فيها، وأنَّ اهلل يبعث من يف القبور، عىل ذلك عاش، وعليه يموت، 
وعليه يبعث إن شاء اهلل تعاىل من اآلمنني، وأوىص من حرضه وخلف بعده 
أن يتقوا اهلل حق تقاته، وال يموتنَّ إال وهم مسلمون، وأوىص إىل فالن بن 
ى  وسوَّ خلقه،  مجيع  عىل  اهلل  كتبه  الذي  املوت  حادث  به  حدث  لئن  فالن 
باملعروف)))، من غري  بكفنه وحنوطه ومؤن جتهيزه  يبدأ  أن  عباده،  بني  فيه 

إرساف وال تقتري، وأن يقيض ديونه.

له،  به  أقرَّ  الذي  مبلغه  ذكرته، وذكرت  ]ديٌن[)))  ذاكًرا ألحٍد  كان  فإن 
الفراغ من كفنه ومؤنة جتهيزه، ويفرق  بعد  تركته  الثلث من  وأن خيرج من 
ذلك عىل كذا وكذا، وإن خصَّ قوًما بأعياهنم وإن عمَّ ذكرت عىل حسب ما 
قه يف وجوه اخلري والربِّ  يصدر منه، وجعل ذلك الويص فالن بن فالن ليفرِّ
والقربى، وإن كان أوىص بأعياٍن ذكرهتا، وإن كان أوىص بأكثر من الثلث 
أو  الوثيقة، وإن جعل قضاء ديونه يف ثلث ماله،  أو بجميع ماله ذكرت يف 
من  فإن فضل  منهم،  واحٍد  لكلِّ  به  أقرَّ  الذي  ذكرت  الدين  عنيَّ أصحاب 

أو  صحيح  الويص  هل  »وتذكر   :)((4/(( للغرناطي  املخترصة  الوثائق  يف  جاء   (((
مريض«.

وقضاء  واجلهاز  الكفن  »ذكر   :) (/(( للسمرقندي  والوثائق  الرشوط  يف  جاء   (((
الديون من رأس املال فهو احتياط، وإال فالرشع يوجب ذلك«.

لعل الصواب: )دينًا(.  (((
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أوىص  وإن  ذكرته،  الربِّ  أبواب  أو  أقاربه  إىل  أنه ُيرصف  وذكر  الثلث يشء 
ٍة وعمرٍة ذكرهتا، فإن كان فرًضا أو نفاًل ذكرت أيًضا، وإن أقرَّ بوارث  بحجَّ
إىل  وأسند وصيته  أيًضا،  بالوارث  إقراره  بعد  كتبت  ولًدا  كان  فإن  ذكرته، 
وأن  الورقة،  هذه  إليه صدر  عهد  ما  إنفاذ  يف  أواًل  املذكور  فالن  بن  فالن 
أكثر  أو  ولدين  كان  وإن  فالن،  ى  املسمَّ الصغري  ولده  أمر  ينظر /]46[ يف 

ذكرت عددهم وأسامءهم، ذكوًرا كانوا أو إناًثا.

ثم يكتب: وأن يقوم بأمره، ويقبض ما خلف من تركته بعد قضاء دينه، 
ينفق  وأن  الدين،  من  عليه  كان  ما  ويقيض  وصيته،  وإنفاذ  جتهيزه،  ومؤنة 
من غري  باملعروف،  ويكسوه  الورقة،  هذه  ى صدر  املسمَّ الصغري  ولده  عىل 
ف فيام خلفه له، ويفعل ما يفعل الويلُّ املرشد يف  إرساٍف وال تقترٍي، ويترصَّ
بيعه مصلحة، ورشاء ما يف رشائه مصلحة، وتأخري ما يف تأخريه  بيع ما يف 
مصلحة، واستئجار ما يف استئجاره مصلحة، من عقاره وديرانه))) ورقيقه، 
 وابتغاء  وأمره يف مجيع ما عهد إليه من هذه الوصية بتقديم تقوى اهلل 
ض إليه من  مرضاته، وينهاه عن الظلم، وجينبه اإلثم، وأقامه يف مجيع ما فوَّ
وارتضاه  وأمانته،  دينه  من  علم  ملا  نفسه؛  مقام  املذكورة  املتقدمة  الوصية 
من مواالته لنفسه، وبذلك أشهد عىل هذه الوصية من حرض من الشهود، 

باهلل شهيًدا. وكفى 

دار، وديار، ودور، ويف اجلمع  »يقال:  اللغة لألزهري )4)/08)(:  جاء يف هتذيب   (((
القليل أدور وأدؤر وديران«.
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ويف نصب الوصاية))())( يكتب:

كام  ويعيدهم  بالفناء،  خلقه  وعىل  بالبقاء،  لنفسه  الذي حكم  هلل  احلمد 
شاء، وجعل الواسطة بينه وبينهم األنبياء، فبيَّنوا الدين، وأوضحوا السبيل 
وقال  ]كالوصية[)))،  الندب    الرسول  سنَّه  مما  وكان  للسائلني، 
مكتوبٌة  ووصيَُّتُه  إال  ليلتاِن  عليه  يمرُّ  مسلٍم  امرٍئ  حقُّ  ))ما   :
عنده(()4)، وكان من قضاء اهلل وقدره أن أوىص فالن بن فالن عىل أوالده 
هلم  ف  ويترصَّ أمورهم،  مجيع  يف  ينظر  الكبار)5)،  من  يرشد  ومن  الصغار، 
ورشده،  املذكور،  الويصِّ  لكامل  وذلك  واملصلحة،  واالحتياط  النظر  عىل 
وكفايته ملا قلَّده إياه، وعدالته، وأمانته، فرضيه لذلك، /]47[ وأقامه مقام 
نفسه، أعانه اهلل عىل ما محَّله، وكان ذلك من الويصِّ املذكور يف حاٍل تصحُّ 
ة نظره، ]وعدم[)6) من تنتقل إليه الوالية  منه اإلنابة يف ذلك؛ لكامله وصحَّ

رشًعا، وشهد عىل ذلك من حرض، وكفى باهلل شهيًدا.

بعد  ملا  مضاف  ترصف  »إثبات   :)67/(( األنصاري  لزكريا  املطالب  أسنى  يف  جاء   (((
املوت«.

ينظر: الوثائق املخترصة للغرناطي ))/6))(، كفاية النبيه البن الرفعة )))/0))-  (((
.((((

لعل الصواب: )إىل الوصية(.  (((
تقدم خترجيه يف الصفحة )))).  (4(

البالغني؛  الويص عىل األوالد  للغزايل )486/4(: »وال جيوز نصب  الوسيط  جاء يف   (5(
إذ ال والية عليهم«.

مرتني. تكررت   (6(
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ويف نصب القايض عىل الطفل))( الصغري يكتب))(:

يقول القايض األجل فالن بن فالن، بعد أن ينعته بجميع نعوته وألقابه، 
ويقول: وهو يف جملس حكمه وقضائه ]وفصل[)))، وإقامته ببلد كذا وكذا 
-محاها اهلل بالصاحلني-، نافذ احلكم هبا والقضاء: اشهدوا أين فوضت إىل 
أو  اثنني  كان  وإن  فالن،  بن  فالن  الصغري  الطفل  يف  النظر  فالن  بن  فالن 
فالن  أبيه  من  وخملفه  ماله  يف  وإناًثا،  ذكوًرا  وأسامءهم،  عددهم  ذكر  أكثر 
أب  ال  لكونه  النصب  إىل  حلاجته  ولطفوليته؛  لصغره  له  ونصبه  فالن،  بن 
مجيع  عىل  مشتماًل  ا،  تامًّ ا  عامًّ نصًبا   ، جدٍّ أو  أٍب  ِقبل  من  له  ويصَّ  وال  له، 
حقوقه  ويطلب  ديونه،  ويستقيض  وحيفظه،  ماله،  يف  ف  ليترصَّ فات؛  الترصُّ
عىل من كانت، وحيث كانت، ويستحلف ]...[)4) الواجبة، ويعمل يف ماله 
بتقديم  كله  ذلك  يف  ]وأوصيه[)5)  تقترٍي،  وال  إرساٍف  غري  من  باملعروف، 
حسن  من  عندي  ثبت  ملا  وذلك  املرشد،  الويلُّ  يعمله  ما  كلِّ  يف  اهلل  تقوى 
ديانته وأمانته، بشهادة من قبلت شهادهتم، وارتضيت عدالتهم، وكتبت له 

هذا الكتاب، وأشهدت له من حرض من الشهود، وكفى باهلل شهيًدا.

جاء يف لباب التأويل للخازن ))/) )(: »الطفولية: اسم للصبي ما مل حيتلم«.  (((
ينظر: اختصار النهاية والتامم البن هارون )اللوحة رقم 0))(، خمطوط بمكتبة امللك   (((
للرافعي  الكبري  الرشح   ،)58( ( برقم  سعود  امللك  بجامعة  العزيز  عبد  بن  سلامن 

.((67/7(
الصواب: )وفصله(. لعل   (((

كلمة غري واضحة يف األصل، قد ُتقرأ: )لذمته(.  (4(
مرتني. تكررت   (5(
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الكتاب احلكمي))())(: ويكتب يف 

ثبت عندي، وصحَّ لديَّ وأنا بمجلس الرشع الرشيف الذي أنوب فيه 
إليه ذلك رشًعا، بشهادة شاهدي عدٍل، ومها فالن بن فالن، وفالن  عمن 
الذي صفته كذا وكذا، يذكر مجيع أوصافه إن  الفالين  أنَّ اليشء  بن فالن، 
كان عينًا، فإن كان أرًضا ذكر حدودها، وإن كان دينًا ذكر جنسه، وقدره، 
ملٌك  عليه،  عى  املدَّ عىل  عي  املدَّ به   ]48[/ يستحّق  الذي  وسببه  وحلوله، 
أو  النهب  أو  الغصب  إال  عنه  يده  أزال  ما  وأنَّ  الفالين،  فالن  بن  لفالن 

مثاًل. ي  التعدِّ

ويكتب يف الدين)3())(:

وكذا،  كذا  الفالين  فالن  بن  فالن  ة  ذمَّ يف  يستحقُّ  فالن  بن  فالن  أنَّ 
وإجابٍة  مسموعٍة،  دعوى صحيحٍة  بعد  وذلك  ويكتب:  م،  تقدَّ كام  ويصفه 
باإلنكار ممن هو حتت يده حينئذ، وهو فالن بن فالن يف الدين، أو من فالن 
درء  املجيب عن  وقبوهلا، وعجز  والشهادة وسامعها  واالستشهاد  الفالين، 

جاء يف تبيني احلقائق للزيلعي )84/4)(: »نقل الشهادة يف احلقيقة«.  (((
وجاء يف درر احلكام ملال خرسو ))/))4(: »سمي به؛ ألنَّ املقصود به حكم املكتوب 

إليه«.
ينظر: املحيط الربهاين البن مازة ) /470).  (((

جاء يف فتح القدير البن اهلامم )7/)))(: »اسم ملال واجب يف الذمة يكون بدالً عن   (((
مال أتلفه أو قرض اقرتضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو 

املهر أو استئجار عني«.
 ،)(86/(( مغيث  البن  املقنع  العطار))/46)(،  البن  والسجالت  الوثائق  ينظر:   (4(

للغرناطي ))/ 5)). املخترص  الوثائق 
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ة، وسؤال احلكم ممن له ذلك، واحلكم به، وشهد من حرض، واهلل خري  احلجَّ
الشاهدين.

ويكتب يف اإلقرار))())(:

الفالين  بن فالن  لفالن  ته)))  ذمَّ أنَّ عليه يف  بن فالن  أقرَّ واعرتف فالن 
ويصفه  درمًها،  أو  ديناًرا  وكذا  كذا  مثاًل  الدراهم  أو  الذهب  من  مبلغه  ما 
واجلواز)5)  الصحة)4)  حال  يف  رشعيًّا،  صحيًحا  إقراًرا  صفاته،  بجميع 

والطواعية واالختيار، وشهد من حرض، واهلل خري الشاهدين.

هذا إن كان املَقرُّ به دينًا، فإن شاء كتب: يستحقُّ فالن بن فالن يف ذمة 
مبيٍع  بسبب  استحقاًقا صحيًحا رشعيًّا،  مبلغه كذا وكذا،  ما  بن فالن  فالن 
قبضه قبض مثله، أو بسبب قرٍض صحيٍح يوجب ردَّ املثل. وإن شاء مل يبنيِّ 

السبب.

وإن كان املَقرُّ به عينًا كتب: أقرَّ فالن بن فالن أنَّ مجيع األرض الفالنية 
املعروفة بكذا، والدار التي يف حملة كذا، وحيددها ويصفها بجميع حقوقها، 

الرفعة ) )/7))(: »إخبار عن وجوب حق بسبب سابق  النبيه البن  جاء يف كفاية   (((
عىل اإلخبار«.

امين ))/))7). ينظر: جواهر العقود لألسيوطي ))/5)(، روضة القضاة البن السِّ  (((
جاء يف الرشوط والوثائق للسمرقندي ))/0)-))(: »قولنا يف ذمته؛ ألنه قد يكون   (((
ذمته،  يف  قولك  تذكر  مل  ولو  ردها،  عليه  أنَّ  بمعنى  يده،  يف  وديعة  درهم  ألف  عليه 

جاز؛ ألن إطالق قولك: عليه، يقتيض الوجوب يف ذمته«.
جاء يف الرشوط والوثائق للسمرقندي ))/0)(: »قلنا يف صحة بدنه؛ ألنَّ من العلامء   (4(

من يقدم غرماء الصحة عىل غرماء املرض، إذا كان ثبوت دين املرض باإلقرار«.
ألنَّ  أمره؛  وجواز  »وقلنا   :)((-(0/(( للمرسقندي  والوثائق  الرشوط  يف  جاء   (5(
املحجور بالسفه، ال يصح إقراره باملال، إذ أمره غري جائز، واملحجور بالفلس، ذهب 

بعض العلامء إىل أنَّ إقراره إنام يصح فيام يفضل من ديونه التي حجر عليها«.
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يملكها ملًكا صحيًحا من دونه، ومن دون كلِّ أحٍد، وليس لفالن املذكور 
عيها يف ذلك  فيها دعوى وال طِلبة وال حقٌّ من احلقوق، وأن كلَّ دعوى يدَّ
قه وقبل املقرُّ به املذكور عىل  فهو زوٌر وهبتاٌن وظلٌم وإفٌك وعدواٌن، وصدَّ
والطواعية،  واجلواز،  الصحة،  حال  يف  منهام   ]4 [/ ذلك  وصدر  ذلك، 

واالختيار، وشهد بذلك من حرض، وكفى باهلل شهيًدا.

أنَّ ليس له حتت يد فالن بن  أقرَّ واعرتف فالن بن فالن  صفة أخرى: 
ال  الرشعية،  واملطالبات  املالية،  احلقوق  من  حقٌّ  ذمته  يف  عليه  وال  فالن 
من صامٍت وال من ناطٍق)))، وال عني وال دين، وأنَّ مجيع ما كان حتت يد 
حقٌّ  فيه  املذكور  لفالن  ليس  به،  خيتصُّ  له،  ملك  ذلك  من  املذكور  فالن 
عيها يف ذلك فهي باطٌل وزوٌر وهبتاٌن  وال دعوى وال طِلبة، وكل دعوى يدَّ

وظلٌم وإفٌك وعدواٌن.

الوقفية))()3(: صورة 

ة  ق به ووقفه وحبَّسه فالن بن فالن الفالين، يف حال صحَّ هذا ما تصدَّ
فه، وإمضاء عزيمته، وخلوص نيَّته،  عقله، وجواز قوله وفعله، وإنفاذ ترصُّ
طلًبا  عنده؛  الوسيلة  وابتغاء  منه،  ذلك  قبول  يف  تعاىل  اهلل  إىل  رغبته  ة  وقوَّ

ناطق،  وال  صامت  له  ما  »يقال:   :)(08/(( فارس  البن  اللغة  مقاييس  يف  جاء   (((
الذهب والفضة، والناطق: اإلبل والغنم واخليل«. فالصامت: 

بقاء  مع  به  االنتفاع  يمكن  مال  »حبس   :)(/((( الرفعة  البن  النبيه  كفاية  يف  جاء   (((
به  عينه، ممنوع من الترصف يف عينه، وترصف منافعه إىل وجه من وجوه الرب، يقصد 

التقرب إىل اهلل تعاىل«.
البن  والتامم  النهاية  اختصار   ،)(7(/(( العطار  البن  والسجالت  الوثائق  ينظر:   (((
بجامعة  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط   ،)(46 رقم  )اللوحة  هارون 

امللك سعود برقم ) )58(، جواهر العقود لألسيوطي ))/57)).
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النار عن  به سيئاته، ويرصف حرَّ  اهلل  وليمحو  عذابه،  من  واتِّقاًء  ملرضاته، 
الدار  يظلمون)))، وهي مجيع  ما كسبت وهم ال  نفٍس  كل  توىفَّ  يوم  وجهه 
العبد  أنَّ  أو  الرابع،  احلد  إىل  ينهي  أن  إىل  البستان، وحيددها  أو  أو األرض 
َبَتَلة)))  بتًَّة  موقوفًة)))  مؤبَّدًة  حمرمًة  صدقًة  ويسميهام،  ويصفهام  اجلارية،  أو 
من  واألمن  ملرضاته،  وطلًبا  تعاىل  هلل  حبًسا  ماضيًة صحيحًة،  قاطعًة  نافذًة 
عليها  له  رجعة  وال  يبطلها،  فيها  خيار  وال  يفسدها،  فيها  عذابه، ال رشط 
األصل  مة  حمرَّ منها،  يشء  عىل  وال  عليها  مثنوية  وال  منها،  يشء  عىل  وال 
ًدا، تزيدها  ًدا، مسبَّلة الفرع تسبياًل ماضًيا، ثابتة األصل ثبوًتا مؤكَّ حترياًم مؤبَّ
أبًدا،  ُتباع  تأكيًدا، ال  الدهور وميض األزمان  الليايل واأليام، وكرور  مرور 
عىل  موقوفة  هبا،  ُيعاَوض  وال  يورث،  /]50[وال  منها،  يوهب يشء  وال 
أصوهلا، حمبوسة عىل رشوطها حتى يرث اهلل األرض ومن عليها، وهو خري 
وبالتفصيل  ذكرها،  إن  بالسوية  وفالن،  فالن  وهم  أوالده،  عىل  الوارثني، 
عىل  بعدهم  من  ثم  تناسلوا،  ما  بطٍن  بعد  بطنًا  أوالدهم  عىل  ثم  ذكره،  إن 

واملساكني)4). الفقراء 

ذلك  يف  الكتابة  صور  »وإنَّ   :)(57-(56/(( لألسيوطي  العقود  جواهر  يف  جاء   (((
أن  حيتاج  ما  فمنها:  الواقفني،  مقامات  وحسب  األوقاف،  حاالت  باختالف  ختتلف 
واملثوبة  األجر  حصول  يف  برتغيبه  وتفصح  الواقف  بمقام  تليق  بخطبة  فيه  يصدر 

والقربة، ومنها: ما يصدر كتاب وقفه بغري خطبة«.
جاء يف الرشوط والوثائق للسمرقندي ))/88(: »فإنَّه لو قال: تصدقت به ومل يذكر   (((
من  ذلك  عدا  ما  فأما  صدقة..،  وكان  وقًفا  يكن  مل  التأبيد،  أو  التسبيل  أو  الوقف 

فتأكيد«. األلفاظ 
جاء يف مجهرة اللغة البن دريد ))/)6(: »يقال: حلف عىل يمني بتة بتلة: أي قطعها،   (((

اللفظني واحد«. واملعنى يف 
الفقراء،  عىل  قوله:  »ظاهر   :)8 -88/(( للسمرقندي  والوثائق  الرشوط  يف  جاء   (4(
ذكر  من  بد  فال  منهم،  أحد  حيرم  ال  وأنَّه  حمقني،  كانوا  إذا  بينهم  التسوية  يوجب 
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بام  وشهرته  يوقف،  الذي  املسجد  ذكرت  مسجٍد  الوقف عىل  كان  فإن 
هو مشهور به.

الذي يستغلُّ  ثم يكتب: عىل أن تستغلَّ هذه األرض بوجه االستغالل 
واألجرة  الصحيحة  بالعقود  أصوهلا،  عىل  إدخال رضٍر  غري  من  مثلها،  به 
املستوفاة التي ال حيابى فيها، عىل املدة التي يكون أكثرها سنة، وأقلها يوًما 
رها بالقليل الذي  واحًدا، ال جياوزها القيِّم بأجرها، فمن خالف ذلك وأجَّ
احلكام  من  إليه  رفع  من  وعىل  باطاًل،  عقده  كان  مثله  يف  الناس  يتغابن  ال 
غلة  من  تعاىل  اهلل  رزق  ]فيام[)))  القيِّم،  يد  عىل  واألخذ  وإنكاله)))،  نقضه 
هذه األرض يف كل سنة بدأ منها بعامرهتا وأجرة قوامها، فام فضل بعد ذلك 

رصف إىل الوجوه املذكورة فيها.

نفسه،  وطيب  وملكه،  يده  من  الوقف  هذا  فالن  بن  فالن  أخرج  وقد 
عذابه،  من  للنجاة  طلًبا  تعاىل،  اهلل  إىل  نيته  وخلوص  صدره،  وانرشاح 
تسلياًم صحيًحا،  وذلك  وأوالده،  فالن  بن  فالن  إىل  إليه، وسلمها  والقربة 
بيده  وصارت  ورضيها،  وحازها،  إليه،  املسند  فالن  بن  فالن  منه  فقبضها 
وذلك  هلا،  سبحانه  اهلل  بتحريم  ًدا  مؤبَّ حترياًم  مًة  حمرَّ صدقًة  وصارت  دونه، 
وكتبه  ورسله  أنبيائه  وحرمات  حرماته،  به  اهلل  حرم  الذي  التحريم  أعظم 
ومالئكته صلوات اهلل عليهم أمجعني، وحرمة بيته الذي جعله مثابًة للناس 
ال  وأعراضهم،   ]5([/ وأمواهلم  ودمائهم  وأهله،  اإليامن  وحرمة  وأمنًا، 
نظره،  ة  ورقَّ حيلته،  ولطف  سلطانه،  بقوة  رعيٍِّة  وال  راٍع  من  ألحٍد  حيلُّ 

التوسعة - أنَّ األمر موسع عىل القيم يف تفرقته بني املساكني..«.
كذا يف األصل، ولعلها تصحيف من: )وإبطاله(.  (((

لعل الصواب: )فام(.  (((
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ل  يبدِّ وال  رسٍم،  وال  أصٍل  من  منها  شيًئا  وال  يبطلها،  أن  تأويله  وإسباغ 
بائتامٍر،  وال  بأمٍر  منه،  بيشٍء  وال  ذلك  يسعى يف  وال  فيه،  يقدح  وال  ذلك، 
يعلم خائنة األعني وما ختفي  الذي  يعلمه اهلل هبا  بفتوى  وال بمشورٍة، وال 
إبطاهلا،  يف  الرخصة  ركوب  إىل  بالقصد  وهواه  عزيمته،  من سوء  الصدور 
واستخفَّ  أمانته،  وخرم  نفسه،  أوبق  فقد  منه  شيًئا  أو  ذلك  فعل  ومن 
أنبيائه  ]ولنعلة[)))  لعنته،  واستحقَّ  بوعيده،  واستهزأ  عليه،  د  ومترَّ بحرمته، 
تبقيه،  وال  ومتحقه  ختزيه،  لعنًة  عباده،  صالح  من  الالعنني  ولعنة  ورسله، 
غريها  جلوًدا  بدلناهم  جلودهم  نضجت  كلام  الذين  مع  بسعريها  وتلحقه 
وال  دعوته،  منه  اهلل  يقبل  وال  عزيًزا حكياًم،  كان  اهلل  إن  العذاب،  ليذوقوا 
عه، وال يرحم َعربته، وال ُيقيل عثرته، وُيطعمه اهلل طعام األثيم،  يرفع ترضَّ
واإلحادة  الصدقة،  هذه  إفساد  من  خبَّأه  ملا  النعيم؛  جنات  من  ويباعده 
أحكم  إىل  عمله  ويصعد  ذلك،  يف  خياصمه  وفالن  سبيلها،  سنن  عن  هبا 
احلاكمني، املنتقم للمظلومني من الظاملني، الذي ال يعزب عنه مقال ذرٍة يف 
ا  َۡضٗ ا َعِملَۡت ِمۡن َخۡيٖ مُّ السموات وال يف األرض، ﴿يَۡوَم َتُِد ُكُّ َنۡفٖس مَّ
 ُ رُُكُم ٱللَّ َوُيَحّذِ َمَدۢا بَعِيٗداۗ 

َ
ۥٓ أ نَّ بَۡيَنَها َوَبۡيَنُه

َ
َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو أ

ُ َرُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ ٣٠﴾)))، وثواب فالن بن فالن يف هذا الوقف  ۥۗ َوٱللَّ َنۡفَسُه
وبذلك  املحسنني،  أجر  يضيع  ال  الذي  اهلل  عىل  ذلك  من  اعتمده  ما  عىل 

أشهد عىل نفسه يف حال صحٍة منه، وكامل أهِليَّته، وكفى باهلل شهيًدا.

وآله  حممٍد،  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  العاملني،  رب  هلل  واحلمد  ذلك،  تمَّ 
وسلم. وصحبه 

الصواب: )ولعنة(. لعل   (((
سورة آل عمران، اآلية )0)).  (((
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الثالث القسم 
نظرات عىل صيغ املؤلف
املؤلف ما تضمنته صيغ 

أواًل: وضوح العبارة، وجودهتا:

غري  بينة  بألفاظ  تكون  أن  الوثيقة  يف  »يشرتط  الفائق:  املنهج  يف  جاء 
وهي  اقتناصها،  ومنها  املعاين،  قوالب  األلفاظ  ألنَّ  جمهولة؛  وال  حمتملة 
واضحة  بعبارة  الوثيقة  يكتب  أن  للموثق  »وينبغي  عنها«)))،  الكاشفة 

تزدرهيا اخلاصة«))). العامة، وال  يفهمها  صحيحة، 

الصيغ: شمولية  ثانًيا: 

وهذا ظاهر من خالل ما ييل:

تقرير حال األطراف.	 

جاء يف الوثائق والسجالت: »وهو يف حال الصحة وجواز األمر«))).

فالن  بكون  علم  وعىل  املوثقون..،  يقول  »وهلذا  التلقني:  يف  وجاء 
وفالن رشيدين ال يوىلَّ عليهام«)4).

العقد.	  املقادير حمل  ذكر 

للونرشييس ))/65).  (((
للونرشييس ))/ 8). الفائق  املنهج  ينظر:   (((

البن العطار ))/8))(، ))/)))(، ))/75)).  (((
للامزري ))/88)).  (4(
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جاء يف الوثائق والسجالت: »بعد معرفتهام بقدر ما تبايعه، ومبلغه«))).

وجاء يف الوثائق املخترصة: »يذكر املبيع، وصفته، وموضعه، وحدوده، 
منه  لنفسه  يستثِن  مل  البائع  وأنَّ  وشجره،  وحريمه،  ومرافقه،  وحقوقه، 
واخليار،  املفسد  الرشط  وعدم  واإلنجاز،  باجلواز  املبيع  ووصف  يشء، 
وعدد الثمن، وصفته، وقبض البائع له..، ومعرفة املتبايعني قدر ذلك كله، 

ومبلغه«))).

يتميز  بام  ويصفه  كتب:..،  دين  إثبات  يف  كان  »وإن  املغني:  يف  وجاء 
به«))).

القبض.	  ذكر حصول 

احتيازها  وتوىل  قلت:  صغرًيا،  كان  »إن  والسجالت:  الوثائق  يف  جاء 
األبناء..، وإن  أمرهم من  يلون  اآلباء ملن  بام حيوزه  الصغري  نفسه البنه  من 

كان كبرًيا..، وقبضها املوهوب له«)4).

وجاء يف الوثائق املخترصة: »وال بد من ذكر قبض يف املعاملة«)5).

وجاء يف رشح اهلواري: »وال بد من التنصيص عىل القبض«)6).

واملعاينة.	  السداد  ذكر 

البن العطار ))/4)).  (((
(((7-((6/(( للغرناطي   (((

البن قدامة )0)/)8).  (((
البن العطار ))/8))).  (4(

.((5 /(( للغرناطي   (5(
بالدار  العزيز  عبد  امللك  بمؤسسة   )(46( برقم  حجرية  طبعة   ،)(7 )اللوحة  لبناين   (6(

البيضاء.
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معاينة  وتذكر  السداد..،  ذكر  إىل  املخترصة: »وحتتاج  الوثائق  وجاء يف 
القبض«))).

ما مل تتضمنه صيغ املؤلف
بالبسملة: االستفتاح  أواًل: 

جاء يف العقد الفريد: »مل تزل الكتب ُتستفتح باسمك اللهم حتى أنزلت 
ثم  اهلل،  بسم  فكتب:  َوُمۡرَسىَٰهآ﴾،  ٜرىَٰها  َمۡ ٱللَِّ  وفيها: ﴿ِمۡسِب  هود)))  سورة 
وِ ٱۡدُعواْ ٱلرَّۡحَمَٰنۖ﴾، فكتب: 

َ
نزلت سورة بني إرسائيل))): ﴿قُِل ٱۡدُعواْ ٱللََّ أ

ِإَونَُّهۥ ِمۡسِب  ُسلَۡيَمَٰن  ِمن  ﴿إِنَُّهۥ  النمل)4):  نزلت سورة  ثم  الرمحن،  اهلل  بسم 
وصارت    اهلل  رسول  هبا  فاستفتح   ،﴾٣٠ ٱلرَِّحيِم  ِنَٰمۡح  ٱلرَّ  ِ ٱللَّ

ُسنة«)5).

وجاء يف هناية األرب: »أول ما ينبغي أن يبدأ به الكاتب فيام يصدر عنه 
الرمحن  اهلل  بسم  يكتب:  أن  بكتابه  ابتدائه  الرشعية حني  املكاتيب  من مجيع 

الرحيم«)6).

بذكر  البسملة  بعد  بدأ  كتاًبا،  املوثق  »إذا كتب  وجاء يف تبرصة احلكام: 
املقر واسمه«)7). لقب 

.((44( للغرناطي   (((
من اآلية ))4).  (((

من اآلية )0))).  (((
من اآلية )0)).  (4(

البن عبد ربه )44/4)).  (5(
للنويري ) /7).  (6(

البن فرحون ))/)8)).  (7(
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بـ)هذا ما(: البسملة  بعد  الوثائق  ابتداء  ثانًيا: 

جاء يف الوثائق والسجالت: »ابتداء العقد: هذا ما أصدق«))).

يف  يقال  أن  املوثقني  بعض  أنكر  »وقد  املخترصة:  الوثائق  يف  وجاء 
تدل  ما  أنَّ  من  هروًبا  اشرتى؛  ما  وهذا  أصدق،  ما  هذا  الوثيقة:  افتتاح 

البن العطار ))/ ).  (((
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يوم  الصلح  كتاب  وكذا  عليهم،  يرد  احلديث)))  وهذا  والنفي،  اجلحد  عىل 
احلديبية)))«))).

وجاء يف املنهج الفائق: »لفظ هذا، وقد استحبه املوثقون«)4).

قال  وهب  بن  املجيد  عبد  »قال   :)74-7(/(( ذلك  قبل  ذكره  ملا  الغرناطي  يشري   (((
قال:  ؟  اهلل  أقرأه يل رسول  كتاًبا  أقرئك  أال  بن هوذة:  بن خالد  العداء  يل 
بن هوذة من  بن خالد  العداء  ما اشرتى  ))هذا  فيه:  كتاًبا  إيلَّ  فأخرج  قال:  بىل،  قلت: 
ممد رسول اهلل، اشرتى منه عبًدا أو أمة، ال داء، وال غائلة، وال خبثة، بيع املسلم من 

املسلم((«.
البيوع،  كتاب  التمريض،  بصيغة  معلًقا  صحيحه  يف  البخاري  أخرجه:  احلديث  هذا 
باب إذا بني البيعان ومل يكتام ونصحا، ))/58(، ولفظه: ))هذا ما اشرتى ممد رسول 
اهلل ، من العداء بن خالد..((، قال ابن حجر يف تغليق التعليق ))/0))): 
»تتبعت طرق هذا احلديث من الكتب التي عزوهتا إليها، فاتفقت كلها عىل أنَّ العداء 
هو املشرتي، وأنَّ النبي  هو البائع، وهو بخالف ما علقه املصنف فليتأمل«، 
(((5(( برقم  الرقيق،  باب رشاء  التجارات،  كتاب  يف  ماجه  ابن  كذلك:  وأخرجه 
برقم  الرشوط،  كتاب  يف  جاء  ما  البيوع،  أبواب  سننه،  يف  والرتمذي   ،)(60/((
)6))))))/))5(، والنسائي يف السنن الكربى، كتاب الرشوط، برقم )688)))
)0)/ 5)(. قال الرتمذي يف سننه ))/))5(: »هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه 
بن  »عباد   :)(65/(( املجروحني  يف  حبان  ابن  قال  ليث«.  بن  عباد  حديث  من  إال 

ليث..، فال أرى االحتجاج بام روى إال فيام وافق الثقات«.
الثاين الذي  أخرج ابن حبان يف صححيه، كتاب املوادعة واملهادنة، باب ذكر الرشط   (((
(4870( برقم  مكة،  أهل  وبني    املصطفى  بني  الصلح  كتاب  يف  كان 
((. وأصله يف  ما صالح عليه ممد رسول اهلل  ))اكتب هذا   :(((4/(((
صحيح مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب صلح احلديبية يف احلديبية، برقم )784)) 

.((4((/((
.(75/(( للغرناطي   (((

للونرشييس ))/) ).  (4(
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التام باألطراف املذكورين يف بعض الصيغ: التعريف  ثالًثا: 

أبيه  واسم  اسمه  بذكر  بالنسب..،  اآلدمي  »فيعرف  املبسوط:  يف  جاء 
واسم جده، فاملقصود متييزه عن غريه، والتمييز حيصل هبذا«))).

أبيه،  واسم  واسمه،  املقر،  لقب  »بذكر  احلكام:  تبرصة  يف  وجاء 
وجده«))).

وجاء يف جواهر العقود: »رفع نسب املشهود عليه إىل اجلد«))).

ذمة  يف  استحق  وإنه  كتب:  دين  إثبات  يف  كان  »وإن  املغني:  يف  وجاء 
فالن بن فالن الفالين ويرفع يف نسبه«)4).

ْلَيَة -واملراد هبا كام جاء يف جواهر العقود)5):  وُأِشري إىل أنَّ التعريف باحْلِ
»أن يذكر أشهر ما يف اإلنسان مما ال يزول بطول الزمان يف الغالب«- يكون 
عىل وجه الزيادة يف التعريف ال عىل وجه التعريف نص عليه يف املبسوط)6)، 
وتبرصة احلكام)7). . رابًعا: التعريف بالشهود. . جاء يف املخترص: »جرت 
عادة شهود بلدنا أهنم يكتبون املعرفة، أو ما يقوم مقامها عنده من التعريف، 
معروف؛  عندهم  عليه  املشهود  أنَّ  عىل  دل  ذلك؛  من  شيًئا  يكتبوا  مل  وإذ 

وهلذا يعدون كتب املعرفة يف الشهادة عىل الرؤساء من اجلفاء«)8).
للرسخيس )0)/ 6)).  (((

البن فرحون ))/)8)).  (((
لألسيوطي ))/64).  (((

البن قدامة )0)/)8).  (4(
لألسيوطي ))/458)  (5(
((70/(0( للسيوطي   (6(

البن فرحون ))/)8)).  (7(
البن عرفة ) /57)).  (8(
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التأريخ: خامًسا: 

يكتبه  فلو مل  التاريخ،  فيه  أن يكتب  املحتار: »ومن الرشوط  جاء يف رد 
يقبل«))). ال 

باأليام  املقاالت  »ويؤرخ  املدينة:  أهل  فقه  يف  الكايف  يف  وجاء 
والشهور«))).

وجاء يف جواهر العقود: »إيضاح التاريخ اإليضاح اجليل باليوم والشهر 
والسنة«))).

البن عابدين )4/5)4).  (((
البن عبد الرب ))/54 ).  (((

لألسيوطي ))/67).  (((
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املصادر ثبت 
أحكام القرآن، املؤلف: حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن العريب، )املتوىف: )54هـ(، . )

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار 
النرش: 4)4)هـ. الثالثة، سنة  الطبعة:  العلمية، بريوت-لبنان  الكتب 

)املتوىف: . ) بوكيع،  امللقب  البغدادي  خلف  بن  حممد  املؤلف:  القضاة،  أخبار 
التجارية  املكتبة  النارش:  املراغي،  مصطفى  العزيز  عبد  حتقيق:  06)هـ(، 

الكربى، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 66))هـ.
عبد . ) بن  عيل  املؤلف:  واألحكام،  الوثائق  معرفة  يف  والتامم  النهاية  اختصار 

امللك  بمكتبة  خمطوط  570هـ(،  )املتوىف:  هارون،  بابن  املعروف  املتيطي  اهلل 
سلامن بجامعة امللك سعود برقم ) )58(، ويقع يف ))))( لوًحا.

أدب القايض، املؤلف: عيل حممد املاوردي، )املتوىف: 450هـ(، حتقيق: حممد . 4
هالل الرسحان، النارش: مطبعة العاين،  بغداد، سنة النرش: ) ))هـ.

أدب القضاء، املؤلف: إبراهيم بن عبد اهلل احلموي؛ املعروف بابن أيب الدم، . 5
اإلرشاد  مطبعة  النارش:  الرسحان،  هالل  حميي  حتقيق:  )64هـ(،  )املتوىف: 

ببغداد، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 404)هـ.
أزهار الرياض يف أخبار القايض عياض، املؤلف: شهاب الدين أمحد بن حممد . 6

اإلبياري  وإبراهيم  السقا  مصطفى  حتقيق:  )04)هـ(،  )املتوىف:  التلمساين، 
بالقاهرة،  والنرش  والرتمجة  التأليف  مطبعة جلنة  النارش:  العظيم شلبي،  وعبد 

سنة النرش: 58))هـ.
أسد الغابة يف معرفة الصحابة، املؤلف: عيل بن أيب الكرم ابن األثري، )املتوىف: . 7

النارش: دار  0)6هـ(، حتقيق: عيل حممد معوض، وعادل أمحد عبد املوجود، 
النرش: بدون. الطبعة: األوىل، سنة  العلمية،  الكتب 

األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم . 8
عمريات،  زكريا  حواشيه:  وضع  70 هـ(،  )املتوىف:  نجيم،  بابن  املعروف 
النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش:  )4)هـ.
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الدين .   بجالل  املعروف  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  والنظائر،  األشباه 
األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  )) هـ(،  )املتوىف:  السيوطي، 

سنة النرش: ))4)هـ.
اإلصابة يف متييز الصحابة، املؤلف: أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، )املتوىف: . 0)

)85هـ(، حتقيق عيل حممد البجاوي، النارش: دار اجليل، بريوت، سنة النرش: 
))4)هـ.

إعالم املوقعي عن رب العاملي، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر املعروف . ))
أحاديثه  وخرج  عليه  وعلق  له  قدم  )75هـ(،  )املتوىف:  اجلوزية،  قيم  بابن 
وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن، النارش: دار ابن اجلوزي للنرش 

الطبعة: األوىل، ))4)هـ. السعودية،  العربية  اململكة  والتوزيع، 
األعالم، املؤلف: خري الدين بن حممود الزركيل، )املتوىف: 6 ))هـ(، النارش: . ))

دار العلم للماليني، الطبعة: 5)، سنة النرش: بدون.
النارش: . )) 04)هـ(،  )املتوىف:  الشافعي،  إدريس  بن  اإلمام حممد  املؤلف:  األم، 

دار املعرفة، بريوت، الطبعة: بدون، سنة النرش: 0)4)هـ.
)56هـ(، . 4) )املتوىف:  السمعاين،  حممد  بن  الكريم  عبد  املؤلف:  األنساب، 

العثامنية،  املعارف  دائرة  النارش: جملس  املعلمي،  الرمحن بن حييى  حتقيق: عبد 
حيدر آباد، الطبعة: األوىل، سنة النرش: )8))هـ.

املرداوي . 5) سليامن  بن  عيل  املؤلف:  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 
احلنبيل، )املتوىف: 885هـ(، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: الثانية، 

سنة النرش: بدون.
األوزان واألكيال الرشعية، املؤلف: أمحد بن عيل املقريزي، )املتوىف: 845هـ(، . 6)

حتقيق: سلطان بن هليل بن عيد املسامر، النارش: دار البشائر اإلسالمية، سنة 
النرش: 8)4)هـ.



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
71

الفائق في صورة رسم الوثائق

حممد، . 7) بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 
اإلسالمي،  الكتاب  دار  النارش:  70 هـ(،  )املتوىف:  نجيم،  بابن  املعروف 

النرش: بدون. الثانية، سنة  الطبعة: 
إسامعيل . 8) بن  الواحد  عبد  املؤلف:  الشافعي،  املذهب  فروع  يف  املذهب  بحر 

الروياين، )املتوىف: )50هـ(، حتقيق: طارق فتحي السيد، النارش: دار الكتب 
العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش:  00)م.

أمحد .  ) بن  مسعود  بن  بكر  أبو  املؤلف:  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  587هـ(،  )املتوىف:  احلنفي،  الكاساين 

النرش: 406)هـ. الثانية، سنة 
855هـ(، . 0) )املتوىف:  العيني،  أمحد  بن  حممود  املؤلف:  اهلداية،  رشح  البناية 

النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 0)4)هـ.
التسويل، . )) السالم  عبد  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  التحفة،  رشح  يف  البهجة 

الكتب  دار  النارش:  شاهني،  القادر  عبد  حممد  وصححه:  ضبطه  حتقيق: 
النرش: 8)4)هـ. لبنان-، سنة  العلمية، 

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، املؤلف: حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين، . ))
جدة،  املنهاج،  دار  النارش:  النوري،  حممد  قاسم  حتقيق:  558هـ(،  )املتوىف: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ
احلنفي، . )) السودوين  ُقطُلوبغا  بن  قاسم  العدل  أبو  املؤلف:  الرتاجم،  تاج 

القلم  دار  النارش:  يوسف،  رمضان  خري  حممد  حتقيق:  )املتوىف:  87هـ(، 
بدمشق، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.

امللّقب . 4) احلسيني  بن حممد  املؤلف: حمّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
النرش:  سنة  اهلداية،  دار  النارش:  05))هـ(،  )املتوىف:  بيدي،  الزَّ بمرتىض، 

بدون.
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)46هـ(، . 5) )املتوىف:  البغدادي،  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو  املؤلف:  بغداد،  تاريخ 
حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، النارش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
بابن . 6) املعروف  األزدي،  حممد  بن  اهلل  عبد  املؤلف:  األندلس،  علامء  تاريخ 

احلسيني،  العطار  عزت  وصححه:  بنرشه؛  عنى  )40هـ(  )املتوىف:  الفريض، 
النرش: 408)هـ. الثانية، سنة  الطبعة:  القاهرة،  النارش: مكتبة اخلانجي، 

إبراهيم بن عيل . 7) املؤلف:  تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، 
النارش:  )املتوىف:   7هـ(،  اليعمري،  الدين  برهان  فرحون،  ابن  حممد،  بن 

النرش: 406)هـ. الطبعة: األوىل، سنة  الكليات األزهرية  مكتبة 
احلنفي، . 8) الزيلعي  الدين  فخر  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيي 

)املتوىف: )74هـ(، النارش: املطبعة الكربى األمريية، بوالق، الطبعة: األوىل، 
سنة النرش: ))))هـ.

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، املؤلف: أمحد بن حممد اهليتمي، النارش: املكتبة .  )
التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد، الطبعة: بدون، سنة النرش: 

57))هـ.
موسى . 0) بن  عياض  القايض  املؤلف:  املسالك،  وتقريب  املدارك  ترتيب 

القادر  وعبد  الطنجي،  تاويت  ابن  حتقيق:  544هـ(،  )املتوىف:  اليحصبي، 
فضالة  مطبعة  النارش:  أعراب،  أمحد  بن رشيفة، وسعيد  الصحراوي، وحممد 

األوىل. الطبعة:  باملغرب، 
حجر . )) بن  عيل  بن  أمحد  املؤلف:  البخاري،  صحيح  عىل  التعليق  تغليق 

النارش:  القزقي،  الرمحن  عبد  سعيد  حتقيق:  )85هـ(،  )املتوىف:  العسقالين، 
املكتب اإلسالمي، دار عامر، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 405)هـ.

التقييد الالئق بمتعلم الوثائق، املؤلف: أمحد بن احلسن بن عرضون، )املتوىف: . ))
سعود  امللك  بجامعة  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط  )  هـ(، 

برقم )5)76(، عدد ألواح كامل املخطوط: )84).
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هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، )املتوىف: 70)هـ(، . ))
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مرعب،  عوض  حممد  حتقيق: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: )00)م.
عثامن . 4) بن  صالح  د.  أ.  املؤلف:  ومله،  وحكمه،  حقيقته،  املعامالت:  توثيق 

بن سعود اإلسالمية،  اإلمام حممد  بمجلة جامعة  م منشور  اهلليل، بحث حمكَّ
التاسع. العدد: 

اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهلل  وسننه وأيامه )صحيح . 5)
النارص،  البخاري، حتقيق: حممد زهري  البخاري(، املؤلف: حممد بن إسامعيل 
فؤاد  حممد  ترقيم  بإضافة  السلطانية  عن  )مصورة  النجاة  طوق  دار  النارش: 

عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
)املتوىف: . 6) األزدي،  دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو  املؤلف:  اللغة،  مجهرة 

للماليني، بريوت،  العلم  دار  النارش:  بعلبكي،  منري  )))هـ(، حتقيق: رمزي 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 87 )م.

جواهر العقود ومعي القضاة واملوقعي والشهود، املؤلف: شمس الدين حممد . 7)
السعدين،  مسعد  حتقيق:  880هـ(،  )املتوىف:  الشافعي،  األسيوطي  أمحد  بن 
النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 7)4)هـ.

أبو . 8) القرش،  بن حممد  القادر  املؤلف: عبد  احلنفية،  املضية يف طبقات  اجلواهر 
الطبعة  كراتيش،  خانه،  كتب  حممد  مري  النارش:  775هـ(،  )املتوىف:  حممد، 

وسنة النرش: بدون.
حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، املؤلف: حممد عرفة الدسوقي، )املتوىف: .  )

0)))هـ(، حتقيق حممد عليش، النارش دار الفكر، بريوت، سنة النرش: بدون.
الرشبيني، . 40 حممد  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  البهية،  الغرر  عىل  الرشبيني  حاشية 

امليمنية  املطبعة  النارش:  البهية،  الغرر  هبامش  مطبوع  6)))هـ(،  )املتوىف: 
النرش: بدون. الطبعة وسنة 
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بن عيل . )4 املؤلف: حممد  مالك،  ابن  األشموين أللفية  الصبان عىل رشح  حاشية 
الطبعة: األوىل، سنة  العلمية، بريوت،  الكتب  النارش: دار  الشافعي،  الصبان 

النرش: 7)4)هـ.
الربليس . )4 وأمحد  القليويب،  سالمة  أمحد  املؤلفان:  وعمرية،  قليويب  حاشيتا 

عمرية، النارش: دار الفكر، بريوت، الطبعة: بدون، سنة النرش: 5)4)هـ.
بن . )4 عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

عيل  الشيخ  حتقيق:  450هـ(،  )املتوىف:  باملاوردي،  الشهري  البغدادي  حممد 
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  املوجود،  الشيخ عادل أمحد عبد  حممد معوض، 

بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش:  )4)هـ.
8 ))هـ(، . 44 )املتوىف:  األهدل،  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  النبوية،  اخلصائص 

النرش: 406)هـ. الثالثة، سنة  الطبعة:  النارش: مكتبة جدة، 
فضل . 45 بن  أمني  حممد  املؤلف:  عرش،  احلادي  القرن  أعيان  يف  األثر  خالصة 

)املتوىف:  الدمشقي،  األصل،  احلموي  املحبي  حممد  بن  الدين  حمب  بن  اهلل 
))))هـ(، النارش: دار صادر، بريوت، سنة النرش: بدون.

-أو . 46 بمال  الشهري  فرامرز  بن  املؤلف: حممد  األحكام،  احلكام رشح غرر  درر 
منال أو املوىل- خرسو، )املتوىف: 885هـ(، النارش: دار إحياء الكتب العربية، 

بدون. وتارخيها:  الطبعة 
العزيز . 47 عبد  بن  عمر  بن  أمني  حممد  املؤلف:  املختار،  الدر  عىل  املحتار  رد 

الثانية،  الطبعة:  بريوت،  الفكر،  دار  النارش:  )5))هـ(،  )املتوىف:  عابدين، 
سنة النرش: ))4)هـ.

العسقالين، . 48 الدين أمحد بن عيل  املؤلف: شهاب  رفع اإلرص عن قضاة مرص، 
حتقيق: د. عيل حممد عمر، النارش: مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

سنة النرش: 8)4)هـ.
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النووي، .  4 روضة الطالبي وعمدة املفتي، املؤلف: حميي الدين حييى بن رشف 
اإلسالمي،  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  حتقيق:  676هـ(،  )املتوىف: 

النرش: ))4)هـ. الثالثة، سنة  الطبعة:  بريوت، 
بابن . 50 املعروف  أمحد  بن  بن حممد  املؤلف: عيل  النجاة،  وطريق  القضاة  روضة 

النارش:  الناهي،  الدين  صالح  د.  حتقيق:  )املتوىف:   4هـ(،  مناين،  السِّ
النرش: 404)هـ. الثانية، سنة  الطبعة:  الرسالة، بريوت،  مؤسسة 

البيهقي، )املتوىف: 458هـ(، . )5 املؤلف: أمحد بن احلسني  البيهقي الكربى،  سنن 
سنة  املكرمة،  مكة  الباز،  دار  مكتبة  النارش:  عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق: 

النرش: 4)4)هـ.
سري أعالم النبالء، املؤلف: شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد الذهبي، . )5

شعيب  الشيخ  بإرشاف  املحققني  من  جمموعة  حتقيق:  748هـ(،  )املتوىف: 
األرناؤوط، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 405)هـ.

املرصي . )5 الزركيش  اهلل  عبد  بن  حممد  الدين  شمس  املؤلف:  الزركيش،  رشح 
احلنبيل، )املتوىف: )77هـ(، النارش: دار العبيكان الطبعة: األوىل، سنة النرش: 

))4)هـ
عبد . 54 الدين  شمس  املؤلف:  واإلنصاف(،  املقنع  مع  )املطبوع  الكبري  الرشح 

الدكتور عبد  )املتوىف: )68هـ(، حتقيق:  املقديس،  قدامة  بن  بن حممد  الرمحن 
هجر  النارش:  احللو،  الفتاح حممد  عبد  الدكتور  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل 

النرش: 5)4)هـ. الطبعة: األوىل، سنة  القاهرة،  للطباعة والنرش، 
املؤلف: . 55 املنتهى،  لرشح  النهى  أويل  دقائق  املسمى  اإلرادات  منتهى  رشح 

منصور بن يونس البهويت، )املتوىف: )05)هـ(، النارش: عامل الكتب، بريوت، 
سنة النرش 6  )م.

رشح وثائق ممد بن أحد بن حدون بناين، املؤلف: عبد السالم بن حممد بن . 56
 ((46( برقم  حجرية  طبعة  النارش:  8)))هـ(،  )املتوىف:  اهلواري،  الطاهر 
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كامل  ألواح  عدد  البيضاء،  بالدار  سعود  آل  العزيز  عبد  امللك  بمؤسسة 
املخطوط: )46)).

550هـ(، . 57 )املتوىف:  السمرقندي،  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  والوثائق،  الرشوط 
علَّق عليه: حييى مراد، النارش: دار الكتب العلمية، سنة النرش: 4)4)هـ.

اجلوهري، . 58 محاد  بن  إسامعيل  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
العلم  دار  النارش:  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  ) )هـ(،  )املتوىف: 

النرش: 407)هـ. الرابعة، سنة  الطبعة:  للماليني، بريوت، 
الدين .  5 تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  املؤلف:  الكربى،  الشافعية  طبقات 

السبكي، )املتوىف: )77هـ(، حتقيق: د. حممود حممد الطناحي ود. عبد الفتاح 
سنة  الثانية،  الطبعة:  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  هجر  النارش:  احللو،  حممد 

النرش: ))4)هـ.
الدمشقي . 60 الشهبي  حممد  بن  أمحد  بن  بكر  أبو  املؤلف:  الشافعية،  طبقات 

املعروف بابن قايض ُشهبة، )املتوىف: )85هـ(، حتقيق: د. احلافظ عبد العليم 
خان، النارش: عامل الكتب، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 407)هـ

الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، املؤلف: حممد بن أيب بكر املعروف بابن . )6
د.  حتقيق:  القاهرة،  املدين،  مطبعة  النارش:  )75هـ(،  )املتوىف:  اجلوزية،  قيم 

حممد مجيل غازي، الطبعة: بدون.
بن حممد . )6 الكريم  عبد  املؤلف:  الكبري،  بالرشح  املعروف  الوجيز  رشح  العزيز 

بن عبد الكريم الرافعي، )املتوىف: ))6هـ(، حتقيق: عيل حممد عوض، وعادل 
أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت،الطبعة: األوىل، سنة 

النرش: 7)4)هـ
علم التوثيق الرشعي، املؤلف: أ. د. عبد اهلل بن حممد احلجييل، النارش: مكتبة . )6

امللك فهد الوطنية، سنة النرش: 4)4)هـ
اهلروي، . 64 حممد  بن  أمحد  عبيد  أبو  املؤلف:  واحلديث،  القرآن  يف  الغريبي 

وراجعه:  له  قدم  املزيدي،  فريد  أمحد  ودراسة:  حتقيق  )40هـ(،  )املتوىف: 
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العربية  اململكة  الباز،  مصطفى  نزار  مكتبة  النارش:  حجازي،  فتحي  د.  أ. 
السعودية، الطبعة: األوىل، سنة النرش:  )4)هـ.

فتح الباري رشح صحيح البخاري، املؤلف: أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، . 65
النارش: دار املعرفة، بريوت، سنة النرش:  7))هـ.

الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك، املؤلف: حممد بن أمحد . 66 املالك يف  العيل  فتح 
عليش، )املتوىف:   ))هـ(، النارش: دار املعرفة، الطبعة: بدون.

اهلامم، . 67 بابن  املعروف  الواحد  عبد  بن  الدين حممد  كامل  املؤلف:  القدير،  فتح 
)املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة وتارخيها: بدون.

سليامن . 68 املؤلف:  اخلفية،  للدقائق  اجلاللي  تفسري  بتوضيح  اإلهلية  الفتوحات 
الطبعة:  الرشقية،  العامرة  املطبعة  النارش:  باجلمل،  الشهري  العجييل  عمر  بن 

األوىل، سنة النرش: )0))هـ.
الفريوزآبادى، .  6 يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  املؤلف:  املحيط،  القاموس 

)املتوىف: 7)8هـ(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإرشاف: 
الثامنة،  الطبعة:  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  العرقُسويس،  نعيم  حممد 

6)4)هـ.
اهلل . 70 فضل  بن  األمني  ملحمد  الدخيل،  من  العربية  اللغة  يف  فيام  السبيل  قصد 

ماجستري  رسالة  حسني،  حممود  عثامن  حتقيق:  ))))هـ(،  )املتوىف:  املحبي، 
القرى، عام: )40)هـ. أم  العربية بجامعة  اللغة  العربية  مقدمة لكلية 

اجلامعييل . )7 أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  املؤلف:  أحد،  اإلمام  فقه  يف  الكايف 
العلمية،  الكتب  النارش: دار  املقديس، )املتوىف: 0)6هـ(،  بابن قدامة  الشهري 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ.
)املتوىف: . )7 الكندي،  يوسف  بن  حممد  املؤلف:  القضاة،  وكتاب  الوالة  كتاب 

بعد 55)هـ(، حتقيق: حممد حسن إسامعيل، وأمحد فريد املزيدي، النارش: دار 
العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ. الكتب 
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احلنبيل، . )7 البهوتى  يونس  بن  منصور  املؤلف:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 
)املتوىف: )05)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، سنة النرش: بدون.

اهلل . 74 عبد  بن  مصطفى  املؤلف:  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
067)هـ(،  )املتوىف:  خليفة،  احلاج  أو  خليفة  بحاجي  املشهور  القسطنطيني 

النارش: مكتبة املثنى، بغداد، سنة النرش: )4 )م
بابن . 75 املعروف  األنصاري  بن حممد  املؤلف: أمحد  التنبيه،  النبيه يف رشح  كفاية 

الكتب  دار  النارش:  باسلوم،  حتقيق: جمدي حممد  0)7هـ(،  )املتوىف:  الرفعة، 
العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش:  00)م.

باخلازن، . 76 املعروف  حممد  بن  عيل  املؤلف:  التنزيل،  معاين  يف  التأويل  لباب 
العلمية،  النارش: دار الكتب  )املتوىف: )74هـ(، تصحيح: حممد عيل شاهني، 

بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 5)4)هـ.
)املتوىف: . 77 اجلزري،  الكرم  أيب  بن  عيل  املؤلف:  األنساب،  هتذيب  يف  اللباب 

0)6هـ(، النارش: دار صادر، بريوت، سنة النرش: بدون.
الثقفي . 78 حممد  بن  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  األحكام،  معرفة  يف  احلكام  لسان 

القاهرة،  احللبي،  البايب  النارش:  )88هـ(،  )املتوىف:  الشحنة،  بابن  املعروف 
النرش: ) ))هـ الثانية، سنة  الطبعة: 

)املتوىف: .  7 األنصاري،  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 
))7هـ(، النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثالثة - 4)4)هـ.

دار . 80 النارش:  )48هـ(،  )املتوىف:  الرسخيس،  أمحد  بن  املؤلف: حممد  املبسوط، 
املعرفة، بريوت، سنة النرش: 4)4)هـ.

)املتوىف: . )8 احلراين،  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  املؤلف:  الفتاوى،  جمموع 
8)7هـ(، حتقيق: أنور الباز، عامر اجلزار، النارش: دار الوفاء الطبعة: الثالثة، 

سنة النرش: 6)4)هـ.
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)املتوىف: . )8 احلجري،  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  وقبائلها،  اليمن  بلدان  جمموع 
اليامنية،  احلكمة  دار  النارش:  األكوع،  عيل  بن  إسامعيل  حتقيق:  80))هـ(، 

النرش: 6)4)هـ. الثانية، سنة  الطبعة: 
)املتوىف: . )8 سيده،  بن  إسامعيل  بن  عيل  املؤلف:  األعظم،  واملحيط  املحكم 

458هـ(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، املؤلف: حممود بن أمحد بن بن َماَزَة البخاري . 84
دار  النارش:  اجلندي،  سامي  الكريم  عبد  حتقيق:  6)6هـ(،  )املتوىف:  احلنفي، 

العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)4)هـ الكتب 
خمتار الصحاح، املؤلف: حممد بن أيب بكر احلنفي الرازي، )املتوىف: 666هـ(، . 85

النرش:  سنة  بريوت،  العرصية،  املكتبة  النارش:  حممد،  الشيخ  يوسف  حتقيق: 
0)4)هـ.

املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، املؤلف: أبو احلسن عيل بن عبد اهلل . 86
املالقي األندليس)املتوىف: نحو ) 7هـ(، حتقيق: جلنة إحياء الرتاث العريب يف 
الطبعة: اخلامسة،  النارش: دار اآلفاق اجلديدة، بريوت،  دار اآلفاق اجلديدة، 

سنة النرش: )40)هـ.
)صحيح . 87   اهلل  رسول  إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخترص  الصحيح  املسند 

)6)هـ(، حتقيق:  )املتوىف:  النيسابوري،  احلجاج  بن  مسلم  املؤلف:  مسلم(، 
حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، سنة النرش: 

بدون.
النارش: . 88 احلبيش،  حممد  اهلل  عبد  املؤلف:  اليمن،  يف  اإلسالمي  الفكر  مصادر 

املجمع الثقايف -أبو ظبي-، سنة النرش: 004)م.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املؤلف: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي .  8

العلمية،  املكتبة  النارش:  770هـ(،  نحو  )املتوىف:  العباس،  أبو  احلموي،  ثم 
بريوت، سنة النرش: بدون.
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)املتوىف: . 0  شيبة،  أيب  بن  بكر  أبو  املؤلف:  واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف 
الرياض،  الرشد،  مكتبة  النارش:  احلوت،  يوسف  كامل  حتقيق:  5))هـ(، 

الطبعة: األوىل، سنة النرش:  40)هـ.
اليامين . )  احلمريي  نافع  بن  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  املؤلف:  املصنف، 

النارش:  األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق:  )))هـ(،  )املتوىف:  الصنعاين، 
النرش: )40)هـ الثانية، سنة  الطبعة:  اهلند،  العلمي،  املجلس 

بريوت، . )  املثنى،  مكتبة  النارش:  كحالة،  رضا  عمر  املؤلف:  املؤلفي،  معجم 
سنة النرش: بدون.

دار . )  النارش:  اإلرياين،  عيل  مطهر  املؤلف:  والرتاث،  اللغة  يف  اليمني  املعجم 
الفكر بدمشق، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 7)4)هـ.

معجم مؤلفي خمطوطات مكتبة احلرم املكي، املؤلف: عبد اهلل بن عبد الرمحن . 4 
النرش: 6)4)هـ. بالرياض، سنة  الوطنية  امللك فهد  النارش: مكتبة  املعلمي، 

واملغرب، . 5  واألندلس  أفريقية  أهل  فتاوي  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  املعيار 
مجاعة  خرجه:  4) هـ(،  )املتوىف:  الونرشييس،  حييى  بن  أمحد  املؤلف: 
والشؤون  األوقاف  وزارة  النارش:  حجي،  حممد  د.  بإرشاف  الفقهاء:  من 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: )40)هـ. اإلسالمية املغربية، 
خليل . 6  بن  عيل  املؤلف:  األحكام،  من  اخلصمي  بي  يرتدد  فيام  احلكام  معي 

وسنة  الطبعة  الفكر،  دار  النارش:  844هـ(،  )املتوىف:  احلنفي،  الطرابليس 
النرش: بدون.

 7 . ،) 0)6هـ،  )املتوىف:  ِزّى،  امُلَطرِّ اخلوارزمي  الدين  برهان  املؤلف:  املغرب، 
النارش: دار الكتاب العريب الطبعة: بدون.

)املتوىف: . 8  املقديس،  قدامة  ابن  اهلل  عبد  الدين  موفق  أبو حممد  املؤلف:  املغني، 
القاهرة، سنة النرش: 88))هـ. النارش: مكتبة  0)6هـ(، 
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بن .    أمحد  املؤلف:  العلوم،  موضوعات  يف  السيادة  ومصباح  السعادة  مفتاح 
الكتب  دار  النارش:  68 هـ(،  )املتوىف:  زاده،  كربى  بطاش  الشهري  مصطفى 

النرش: 405)هـ. الطبعة: األوىل، سنة  العلمية، 
مقاييس اللغة، املؤلف: أمحد بن فارس بن الرازي، )املتوىف: 5 )هـ(، حتقيق: . 00)

عبد السالم حممد هارون، النارش: دار الفكر، سنة النرش:   ))هـ.
املقنع يف علم الرشوط، املؤلف: أمحد بن مغيث الطليطيل، )املتوىف:  45هـ(، . )0)

بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  اخلطيب،  ضحى  حواشيه:  وضع 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 0)4)هـ

)املتوىف: . )0) النووي،  رشف  بن  حييى  املؤلف:  املفتي،  وعمدة  الطالبي  منهاج 
الطبعة:  الفكر،  دار  النارش:  عوض،  أمحد  قاسم  عوض  حتقيق:  676هـ(، 

األوىل، سنة النرش: 5)4)هـ.
الدين حييى بن رشف . )0) املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، املؤلف: حميي 

بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  676هـ(،  )املتوىف:  النووي، 
النرش: ) )). الثانية، سنة  الطبعة: 

الوثائق، . 04) وأحكام  املوثق  بآداب  الالئق  واملعنى  الرائق  واملنهل  الفائق  املنهج 
الرمحن  عبد  حتقيق:  4) هـ(،  )املتوىف:  الونرشييس،  حييى  بن  أمحد  املؤلف: 

بن محود األطرم، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.
املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، املؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي، . 05)

)املتوىف: 476هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، سنة النرش: بدون.
الطرابليس، . 06) حممد  بن  حممد  املؤلف:  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب 

الطبعة:  الفكر،  دار  النارش:  54 هـ(،  )املتوىف:  عيني،  الرُّ باحلطاب  املعروف 
النرش: ))4)هـ. الثالثة، سنة 

)املتوىف: . 07) الدارقطني،  عمر  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  واملخَتلِف،  املؤَتلِف 
الغرب  دار  النارش:  القادر،  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  موفق  حتقيق:  85)هـ(، 

اإلسالمي، بريوت، الطبعة: األوىل، 406)هـ.



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
82

الفائق في صورة رسم الوثائق

)املتوىف: . 08) ِمريي،  الدَّ بن موسى  املؤلف: حممد  املنهاج،  الوهاج يف رشح  النجم 
808هـ(، النارش: دار املنهاج، جدة، حتقيق: جلنة علمية، الطبعة: األوىل، سنة 

النرش: 5)4)هـ.
وذكر .  0) اليمن  أهل  من  والكامل  الفضل  أرباب  بعض  عىل  احلسن  الثناء  نرش 

الوشيل، خمطوط  بن حممد  إسامعيل  املؤلف:  الزمن،  الواقعة يف هذا  احلوادث 
بمكتبة امللك سلامن بجامعة امللك سعود برقم )8 76).

أمحد . 0)) بن  حممد  املؤلف:  املهذب،  ألفاظ  غريب  تفسري  يف  املستعذب  النظم 
د.  وتعليق:  وحتقيق  دراسة  ))6هـ(  )املتوىف:  ببطال،  املعروف  الركبي، 
عام  املكرمة،  مكة  التجارية،  املكتبة  النارش:  َسامِل،  احلفيظ  عبد  مصطفى 

النرش: 88 )م )جزء )(، )  )م )جزء )( عدد األجزاء: ).
الوارف، . ))) املظّفري  العهد  يف  اليمن  وأعراف  قواني  و  نظم  يف  املعارف  نور 

الفرنيس  املعهد  النارش:  جازم،  الرحيم  عبد  حممد  حتقيق:  يدون،  مل  املؤلف: 
للعلوم واآلثار بصنعاء، سنة النرش: 005)م.

حتقيق: . ))) 50))هـ(،  )املتوىف:  الشوكاين،  عيل  بن  املؤلف: حممد  األوطار،  نيل 
األوىل،  الطبعة:  بمرص،  احلديث  دار  النارش:  الصبابطي،  الدين  عصام 

))4)هـ.
بن . ))) حممد  مجعه:  عرش،  الثالث  القرن  يف  اليمن  رجال  تراجم  من  الوطر  نيل 

سنة  اليمنية،  واألبحاث  الدراسات  مركز  النارش:  الصنعاين،  زباره  حممد 
النرش: بدون.

ِهجر العلم ومعاقله يف اليمن، املؤلف: إسامعيل بن عيل األكوع، النارش: دار . 4))
الفكر املعارص، بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 6)4)هـ.

)املتوىف:  57هـ(، . 5)) الغرناطي،  أمحد  بن  إبراهيم  املؤلف:  املخترصة،  الوثائق 
حتقيق: د. إبراهيم بن حممد السهيل، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
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العطار، . 6)) بابن  املعروف  األموي  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  والسجالت،  الوثائق 
النرش:  سنة  بمدريد،  العريب  األسباين  املعهد  النارش:  )املتوىف:   )هـ(، 

)8 )م.
وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية واملعامالت املدنية واألحوال الشخصية، . 7))

سنة  األوىل،  الطبعة:  البيان،  دار  النارش:  الزحييل،  مصطفى  حممد  املؤلف: 
النرش: )40)هـ.

)املتوىف: . 8)) الغزايل،  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  املؤلف:  املذهب،  يف  الوسيط 
دار  النارش:  تامر،  حممد  وحممد  إبراهيم،  حممود  أمحد  حتقيق:  505هـ(، 

السالم، القاهرة، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 7)4)هـ.
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ْيُل الَعَناِء ُمِز
في َأَحَكاِم َما ُأْحِدَث

ِفي اأَلرِض الُمزَدَرَعِة ِمَن الَعَناِء
تأليف:

العالمة عبدالرحمن بن عبدالكريم بن إبراهيم
بيدي الشافعي المقصري الزَّ

)المتوفى سنة 975هـ(

دراسة وتحقيق:

د. عبد اإلله بن أحمد الدويش
األستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن

بالمعهد العالي للقضاء
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فأثناء حتقيقي لكتاب: »جتريد املقال يف حكم مشرتك األموال«، ملحمد 
5)))هـ،  سنة  املتوىف  الشافعي  بيدي  الزَّ َعبِي  ْ الرشَّ الوّضاحي  زياد  بن 
وجدت فيه نقاًل عن كتاب: ))ُمِزْيِل الَعنَاِء يف َأَحَكاِم  َما ُأْحِدَث 
بن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن  للعالمة  الَعنَاء((،  ِمَن  امُلزَدَرَعِة  األَرِض  يِف 
الشافعي،  اليمني،  بيدي،  الزَّ املقرصي،  الغيثي،  زياد  ابن  عيل  بن  إبراهيم 
املتوىف سنة 75 هـ، مفتي َزبيد يف عرصه، بل واليمن بأرسه. وبعد االطالع 
سبق  عدم  يل  تبني  املختصني؛  وسؤال  البحث  ثم  وتأمله،  املخطوط  عىل 
وعنايته  منزلته،  وعظيم  مؤلفه،  قدر  وجاللة  املخطوط،  أمهية  مع  حتقيقه، 
وكان  الشافعي)))،  املذهب  حمرري  من  ُيعد  إنه  حيث  املسائل؛  بتحقيق 
عليه  وأثنى  علمية،  مراسالت  بينهام  وجرت  اهليتمي)))،  حجر  البن  قرينًا 
الدين،  وجيه  الكامل،  القدوة  احلجة  واهلامم  العامل،  العامل  »اإلمام  بقوله: 
مع  بأرسه«)))،  واليمن  بل  املحروسة،  َزبيد  مفتي  زياد،  بن  عبدالرمحن 

ينظر: النور السافر عن أخبار القرن العارش، للعيدروس )ص:)7)(، ومقدمة حتذير   (((
أئمة اإلسالم من تغيري بناء املسجد احلرام، البن زياد، حتقيق: الصبحي )ص:4).

اهليتمي،  السلمنتي،  العباس،  أبو  حجر،  بن  عيل  بن  حممد  بن  حممد  بن  أمحد  هو:   (((
اهليتم  أيب  حمّلة  يف  عام:  0 هـ  ولد  الشافعية،  مفتي  الفقيه،  الشافعي،  املرصي، 
يف رشح  املحتاج  »حتفة  مؤلفاته:  من  74 هـ.  سنة:  وتويف  بمرص،  الغربية  إقليم  من 
ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات  يف:  ترمجته  ينظر  املشكاة«.  و»رشح  املنهاج«، 

البن العامد ))/4)5-5)5).
السافر )ص:75)). النور  للهيتمي ))/)(، وينظر:  الكربى،  الفقهية  الفتاوى   (((
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الفقه،  يف  وغالبها  األربعني،  إىل  تصل  التي  العلمية  ورسائله  مؤلفاته  كثرة 
فأحببت املسامهة يف إبراز فقهه، وإخراج إحدى رسائله العلمية، وحتقيقاته 

النفيسة.

اختياره: املخطوط وأسباب  أمهية 

وتتحقق أمهية املوضوع، وأسباب اختياره فيام يأيت:

لثالث . ) حتقيقه  بعد  األهدل  الباحث  أشار  وقد  حتقيقه،  يسبق  مل  أنه 
رسالة  إال  حمقًقا  منها  يَر  مل  كثرية،  رسائله  أن  إىل  زياد  البن  علمية  رسائل 
احلرام«)))،  املسجد  بناء  تغيري  من  اإلسالم  أئمة  »حتذير  وهي:  واحدة، 
ابن  جلهود  بياهنام  يف  فارع  حاتم  ود.  عبده،  يوسف  د.  الباحثان:  وكذلك 
له  توجد  »ال  قاال:  حيث  واملجتمع،  العلم  طلبة  عىل  وأثره  العلمية  زياد 

رسائل مطبوعة حتى اآلن، فهي مجيعها خمطوطة«))).

يف . ) املربزين  الفقهاء  من  كان  حيث  قدره،  وعلو  مصنفه،  جاللة 
بل  ونواحيها،  َزبيد  ملدينة  مفتًيا  فكان  اليمن،  بالد  يف  الشافعي  املذهب 
النور  يف  وجاء  وغريه،  كاهليتمي  حمققون  علامء  عليه  وأثنى  بأرسه،  واليمن 
ب،  املذهَّ العارش ما نصه: »حمرر املذهب، وطرازه  القرن  السافر عن أخبار 
مان...قال  الزَّ شافعي  املذكور  عبدالرمحن  الشيخ  املحققني...كان  أستاذ 
من  حتقيًقا  أكثر  زياد  ابن  مؤلفات  جعامن:  القاسم  أيب  بن  حممد  العالمة 
مان، وواحد هذا  الزَّ اهليتمي، وباجلملة: فام كان إال نووي  ابن حجر  كتب 

ينظر: مساجلة علمية بني اإلمامني  البشائر، 5)4)هـ.  حتقيق: يوسف الصبحي، دار   (((
ابن زياد وابن حجر يف حكم تربع املدين )ص:48).

العالمة عبدالرمحن بن زياد املقرصي جهوده العلمية وأثره عىل طلبة العلم واملجتمع،   (((
جملة جامعة املدينة اجلامعية، العدد السابع عرش، 6)0)م، )ص:56)).
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من  به  يفتي  الذي  ما  قلت:  »فإن  نصه:  ما  الطالبني  إعانة  ويف  أن«)))،  الشَّ
حجر... ابن  ككتب  واحلوايش،  الرشاح،  ومن  منها،  املقدم  وما  الكتب، 
وابن زياد اليمني... وغريهم، فهل كتبهم معتمدة أو ال؟ وهل جيوز األخذ 
الكتب  هذه  كل  اجلواب:  ال؟...  أو  اختلفوا  إذا  املذكورين  من  كل  بقول 
بعضها عىل بعض، واألخذ  تقديم  مراعاة  مع  لكن  عليها،  معتمدة ومعول 

بالكل...«))). العمل للنفس جيوز  يف 

املؤلف، وعمت . ) معينة ظهرت يف عرص  نازلة  ببيان حكم  يتعلق  أنه 
املخطوط:  مقدمة  يف  جاء  حيث  فيها،  كتب  من  عىل  يقف  ومل  البلوى،  هبا 
قدياًم  عنها  بالسؤال  الناس  وأكثروا  كثرًيا،  البلوى  هبا  عمت  مسألة  »فهذه 
أَر  ومل  فتاوهيا،  السائلني  عىل  واضطربت  فيها،  الوقائع  عت  وتنوَّ وأخرًيا، 
من أفردها بالكالم، وإنام رأيت أجوبًة متفرقًة ال تنضبط بزمام، فاستخرت 
نقوٍل  من  ذلك  يف  عليه  وقفت  ما  وإيراد  بالتأليف،  إفرادها  يف  تعاىل  اهلل 

التعسيف«. وأبحاٍث خاليٍة عن 

مل . 4 التي  املخطوطة  الكتب  من  وبعضها  املعتمدة،  الكتب  عن  النقل 
العرض وحسن يف  املفقود، مع جودة يف  أو هي يف عداد  تنرش حتى اآلن، 

املسألة حتريًرا شافًيا. بتحرير  والعناية  الرتتيب واالختصار، 

املشاركة واملسامهة يف إخراج كتب الرتاث اإلسالمي يف جمال الفقه.. 5

)ص:)7)-74)، 78)).  (((
النقل  يف  اقترصت   .)(7/(( للدمياطي  املعني،  فتح  ألفاظ  حل  عىل  الطالبني  إعانة   (((

عىل وجه الشاهد فقط.
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السابقة: الدراسات 
العنكبوتية،  الشبكة  ويف  املكتبات،  فهارس  يف  واالطالع  البحث  بعد 
أقف عىل من  مل  املخطوطات  الكتب وعلم  واملهتمني يف  املختصني  وسؤال 

النفيس. املخطوط  بتحقيق هذا  قام 
البحث: تقسيامت 

البحث عىل مقدمة، وقسمني. يشتمل 
املقدمة، وفيها: أمهية املخطوط وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، 

ومنهجه. البحث،  وتقسيامت 
وفيه  وبالكتاب،  باملؤلف  التعريف  الدرايس:  القسم  األول:  القسم 

مبحثان:
الكتاب، وفيه مخسة مطالب: التعريف بمؤلف  املبحث األول: 

املطلب األول: اسمه، ونسبه، ووالدته، ونشأته.
الفقهي. ومذهبه  عقيدته،  الثاين:  املطلب 

وتالمذته. الثالث: شيوخه،  املطلب 
مصنفاته. الرابع:  املطلب 

العلامء عليه. املطلب اخلامس: وفاته، وثناء 
يِف  ُأْحِدَث  َما  َأَحَكاِم  يف  الَعنَاِء  ُمِزْيِل  بكتاب:  التعريف  الثاين:  املبحث 

األَرِض امُلزَدَرَعِة ِمَن الَعنَاء، وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: اسم الكتاب، ونسبته إىل املؤلف.
للكتاب. املخطوطة  النسخ  الثاين: وصف  املطلب 
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الثالث: بيان منهج املؤلف يف هذا الكتاب، ومصادره. املطلب 
الكتاب، واملآخذ عليه. الرابع: ذكر حماسن  املطلب 

النص حمقًقا. الثاين:  القسم 
التحقيق: املتبع يف  املنهج 
وهو عىل النحو اآليت:

املؤلف،  عليه  وضعها  صورة  أقرب  عىل  الكتاب  نص  إخراج  أواًل: 
وذلك باتباع اآليت:

أصاًل،  الغزي  عبداجلليل  حممد  أمحد  الشيخ  مكتبة  نسخة  اعتمدت  أ. 
عليها. األخرى  النسخ  وقابلت 

يتبني أن هناك خطًأ واضًحا  النسخة األصلية ما مل  أحافظ عىل نص  ب. 
حيح؛ فأصوبه  النسخ األخرى هو الصَّ العبارة معه، أو أن ما يف  ال تستقيم 
عبارة  إثبات  مع   ،]  [ هكذا  حارصتني  بني  وأجعله  األخرى  النسخ  من 
األصل يف اهلامش. وأما ما وضعته بني قوسني هكذا ) ( فهو نص النسخة 
األصلية، لكن فيه إشارة لعبارات وردت يف إحدى النسخ األخرى وأثبتها 

يف اهلامش.
مع  اهلامش  يف  تصويبه  يف  أجتهد  خطأ  عىل  النسخ  اجتامع  حال  يف  ج. 

بيان مستنده يف ذلك، وإثبات ما ورد يف النسخ يف الصلب.
بني  الصلب  الكلامت من األصل يف  أو  ما سقط من احلروف  ُأثبُت  د. 

حارصتني هكذا ] [ مع اإلشارة إىل ذلك يف اهلامش.
واملغفرة  بالرمحة  الدعاء  عبارات  النسخ يف  بني  الفروق  إىل  أشري  ال  هـ. 

ألحد من العلامء، كقوله: نفع اهلل به، ورمحه اهلل تعاىل، ونحوها.
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أخطاء  أو  أو تصحيف،  من حتريف،  النص  يف  يظهر  قد  ما  إصالح  و. 
نحوية، أو لغوية، مع اإلشارة إىل ذلك يف اهلامش.

أعجمت ما أمهله النساخ من الكلامت، دون اإلشارة إىل ذلك. ز. 
ضبطُت بالشكل ما حيتاج إىل ضبط من األلفاظ. ح. 

رسمُت الكتاب بالرسم اإلمالئي احلديث، دون اإلشارة إىل ذلك. ط. 
قدر  مبارشة  إفادة  منها  أفاد  التي  بمصادره  الكتاب  ربطُت  ثانًيا: 

اإلمكان.
ثالًثا: وثَّقُت اآلراء التي ذكرها املؤلف من مصادرها، وأرشُت ملا أغفله 

منها. املؤلف 
املعتمدة. الكتاب من كتب املذاهب  وثَّقُت مسائل  رابًعا: 

العثامين. بالرسم  خامًسا: عزوت اآليات إىل سورها مرقومة، وكتبتها 
جت األحاديث  سادًسا: مل ُيذكر يف املخطوط حديث وال أثر، لكن خرَّ

التحقيق. التي أوردهتا يف 
واحلديثية  واألصولية،  والفقهية،  اللغوية،  املفردات  رشحُت  سابًعا: 

التي وردت. الغريبة 
قصريٍة،  ترمجٍة  بإيراد  وذلك  املشهورين  غري  لألعالم  ترمجُت  ثامنًا: 

العلم، وكنيته، ومذهبه، وبعض كتبه، ووفاته. تتضمن اسم 
واملراجع. للمصادر  فهرًسا  وضعت  تاسًعا: 

واهلل أسأل أن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم، وصىل اهلل عىل 
حممد. نبينا 
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القسم األول
الدرايس القسم 

وبالكتاب باملؤلف  التعريف 
مبحثان: وفيه 

املبحث األول
الكتاب بمؤلف  التعريف 

وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: اسمه، ونسبه، ووالدته، ونشأته:

التصانيف  املدقق، ذو  املحقق  الفهامة،  الفقيه احلرب  الورع  العالمة،  هو 
واليمن  بل  عرصه،  يف  َزبيد  مفتي  العديدة،  الفنون  يف  املفيدة،  املتكاثرة 
الغيثي،  زياد  بن  عيل  بن  إبراهيم  بن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن  بأرسه: 
أبو  أو  الضياء،  أبو  الدين،  وجيه  الشافعي،  اليمني،  بيدي،  الزَّ املقرصي، 

الفرج، ويعرف بـ »ابن زياد اليمني«))).

)ص:)7)(،  السافر  والنور   ،)(/(( للهيتمي  الكربى،  الفقهية  الفتاوى  ينظر:   (((
 ،)55(/(0( الذهب  وشذرات   ،)( 76( خليفة  حلاجي  الظنون،  وكشف 
للحبيش  اليمن،  يف  اإلسالمي  الفكر  ومصادر  )ص:504(،  للشيل  الباهر،  والسناء 
للبغدادي  العارفني،  وهدية   ،)(((/(( للزركيل  واألعالم،  )ص:7))(، 
اإلسالم،  وديوان   ،)(45/5( كحالة  لرضا  املؤلفني،  ومعجم  )ص:)/545(، 
للمقحفي ))/606)(،  اليمنية،  والقبائل  البلدان  الغزي )4/4))(، ومعجم  البن 
ومعجم األدباء، للجبوري ))/)8)(، ومقدمة مساجلة علمية، لألهدل )ص:))).
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عدنان،  ابن  عك  بطون  من  بطن  وهم:  املقارصة،  إىل  نسبة  املقرصي: 
وقيل: ُعْدَثان، من األزد))).

بِْيدي: نسبة إىل بلدته َزبِيد مولًدا، ونشأًة، وسكنًا، ووفاًة، وهي من  الزَّ
بالد اليمن، تقع يف حمل متوسط من سهل هتامة عىل مسافة مخسة وعرشين 
املأمون،  أيام  يف  ُأحدثت  عامرة،  كبرية  مدينة  األمحر، وهي  البحر  من  كياًل 
ومرص)))،  العراق  وأرض  واحلبشة  احلجاز  أرض  من  التجار  جمتمع  وهي 

َزبيد، وجغرافًيا ملحافظة احلديدة))). إدارًيا ملديرية  وتتبع اآلن 

ولد العالمة ابن زياد يف بلدته َزبيد، يف شهر رجب عام 00 هـ)4).

القرآن  فحفظ  فيها،  واملعارف  العلوم  عامة  تلقى  حيث  هبا:  ونشأ 
الكريم عىل يد والده عبدالكريم بن إبراهيم بن عيل بن زياد، وأخذ الفقه، 
مجلة  عن  والسري،  واحلديث،  والتفسري،  والعربية،  واألصول،  والفرائض، 

من علامء اليمن- سيأيت تعدادهم عند ذكر مشاخيه-.

ينظر: النور السافر )ص:)7)(، وشذرات الذهب )0)/)55(، وطبقات اخلواص،   (((
اليمنية ))/606)). البلدان والقبائل  للرشجي )ص:)8)(، ومعجم 

 ،)(((/(( للحموي  البلدان،  ومعجم   ،)(6(/6( للسمعاين  األنساب،  ينظر:   (((
-7((/(( اليمنية  والقبائل  البلدان  ومعجم   ،)((4/8( للزبيدي  العروس،  وتاج 

.(7((
البحوث اإلسالمية،  املقال يف حكم مشرتك األموال، جملة  ينظر: مقدمة حتقيق جتريد   (((

العدد )5))(، )ص:)45).
الفكر  ومصادر  )ص:504(،  الباهر  والسناء  )ص:74)(،  السافر  النور  ينظر:   (4(

اإلسالمي )ص:7))).
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ويف عام )4 هـ حج بيت اهلل احلرام، ثم زار املسجد النبوي، واجتمع 
من  بمحرض  الرشيفني  احلرمني  يف  س  ودرَّ منهم،  وأفاد  احلرمني،  بعلامء 

الفقهاء. العلامء وجهابذة  أكابر 
واإلفتاء  للتدريس،  تصدر  48 هـ  سنة  الطَّنَْبداِوي  شيخه  وفاة  وبعد 
ومدارس  منزله،  ويف  بزبيد،  الكبري  باجلامع  س  ودرَّ وصنف،  استقالاًل، 
الوهابية، واألرشفية(، وقد كف برصه عام 64 هـ  املتفرقة )املدرسة  َزبيد 
إثر ماء نزل يف عينيه، واستمر عىل عادته يف التدريس واإلفتاء والتصنيف، 

بالتنقيب يف بطون الكتب. ابنه، وتالمذته  يأمر  وكان 
الفقهاء،  كتب  يف  والبحث  والقراءة  االطالع  واسع    وكان 
وفتاوى املتقدمني، واملعارصين له يف حياته، مع الزهد والورع والتقلل من 

مالذ احلياة))).

الفقهي: الثاين: عقيدته، و مذهبه  املطلب 

وكذلك  األشاعرة،  مذهب  عىل  عنه-  وعفا  اهلل  -رمحه  املؤلف  عقيدة 
ذلك  عىل  ويدل  الشافعي،  اإلمام  مذهب  إىل  الفقه  يف  وينتسب  الصوفية، 

أمور ثالثة:

اللذين نقال عنه: البيتني الشعريني  أواًل: يف 
ِف أشعريُّ املعتقْدأنـا شـافعيُّ يف الفـروِع ويافعــ * ـٌي يف الّتصوُّ
* بـــِه  ألقـــاه  اهلل  أديـــُن  نيا وغْد))(وبـــذا  أرجو بِه الّرضواَن يف الدُّ

 ،)55(-55(/(0( الذهب  وشذرات  )ص:74)-75)(،  السافر  النور  ينظر:   (((
الفكر  للزركيل ))/)))(، ومصادر  الباهر )ص:504-505(، واألعالم،  والسناء 

اإلسالمي )ص:7))(، ومقدمة مساجلة علمية، لألهدل )ص:5)-))).
النور السافر )ص:)7)(، وشذرات الذهب )0)/)55).  (((
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معتقًدا،  األشعري  مذهًبا،  »الشافعي  السافر:  النور  يف  جاء  ما  ثانًيا: 
»كان  أيًضا:  وفيه  غريه)))،  عنه  ونقله  تصوًفا«،  اليافعي  خرقة،  احلكمي 

مان«))). الزَّ املذكور شافعي  الشيخ عبدالرمحن 

َزبيد، بل واليمن  بلدته  الشافعي كان سائًدا يف  ثالًثا: أن مذهب اإلمام 
رسالتنا  -ومنها  وتصنيفه  وتدريسه،  مشاخيه،  عىل  دراسته  أن  كام  قاطبة، 
فتاويه  وكذلك  اهليتمي،  حجر  ابن  ومنهم  العلامء  مع  ومراسالته  هذه-، 
ابن  فتاوى  من  املراد  تلخيص  »غاية  يف:  باعلوي  خلصها  والتي  الشهرية 

زياد« كلها يف املذهب الشافعي.

وتالمذته: شيوخه،  الثالث:  املطلب 

أما شيوخه، فالذي وقفت عليه منهم ما يأيت)3(:

الزبيدي،  املذحجي،  املرادي،  السيفّي،  ممد  بن  عمر  بن  أحد  األول: 
الرسور،  أبو  الدين،  وصفي  الدين،  شهاب  د،  بامُلَزجَّ الشهري  اليمني، 
الشافعي، الفقيه، القايض، ولد بقرية الزيدية)4) عام: 847هـ. من مؤلفاته: 
»العباب املحيط بمعظم نصوص الشافعي واألصحاب«، و»جتريد الزوائد 

ومعجم   ،)55(/(0( الذهب  شذرات  وينظر:  )ص:)7)-74)(،  السافر  النور   (((
املؤلفني )45/5)).

النور السافر )ص:74)).  (((
ينظر يف شيوخه: النور السافر )ص:74)(، وشذرات الذهب )0)/))5(، والسناء   (((
بني  القضاة  إجازة  يف  الروحاين  والروح  اليامين  والنفس  )ص:505-504(،  الباهر 
اإلسالمي  الفكر  ومصادر  )ص:84)،  8)(،  األهدل  لعبدالرمحن  الشوكاين، 
مساجلة  ومقدمة  )ص:6(،  للصبحي  اإلسالم،  أئمة  حتذير  ومقدمة  )ص:7))(، 

علمية بني اإلمامني، لألهدل )ص:4)-45).
تبعد عن حمافظة احلديدة 65 كياًل.  (4(
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سنة:  تويف  اإلرشاد«.  ومنظومة  الطالب  و»حتفة  الفوائد«،  وتقريب 
0) هـ))).

وعمره  بصحبته،  واختص  عمره،  أواخر  يف  والزمه  الفقه،  عنه  أخذ 
الشيخ  من  لكم  »حصل  زياد:  البن  الطنبداوي  وقال  سنة،  ثالثون  آنذاك 
انتفعتم  مما  أكثر  بلحظه  انتفعتم  منه؛ ألنكم  لنا  مما حصل  أكثر  د  املزجَّ أمحد 

بلفظه«))).

ونقل عنه يف رسالتنا هذه يف ثالثة مواضع، وأثنى عليه بقوله: »شيخنا 
العديدة«))). والفتاوى  املفيدة  التصانيف  ذو  العالمة، 

الَبكرّي،  الطَّنَْبداِوي،  عبدالعزيز  بن  ممد  بن  الطيب  بن  أحد  الثاين: 
ولد  َزبيد.  مفتي  الفقيه،  الشافعي،  العباس،  أبو  الدين،  ديقّي، شهاب  الصِّ
بَزبيد عام: 875هـ. من مؤلفاته: »فتاوى فقهية«، و»رشح التنبيه يف الفقه«، 
للنارشي«، و»كتاب يف  ملتقطة من كتاب اإليضاح رشح احلاوي  و»فوائد 
األمني  و»حتفة  امليزان«،  بمعيار  يتعلق  فيام  و»التبيان  القهوة«،  رشب  حل 

فيمن يقبل قوله بال يمني«، وغريها. تويف بَزبيد سنة: 48 هـ)4).

أبو  ا شيخنا  أكثر مشاخيه مالزمة، حيث قال عن شيخه: »وأمَّ وهو من 
له،  مالزمتي  مثل  تالمذته  من  أحد  الزمه  فام  كنفسه،  يَر  مل  الذي  العباس 

اإلسالمي  الفكر  ومصادر  )ص:7))-)))(،  السافر  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (((
))/)))(، ومعجم املؤلفني ))/4)).

الباهر )ص:505). السناء   (((
ينظر: )ص:6))).  (((

اإلسالمي  الفكر  ومصادر  )ص:06)-08)(،  السافر  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (4(
))/4))(، ومقدمة مساجلة علمية بني اإلمامني، لألهدل )ص:4)-7)).
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أكثر  بصحبته  واختصصت  وعشية،  بكرة  سنة  جملسه عرشين  الزمُت  فإين 
من مجيع تالمذته، وقد كان واسع الدائرة علاًم وحتقيًقا«))).

ونقل عنه يف رسالتنا هذه يف ثالثة مواضع، وأثنى عليه بقوله: »شيخنا 
َهاب الَبكرّي الطَّنَْبداِوي -نفع اهلل به-«، وقال يف موضع  عالمة العرص الشِّ
اإلمامان،  هاذان  به  أفتى  وقد  سيام  »ال  الصالح))):  ابن  وعن  عنه  آخر 
املفيدان، اجلليالن، املتضلعان، املطَّلَعان، اللذان انتهت إليهام رئاسة الفتوى 

يف زماهنام، -ريض اهلل تعاىل عنهام-، ونفعنا هبام وبعلومهام. آمني«))).

بعض  له  وصحح  حياته،  يف  اإلفتاء  يف  الطَّنَْبداِوي  شيخه  له  أذن  وقد 
رسائله.

الثالث: عبدالرحن بن عيل بن ممد بن عمر الديبع الشيباين العبدري، 
وجيه الدين، أبو حممد، العالمة، الفقيه، املحدث، ولد بَزبيد عام: 866هـ. 
املشكاة«،  و»مصباح  األصول«،  جامع  إىل  الوصول  »تيسري  مؤلفاته:  من 
اليمن  أخبار  يف  العيون  و»قرة  َزبيد«،  مدينة  أخبار  يف  املستفيد  و»بغية 

امليمون«. تويف سنة: 44 هـ)4). أخذ عنه التفسري واحلديث والسري.

جمموع  ضمن  زياد،  البن  واخلطا،  اللبس  من  املدين  تربع  يف  وقع  عام  الغطا  كشف   (((
علمية )ص:)))). مساجلة 

الدين،  تقي  الشهرزوري،  الكردي  أيب نرص  بن  بن موسى  عبدالرمحن  بن  هو: عثامن   (((
ة.  احلجَّ  ، املفرسِّ األصويل،  الفقيه،  احلافظ،  اإلمام،  الشافعي،  الصالح،  بن  أبو عمرو 
علم  أنواع  »معرفة  مؤلفاته:  من  )64هـ.  سنة:  بدمشق  وتويف  577هـ،  عام:  ولد 
الكربى،  الشافعية  طبقات  يف:  ترمجته  ينظر  الشافعية«.  الفقهاء  و»طبقات  احلديث«، 

البن السبكي )8/8))- ))).
ينظر: )ص:)4)، 45)، 56)).  (((

اإلسالمي  الفكر  74)(، ومصادر  السافر )ص:) )،   )،  النور  ترمجته يف:  ينظر   (4(
)ص:)6، )50(، ومقدمة مساجلة علمية، لألهدل )ص:40-)4).
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كان  الدين،  مجال  جاعي))(،  الضِّ عبداملنعم  بن  موسى  بن  ممد  الرابع: 
مدرًسا بمدينة زبيد، وفقيًها عامًلا فاضاًل. تويف بزبيد سنة: )) هـ))). أخذ 

الفقه. عنه 

من  الدين.  شهاب  جاعي،  الضِّ عبداملنعم  بن  موسى  بن  أحد  اخلامس: 
الفقه. مؤلفاته: »القول املمطور عن نقل عناء املحجور«))). أخذ عنه 

الدين،  شهاب  املسلمني،  مفتي  العالمة،  »الشيخ  بقوله:  عليه  وأثنى 
جاعي«)4). أمحد بن موسى الضِّ

اليمن.  مقرئ  امللحاين،  مفضل  حسن  بن  أحد  بن  ممد  السادس: 
بالتجويد«،  قالون  رواية  يف  النضيد  والدر  الفريد  »العقد  مؤلفاته:  من 
تويف  املرضيَّة«.  الثالث  قراءة  يف  امُلِضيَّة  الدرة  رشح  يف  نّية  السَّ و»املطالب 

سنة: 8) هـ)5). أخذ عنه العربية.

ديق بن عمر الغريب الزبيدي، احلنفي، كان عامًلا بالفرائض  السابع: الصِّ
واحلساب واجلرب واملقابلة، تويف سنة: 8) هـ)6). أخذ عنه علم الفرائض.

جاع: قرية خاربة يف وادي ِرَماع شامل مدينة َزبيد. معجم البلدان والقبائل اليمنية  الضِّ  (((
.( 4(/((

لألهدل  علمية،  مساجلة  ومقدمة  السافر )ص:00)-)0)(،  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (((
)ص:)4).

اإلسالمي )ص:)))(،  الفكر  ومصادر  السافر )ص:74)(،  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (((
ومقدمة األهدل )ص:5)، )4).

جمموع  ضمن  زياد،  البن  واخلطا،  اللبس  من  املدين  تربع  يف  وقع  عام  الغطا  كشف   (4(
علمية )ص:)4)). مساجلة 

لألهدل  علمية،  مساجلة  ومقدمة  )ص:74)(،  السافر  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (5(
)ص:5)، 44).

السابقني. املرجعني  ينظر ترمجته يف:   (6(
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الدين،  مجال  الزبيدي،  الُعْسقيل  ُقَبيب  بن  عبدالرحن  بن  حييى  الثامن: 
األصويل، الورع، الزاهد، تويف سنة: 8) هـ))). أخذ عنه علم األصول.

تالمذته: وأما 

فقد أخذ عنه مجع من طالب العلم يف َزبيد ونواحيها، ومن أبرزهم:

ابنه عبدالسالم، الفقيه، املفتي، العامل، ولد عام )4 هـ، وتوىل  األول: 
حكم  يف  األكمل  الواضح  »التحرير  مؤلفاته:  من  والده.  وفاة  بعد  اإلفتاء 
تويف  السنية«.  األجوبة  يف  الشمسية  و»املطالع  واملستعمل«،  املطلق  املاء 

بَزبيد بعد وفاة والده بأشهر، سنة: 75 هـ))).

الدين. حمدث  األهدل، مجال  بن عبدالرمحن  بن احلسني  الطاهر  الثاين: 
الديار اليمنية. ولد عام 4) هـ. تتلمذ مع شيخه ابن زياد عىل الطنبداوي، 
وابن الديبع، فكان ابن زياد شيًخا وزمياًل له. تويف بزبيد سنة: 8  هـ))).

وله  الفقه،  يف  عامل  النارشي،  عبدالوهاب  بن  عمر  القايض  الثالث: 
مشاركة يف غريه. من مؤلفاته: »مبادئ األصول إىل مباحث العقول«. تويف 

بَزبيد سنة: )8 هـ)4).

لألهدل  علمية،  مساجلة  ومقدمة  )ص:74)(،  السافر  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (((
)ص:5)، 44).

الذهب  وشذرات   ،)(8(-(8( )ص:74)،  السافر  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (((
الفكر اإلسالمي )ص: ))(،  الباهر )ص:506(، ومصادر  )0)/554(، والسناء 

ومقدمة مساجلة علمية، لألهدل )ص:57).
وشذرات  )ص:0)6(،  الباهر  والسناء  )ص:8 )(،  السافر  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (((

الذهب )0)/646(، ومقدمة مساجلة علمية، لألهدل )ص:57- 5).
اإلسالمي )ص:)4)(،  الفكر  ومصادر  السافر )ص:77)(،  النور  يف:  ترمجته  ينظر   (4(

ومقدمة مساجلة علمية، لألهدل )ص: 5).
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مصنفاته: الرابع:  املطلب 

يف  الدوافع  واختلفت  الفقه،  يف  وغالبها  العلمية،  مصنفاته  تعددت 
وكتب  الفقهاء  كالم  فيها  مجع  مهمة  أو  مشكلة  مسائل  فبعضها  تأليفها، 
حجر  ابن  مع  كمراسالته  العلامء  بعض  عىل  ردود  وبعضها  مؤلًفا،  عليها 
اهليتمي يف مسألة تربع املدين، وبعضها فتاوى سئل عنها فألف فيها رسالة 
حمررة، وبعضها تعد نوازل يف عرصه -ومنها رسالتنا هذه-، ويمكن تقسيم 

لقسمني))): مصنفاته 

املطبوعة: املصنفات  األول:  القسم 

»حتذير أئمة اإلسالم من تغيري بناء املسجد احلرام«، حتقيق: يوسف . )
بن حممد الصبحي، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.

يأيت:  ما  تأليفها،  وسبب  وأماكنها،  ونسخها،  املذكورة،  املصنفات  أسامء  يف  ينظر   (((
الباهر  والسناء   ،)55(/(0( الذهب  وشذرات  )ص:77)-78)(،  السافر  النور 
 ،((0  ،78  ،5(  ،(8  ،((/(( للبغدادي  املكنون،  وإيضاح  )ص:506-505(، 
)5)، 54)، 58)، 0 )، 0))، 4))، )7)، 7)4، 6)4، 554(، و )7/4)، 
العارفني،  وهدية   ،)6((  ،60(  ،5(4  ،47(  ،(68  ،(56  ،( 0  ،(7(  ،(70
املؤلفني  للزركيل ))/)))(، ومعجم  للبغدادي )ص:)/545-546(، واألعالم، 
)46/5)(، ومصادر الفكر اإلسالمي )ص:7))- ))(، والعالمة عبدالرمحن بن 
)ص:55)-66)(،  واملجتمع  العلم  طلبة  عىل  وأثره  العلمية  جهوده  املقرصي  زياد 
أئمة  حتذير  ومقدمة   ،)55-48 )ص:6-5،  لألهدل  علمية،  مساجلة  ومقدمة 
 ،(57(( تريم  األحقاف  مكتبة  وفهرس   ،)((-(0 )ص:4،  للصبحي  اإلسالم، 
الكبري  اجلامع  اليمنية،  املخطوطات  وفهرس   ،)(076  ،(070  ،(7(7  ،(6(7
 ،(((6  ،(047  ،(0(7/(  ، 70  ، 5(  ، (5  ، (0  ،880/(( بصنعاء 
فيصل،  امللك  مركز  بإصداره  قام  الرتاث،  خمطوطات-خزانة  وفهرس   ،)(((7

الفقه وأصوله. العريب املخطوط،  الشامل للرتاث  والفهرس 
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املحققة« . ) الفتاوى  يف  املرشقة  »األنوار  بـ:  وتسمى  زياد،  ابن  فتاوى 
قام بتحقيقها جمموعة من طالب املاجستري يف جامعة صنعاء، عام  00)م 
فتاوى  من  املستفاد  واحلكم  العلم  »جامع  خمتلف:  املخطوط  عنوان  أن  إال 
الفتح.  ابن زياد«، وقد أشار األهدل إىل أهنا ستطبع قريًبا عن دار  العالمة 
عمر،  بن  حسني  حممد  بن  عبدالرمحن  زياد:  ابن  فتاوى  بتلخيص  وقام 
تلخيص  »غاية  بـ:  وسامه  احلرضمية،  الديار  مفتي  علوي(،  )با  بـ  املشهور 
ابن زياد«، مطبوع هبامش: »بغية املسرتشدين يف تلخيص  فتاوى  املراد من 
فتاوى بعض األئمة من العلامء املتأخرين«، لباعلوي، دار الفكر، 4)4)هـ.

بغية املسرتشدين يف حترير تربع املدين.. )

الفتح املبني يف أحكام تربع املدين.. 4

ويسمى . 5 واخلطا،  اللبس  من  املدين  تربع  الغطا عام حصل يف  كشف 
والتكميل«. »اإليضاح  بـ: 

األردن،  والنرش،  للدراسات  أروقة  دار  طبعته  األخرية  الثالثة 
)44)هـ، بتحقيق: أمحد بن عمر األهدل، ضمن جمموع: »مساجلة علمية 
»بغية  رسالته:  زياد  ابن  ألف  حيث  حجر«،  وابن  زياد  ابن  اإلمامني  بني 
رد  ثم  املبني«،  »الفتح  وهي:  منها  أوسع  برسالة  أعقبه  ثم  املسرتشدين«، 
الدين«،  يبطله  ال  التربع  أن  بيان  يف  العني  بـ»قرة  اهليتمي  حجر  ابن  عليه 
بـ: »كشف  ثم أجاب عنه ابن زياد بـ»كشف الغطا«، ثم رد عليه ابن حجر 
ابن زياد بـ»خالصة  الغني عمن ضل عن حماسن قرة العني« ثم أجاب عنه 
الفتح املبني يف أحكام تربع املدين«، و»املقالة الناصة عىل صحة ما يف الفتح 

والذيل واخلالصة«.
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املخطوطة: املصنفات  الثاين:  القسم 

التصفيق يف األذكار.. ) إحتاف السالكني األخيار بحكم 

والقيام . ) واالعتدال  والركوع  اإلحرام  عند  اليدين  رفع  سنة  إثبات 
اثنتني. من 

األجوبة املحررة عن األسئلة الواردة من بالد املهرة.. )

املكية.. 4 املرضية عن األسئلة  األجوبة 

األدلة الواضحة يف اجلهر بالبسملة وأهنا من الفاحتة.. 5

إسعاف املستفتي عن قول الرجل المرأته أنت أختي.. 6

اإلفهام يف أن دم الرمي ال يسقط بالرضر اخلاص والعام.. 7

إقامة الربهان عىل كمية الرتاويح يف رمضان.. 8

عىل صحة .   طالق  »أنت  يف  التحقيق  ذوي  عن  الذهبية  النقول  إيراد 
الرباءة« من صيغ املعاوضة ال التعليق.

جتامع . 0) الشهادة  قبول  من  املانعة  العداوة  أن  يف  الداللة  إيضاح 
العدالة.

غري . )) عىل  الواقع  الويل  تزويج  ببطالن  املفصحة  النصوص  إيضاح 
واملصلحة. احلظ 

بحث يف األمور التي يقوم السكوت مقام النطق.. ))

بغية املشتاق إىل حترير املدرك يف تصديق مدعي اإلنفاق.. ))

تربيد األكباد عند فقد األوالد.. 4)
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حترير املقال يف حكم من أخرب برؤية هالل شوال.. 5)

اجلواب املتني عن السؤال الوارد من البلد األمني.. 6)

اجلواب املحرر يف أحكام املنشط واملخدر.. 7)

حل املعقود يف أحكام املفقود.. 8)

خالصة الفتح املبني يف أحكام تربع املدين..  )

الرد عىل من أوهم أن ترك الرمي للعذر يسقط الدم.. 0)

املباحة . )) املخدرات  والبن ومجيع  والقهوة  والكفتة  القات  رسالة يف 
واملكروهة.

سمط الآلل يف َكْتِب األعامل.. ))

شد اليدين عىل دفع ما ُنسب إىل الزهري يف حديث ذي اليدين.. ))

فتح الكريم الواحد يف إنكار تأخري الصالة عىل أئمة املساجد.. 4)

فصل اخلطاب يف حكم الدعاء بإيصال الثواب.. 5)

باملحراب.. 6) تتعلق  كشف اجللباب عن أحكام 

فيه . 7) امللك  وكون  الذمة،  يف  عام  املقبوض  حكم  عن  الغمة  كشف 
األئمة. موقوًفا عند 

الغناء.. 8) العناء يف أحكام  مزيل 

العناء-.  ) املزدرعة من  ما أحدث يف األرض  العناء يف أحكام  مزيل 
وهي رسالتنا هذه-.

املقالة الناصة عىل صحة ما يف الفتح والذيل واخلالصة.. 0)
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العدنية.. )) السنية يف األجوبة عن املسائل  املواهب 

املواهب يف ذكر أئمة املذاهب.. ))

النخبة يف األخوة والصحبة.. ))

النقول الصحيحة عند أهل الرسوخ يف أحكام املنسوخ.. 4)

العينة.. 5) بيع  منها صحة  املستفاد  املعينة  العذبة  النقول 

العلامء عليه: املطلب اخلامس: وفاته، وثناء 

75 هـ،  من شهر رجب، سنة:  احلادي عرش  األحد،  ليلة    تويف 
بَزبيد،  املظفري  باجلامع  الصبح  صالة  بعد  عبدالسالم  ابنه  عليه  وصىل 

ودفن يف مقربة باب القرتب من مدينة َزبيد))).

العلامء منهم: أثنى عليه مجلة من 

العامل . ) »اإلمام  قال:  حيث  له-  قرينًا  -وكان  اهليتمي  حجر  ابن 
زياد،  بن  عبدالرمحن  الدين،  وجيه  الكامل،  القدوة  احلجة  واهلامم  العامل، 

َزبيد املحروسة، بل واليمن بأرسه«))). مفتي 

األئمة . ) علم  األنام،  مفتي  اإلسالم،  »شيخ  السافر:  النور  ويف 
الظلمة،  املحققني، رساج  أستاذ  ب،  املذهَّ وطرازه  املذهب،  األعالم، حمرر 
أيًضا: »كان  املضيَّة«، وفيه  السنية والرباهني  املحمدية باحلجج  السنة  نارص 
اآلفاق،  يف  فضله  ذكر  انترش  مان،  الزَّ شافعي  املذكور  عبدالرمحن  الشيخ 

وشذرات  )ص:505(،  الباهر  والسناء  )ص:)7)-74)(،  السافر  النور  ينظر:   (((
القرن  وأخبار  َحر  الشَّ وتاريخ   ،)(45/5( املؤلفني  ومعجم   ،)55(/(0( الذهب 

العارش، لبافقيه )ص:86)(، ومصادر الفكر اإلسالمي )ص:7))).
للهيتمي ))/)). الكربى،  الفقهية  الفتاوى   (((
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ناد؛  كل  من  اإلبل  آباط  إليه  ورضبت  البالد،  شاسع  من  الفتاوي  قصدته 
لألخذ عنه، واالقتباس منه«، وفيه أيًضا: »قال العالمة حممد بن أيب القاسم 
جعامن: مؤلفات ابن زياد أكثر حتقيًقا من كتب ابن حجر اهليتمي، وباجلملة: 

مان وواحد هذا الّشأن«))). فام كان إال نووي الزَّ

إليه . ) يشار  مان،  الزَّ أعيان  من  عينًا  »صار  الذهب:  شذرات  ويف 
من  اإلبل  آباط  إليه  البالد، ورضبت  من شاسع  الفتاوى  بالبنان، وقصدته 

كل ناد، وعقدت عليه اخلنارص، وتلمذت له األكابر«))).

ويف السناء الباهر: »اإلمام اهلامم، شيخ العلامء األعالم، عمدة أهل . 4
عىل  العلوم  يف  املقدم  أوانه،  وأعجوبة  وقته،  أهل  ومفيد  وزمانه،  عرصه 

الليايل واأليام«))). أقرانه، مفتي األنام، وحسنة 

ويف ديوان اإلسالم: »اإلمام الفقيه البارع«)4).. 5

اإلسالم، . 6 شيخ  اإلمام،  الشيخ  العالمة،  »العامل  الشحر:  تاريخ  ويف 
الزمن«)5). اليمن، وخامتة علامء  الشهري، مفتي  الكبري 

)ص:)7)-74)، 78)).  (((
.(55(/(0(  (((
)ص:504).  (((

.(((5-((4/4(  (4(
)ص:86)).  (5(
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الثاين املبحث 
َما أُْحِدَث يِف  التعريف بكتاب: ُمِزيْل الَعَناِء يف أََحَكامِ 

األَرِض املُزدََرَعِة ِمَن الَعَناء
أربعة مطالب: وفيه 

املطلب األول: اسم الكتاب، ونسبته إىل املؤلف:

امُلزَدَرَعِة  األَرِض  يِف  ُأْحِدَث  َما  َأَحَكاِم  يف  الَعنَاِء  ))ُمِزْيُل  الكتاب:  اسم 
بن  إبراهيم  بن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن  العالمة  ومؤلفه:  الَعنَاء((،  ِمَن 
سنة:  املتوىف  الشافعي،  اليمني،  بيدي،  الزَّ املقرصي،  الغيثي،  زياد  بن  عيل 
إىل  النسبة  ثابت  وهو  فيه،  شك  وال  صحيح  ذكر  كام  والعنوان  75 هـ، 

املؤلف أيًضا، ومما يثبت صحة ذلك ما يأيت:

بعض  يف  اختلفت  -وإن  املخطوطة  النسخ  طرة  عىل  ثبوته  أواًل: 
وبيانه: عباراهتا-، 

بمدينة . ) اخلاصة  الغزي  عبداجلليل  حممد  أمحد  الشيخ  مكتبة  نسخة 
للعالمة  العناء،  مزيل  »كتاب  نصه:  ما  غالفه  عىل  كتب  حيث  َزبيد: 
من  املخطوط  هناية  ويف  املقرصي...«،  زياد  بن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن 
يف  أحدث  فيام  العناء  بمزيل  املسمى  الكتاب  »تم  نصه:  ما  الناسخ  قول 

األرض املزروعة...«.

( . ،)(/(70(( رقمه:  جمموع  ضمن  املكي،  احلرم  مكتبة  نسخة 
يف  حدث  ما  حكم  يف  العناء  »مزيل  نصه:  ما   )(8( اللوح  يف  جاء  حيث 
الدين،  املحقق، وجيه  العالمة  الشيخ  تأليف:  العناء،  املزدرعة من  األرض 
»تم  نصه:  ما  الناسخ  قول  من   )4 ( اللوح  ويف  زياد...«،  بن  عبدالرمحن 
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اإلسالم،  لشيخ  العناء،  من  املزدرعة  األرض  يف  حيدث  فيام  العناء  مزيل 
ابن عبدالكريم بن زياد...«. الدين، عبدالرمحن  وجيه 

املتحدة، . ) العربية  اإلمارات  يف  ديب  بمدينة  املاجد  مجعة  مركز  نسخة 
نصه:  ما  األول  اللوح  يف  جاء  حيث   ،)678(4 ( رقمه:  جمموع  ضمن 
العناء«،  من  املزروعة  األرض  يف  حدث  ما  أحكام  يف  العناء  »)-مزيل 
العناء يف أحكام ما أحدث يف األرض  اللوح ))7)( ما نصه: »مزيل  ويف 
اللوح ))8)( من  اليمني«، ويف  زياد عبدالرمحن  ابن  العناء،  املزروعة من 
األرض  يف  أحدث  ما  أحكام  يف  العناء  مزيل  »تم  نصه:  ما  الناسخ  قول 

العناء...«. املزدرعة من 

املتحدة، . 4 العربية  اإلمارات  يف  ديب  بمدينة  املاجد  مجعة  مركز  نسخة 
نصه:  ما  األول  اللوح  يف  جاء  حيث   ،)4((((6( رقمه:  جمموع  ضمن 
»ُمزيل العناء يف أحكام َما ُأحِدث يف األََرايْض امُلْزَدَرَعة مَن الَعنَاء، تأليف: 
بن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن  الدين،  وجيه  العالمة  العامل  اإلمام  الشيخ 

زياد...«.

برقم: . 5 اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  نسخة 
))775)(، ومثلها نسخة مكتبة احلرم املكي، برقم: )688)/))(، كالمها 
ضمن جمموع، حيث جاء يف الورقة رقم: ))6)( من قول الناسخ ما نصه: 
»تم مزيل العناء فيام حيدث يف األرض املزدرعة من العناء، للعالمة املحقق 

شيخ اإلسالم، وجيه الدين، عبدالرمحن بن عبدالكريم بن زياد...«.

بـ)مزيل  ألقبها  أن  »ورأيت  ونصه:  املؤلف،  مقدمة  من  يؤخذ  ما  ثانًيا: 
العناء يف أحكام ما أحدث يف األرض املزدرعة من العناء(«.
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ثالًثا: أشار إليها ابن زياد يف فتاويه -التي مل تطبع بعد-، ونقلها باعلوي 
»فالذي  قال:  حيث  زياد،  ابن  فتاوى  من  املراد  تلخيص  غاية  كتابه:  يف 
البلوى  »ولعموم  آخر:  موضع  ويف  العناء«،  مزيل  رسالتنا  يف  حققناه 
يف  أحدث  ما  حكم  يف  العناء  مزيل  سميته:  بمصنف  أفردهتا  املسألة  هبذه 
رسالتنا  يف  قررناه  »ملا  آخر:  موضع  ويف  العناء«،  من  املزروعة  األرايض 

العناء«))). مزيل 

رابًعا: ما جاء يف كتب الرتاجم، وفهارس املخطوطات، ومنها:

يف . ) أحدث  ما  أحكام  يف  العناء  »مزيل  نصه:  ما  الباهر  السناء  يف 
األرايض املزروعة من العناء«))).

يف . ) أحدث  ما  أحكام  يف  العناء  »مزيل  نصه:  ما  العارفني  هدية  يف 
األرايض املزروعة من الفنا«))).

فيام . ) العناء  »مزيل  نصه:  ما  اليمن  يف  اإلسالمي  الفكر  مصادر  يف 
أحدث من األرايض املزروعة من العناء«)4).

يف فهرس مكتبة األحقاف -تريم- ما نصه: »مزيل العناء يف أحكام . 4
ما أحدث يف األرايض املزروعة من الفناء«)5).

ينظر الصفحات: )56، 08)، 0 )).  (((
)ص:505).  (((

.(546/((  (((
)ص: ))).  (4(

األرقام: ))57)، 7)7)، 5)7)( جماميع.  (5(
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من . 5 أحدث  ما  يف حكم  الَعنَاء  »مزيل  نصه:  ما  الشامل  الفهرس  يف 
ابن  إبراهيم  بن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن  الَفناء،  من  املزروعة  األرايض 

زياد، أبو الضياء، 75 هـ«))).

للكتاب: املخطوطة  النسخ  الثاين: وصف  املطلب 

وسؤال  العنكبوتية،  الشبكة  ويف  الفهارس،  يف  واالطالع  البحث  بعد 
منها  اعتمدت  نسخ،  مخس  املخطوط  من  لدي  توافر  االختصاص،  أهل 

يأيت: فيام  أربع، وتفصيلها 

الشيخ  مكتبة  يف  حمفوظة  أصلية،  نسخة  وهي  األصل،  األوىل:  النسخة 
كتب  اليمن،  بالد  من  َزبيد  بمدينة  اخلاصة،  الغزي  عبداجلليل  حممد  أمحد 
بن  عبدالرمحن  للعالمة  العناء،  مزيل  »كتاب  نصه:  ما  الغالف  أعىل  يف 
عبدالكريم بن زياد املقرصي، قدس اهلل روحه، ونور رضحيه، وأعاد علينا 
»من  نصه:  ما  وسطه  ويف  آمني«،  آمني  وبركاته  فضله  من  املسلمني  وعىل 
حمصالت الفقري إىل ربه الفتاح: أمحد داود البطاح األهدل)))، فتح اهلل عليه 
بعده  من  اهلل  شاء  وملن  لنفسه  »حمصله  نصه:  ما  وبجانبه  العارفني«،  فتوح 
أمحد بن داود البطاح األهدل«، ويف األسفل ما نصه: »وصىل اهلل عىل سيدنا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم«.

الفهرس الشامل للرتاث العريب املخطوط، مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي، الفقه   (((
وأصوله ) /465).

الفريض،  العالمة،  األهدل،  البطاح  حييى  بن  أمحد  بن  حممد  بن  داود  بن  أمحد  هو:   (((
للطالب  املجيب  القريب  »إعانة  مؤلفاته:  من  4)))هـ،  عام:  بزبيد  ولد  املعمر، 
ملحة  رشح  الوهاب  ومنحة  و»الفتاوى«،  بالنصيب«،  الوصية  معرفة  يف  اللبيب 

اإلعراب. تويف سنة: 0)4)هـ. ينظر ترمجته يف: مقدمة إعانة القريب املجيب.
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ويف هناية املخطوط ما نصه من قول الناسخ: »تم الكتاب املسمى بمزيل 
العناء فيام أحدث يف األرض املزروعة، وكان الفراغ من نسخه هنار االثنني، 
النبوية عىل  اهلجرة  ابتدا سنة 64)) من  املحرم احلرام،  لعله 7) من شهر 
بن  زيد  العيل حممد  ربه  إىل  الفقري  بخط  والتسليم،  الصالة  أفضل  صاحبها 
املسلمني، آمني آمني آمني، وصىل اهلل  له ولوالديه وجلميع  عيل)))، غفر اهلل 

عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم إىل يوم الدين«.

حيث  وواضح،  جيد  وخطها  النسخ،  بخط  كاملة.كتبت  نسخة  وهي 
)وأشهد  وهي:  باحلمرة،  الكلامت  وبعض  األسود،  باملداد  النص  كتب 
املقالة  األوىل،  املقالة  بعد،  أما  عبده،  حممًدا  أن  وأشهد  اهلل،  إال  إله  ال  أن 
واهلل  وفيها،  قلت،  أجاب،  اجلواب،  تنبيه،  مسألة،  الثالثة،  املقالة  الثانية، 
أعلم، انتهى جوابه نفع اهلل تعاىل به آمني، خامتة نسأل اهلل حسنها(، وأيًضا 
وضعت خطوط محراء حتت بعض الكلامت، ويوجد فيها خدوش يسرية إال 
النص فيها ظاهر، وليس فيها ترقيم خاص، إال أن يف هناية كل صفحة  أن 
الكالم،  اتصال  عىل  للداللة  التالية؛  الصفحة  من  األوىل  العبارة  تكتب 
عبارات  النسخة  أن يف  كام  )التعقيبة(،  الناسخني  عليه يف اصطالح  ويطلق 
)قف(،  وهي:  والتصحيح،  املقابلة  عىل  تدل  األسود  باملداد  كتبت  جانبية 
كام  نسخها  وتاريخ  بن عيل،  زيد  ناسخها: حممد  واسم  و)بلغ(،  و)صح(، 
هو منصوص يف آخرها: »وكان الفراغ من نسخه هنار االثنني، لعله 7) من 
شهر املحرم احلرام، ابتدا سنة 64)) من اهلجرة النبوية«، وعدد ألواحها: 
حسب  والكلامت  األسطر  وعدد  العنوان-،  ورقة  -عدا  ألواح  تسعة 

اجلدول اآليت:

مل أقف له عىل ترمجة.  (((
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عدد الكلامتعدد األسطررقم اللوح
 -))4)-6) سطًرا)-)
 -0))) سطًرا)- 

ليبلغ جمموع الكلامت تقريًبا: 0)ك × ))س = 0))ك × )ح = 440ك 
×  ح =60 ) كلمة.

عليه-،  وقفت  -فيام  تارخًيا  النسخ  أقدم  من  ألهنا  أصاًل؛  جعلتها  وقد 
أبرز  من  يعد  مالكها  وألن  وتصويبات،  مقابالت  وفيها  مقروءة،  ولكوهنا 
مل  مما  الناسخ،  اسم  ولوجود  نفسه،  املؤلف  بلد  وهي  زبيد،  مدينة  علامء 

يتوافر بعض هذه األسباب يف النسخ األخرى.

يف  حمفوظة  أصلية،  نسخة  وهي  بـ)ب(:  هلا  ورمزت  الثانية:  النسخة 
مكتبة احلرم املكي، ورقمها: ))70)/)(، ضمن جمموع كتب عىل غالفه: 
وُرقم  متفرقة(،  ورسائل  فتاوى  جمموع  شافعي،  فقه   ،((/((/(7(
اللوح:  من  املخطوط  بدأ  ألواح،   )(08( عدده  بلغ  حديًثا  ترقياًم  املجموع 
) )( وحتى ) 4(، ويف اللوح رقم: )8)( كتب عنوان املخطوط، ونصه: 
تأليف:  العناء،  من  املزدرعة  األرض  يف  حدث  ما  حكم  يف  العناء  »مزيل 
به،  اهلل  نفع  زياد،  بن  عبدالرمحن  الدين،  وجيه  املحقق،  العالمة  الشيخ 
آمني«، ويف هناية املخطوط يف اللوح رقم: ) 4( ما نصه من قول الناسخ: 
»تم مزيل العناء فيام حيدث يف األرض املزدرعة من العناء، لشيخ اإلسالم، 
ونفعنا  تعاىل،  اهلل  رمحه  زياد،  بن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن  الدين،  وجيه 
سادس  العرص  بعد  النسخة  هذه  رقم  من  الفراغ  وكان  آمني،  وبعلومه،  به 
الكريم  ربه  رمحة  إىل  الفقري  مالكها  بخط   ((74 سنة  احلرام  القعدة  ذي 
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وألحبابه  وملشاخيه  ولوالديه  له  اهلل  غفر  مكرم)))  حممد  بن  حييى  وعفوه/ 
آمني«. املسلمني  ومجيع 

حيث  وواضح،  جيد  وخطها  النسخ،  بخط  كتبت  كاملة.  نسخة  وهي 
اتصال  عىل  تدل  تعقيبة  كل صفحة  هناية  ويف  األسود،  باملداد  النص  كتب 
الكالم، ويوجد يف بعض كلامهتا طمس، كام أن يف النسخة تصويبات جانبية 
)صح(.  وهي:  التصحيح،  عىل  تدل  عبارة  وفيها  األسود،  باملداد  كتبت 
بن حممد مكرم، وتاريخ نسخها كام هو منصوص يف  ناسخها: حييى  واسم 
آخرها: »وكان الفراغ من رقم هذه النسخة بعد العرص سادس ذي القعدة 
احلرام سنة 74))«، وعدد ألواحها: اثنا عرش لوًحا -عدا ورقة العنوان- 
وفيها صفحتان فارغتان-مل خترما شيًئا من النص- مها: )الصفحة اليرسى 
من اللوح رقم )4، والصفحة اليمنى من اللوح رقم )4(، وعدد األسطر 
 8 سطر:  كل  يف  الكلامت  وعدد  سطًرا،   (5 إىل  سطًرا   (( بني  ما  متفاوتة 

تقريًبا. كلامت 

) ))هـ.  سنة:  تويف  الشافعي،  الفقيه،  اليمني،  م  مكرَّ حممد  بن  حييى  العالمة  هو:   (((
تأليفه،  من  وبعضها  الشافعية،  الفقهية  والرسائل  الكتب  نسخ  من  املكثرين  من  وهو 
الغزي  أمحد  مكتبة  نسخة يف  له  القضاء«،  آداب  الرضا يف  عامد  »حاشية  مؤلفاته:  من 
الورايف،  حييى  أمحد  أمني  الدين  جالل  الباحث/  منه  جزء  بتحقيق  ويقوم  اخلاصة، 
البعض  سؤال  عن  و»إجابة  بعد،  تناقش  ومل  املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  يف 
حول ما وقع عام 84))هـ من اختالف يف يوم عيد عرفة«، و»رسالة يف بيع السيف 
الوقف عىل األوالد«، و»رسالة  بالفضة«، و»رسالة يف حكم  املحىل  البندق  أو  املحىل 
املؤلف يف  بني فيها مسجد«، ومجيعها هلا نسخ خطية بخط  يف أرض موقوفة للسكنى 
الرشيف )578/6،  املكي  احلرم  مكتبة  فهرس خمطوطات  ينظر:  املكي،  احلرم  مكتبة 
766/7(، والرقم: ))77)/8)، 50(. ومل أقف له عىل ترمجة يف كتب الرتاجم، إنام 
آداب  الرضا يف  عامد  لـ: حاشية  العنوان  ورقة  ومن  املخطوطات،  فهارس  من  أفدهتا 

القضاء، حتقيق: جالل الدين الورايف.
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النسخة الثالثة: ورمزت هلا بـ)ج(: وهي نسخة أصلية، حمفوظة يف مركز 
مجعة املاجد بمدينة ديب يف اإلمارات العربية املتحدة، ورقمها: ) 4)678(، 
ومصدرها: مركز زايد للرتاث والتاريخ-العني، ضمن جمموع )84)/7(، 
وهي:  فيه،  الواردة  العنوانات  بأسامء  بيان  املجموع  من  األول  اللوح  ويف 
السيوطي.  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  احلاكم،  به  يزوج  فيام  الباسم  الزهر   -(
يف  العناء  )-مزيل  حنيفة.  أيب  تقليد  إىل  الشافعي  حيتاج  فيام  )-الصحيفة 
ترقياًم  املجموع  وُرقم  العناء.  من  املزروعة  األرض  يف  حدث  ما  أحكام 
اللوح  ويف   ،)(8(( ))7)( وحتى  رقم:  اللوح  من  املخطوط  بدأ  حديًثا، 
ما  أحكام  يف  العناء  »مزيل  ونصه:  املخطوط،  عنوان  كتب   )(7(( رقم: 
اليمني«، ويف  زياد عبدالرمحن  ابن  العناء،  املزروعة من  أحدث يف األرض 
هناية املخطوط يف اللوح رقم: ))8)( ما نصه من قول الناسخ: »تم مزيل 
العناء يف أحكام ما أحدث يف األرض املزدرعة من العناء، واحلمد هلل أواًل 
وآله وصحبه  النبي حممد  اهلل عىل  كام جيب، وصىل  وباطنًا وظاهًرا  وآخًرا، 
وسلم تسلياًم كثرًيا. كتبه مالكها عبداهلل بن عبدالرمحن البزاز))) عفا اهلل عنه 

بمنه وكرمه آمني. متت يوم األحد يف شهر رجب، سنة 06))«.

حيث  وواضح،  جيد  وخطها  النسخ،  بخط  كتبت  كاملة.  نسخة  وهي 
طمس،  بعضها  ويف  مشكولة،  كلامهتا  وبعض  األسود،  باملداد  النص  كتب 
وفيها  األسود،  باملداد  كتبت  قليلة  -جانبية-  تصويبات  النسخة  يف  أن  كام 
عبارة واحدة تدل عىل املقابلة، وهي: )قف( يف اللوح رقم: )78)(. واسم 
ناسخها: عبداهلل بن عبدالرمحن البزاز، وتاريخ نسخها كام هو منصوص يف 
ألواحها:  وعدد   ،»((06 سنة  رجب،  شهر  يف  األحد  يوم  »متت  آخرها: 

مل أقف له عىل ترمجة.  (((
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 (( بني  ما  متفاوتة  األسطر  وعدد  العنوان-،  ورقة  -عدا  ألواح  عرشة 
سطًرا إىل 6) سطًرا، وعدد الكلامت يف كل سطر: 8 كلامت تقريًبا.

حمفوظة  أصلية،  نسخة  وهي  بـ)د(:  هلا  ورمزت  الرابعة:  النسخة 
ورقمها:  املتحدة،  العربية  اإلمارات  يف  ديب  بمدينة  املاجد  مجعة  مركز  يف 
)6))))4(، ومصدرها: مكتبة عبدالرمحن بن عبداهلل احلرضمي بزبيد من 
بالد اليمن، ضمن جمموع: )م/ح/7-004)(، كتب عىل غالفه عنوانات 
املخطوطات الواردة فيه، وحيتوي عىل ستة عرش عنواًنا، ومنها: ))-مزيل 
عنوانه  كتب  ترقياًم حديًثا،  املخطوط  ورقم  أحدث يف(.  ما  العناء يف حكم 
وجزء  األسود  باملداد  منه  -جزء  مثلث  شكل  عىل  منه  األول  اللوح  يف 
امُلْزَدَرَعة  َما ُأحِدث يف األََرايْض  باحلمرة-، ونصه: »ُمزيل العناء يف أحكام 
عبدالرمحن  الدين،  وجيه  العالمة  العامل  اإلمام  الشيخ  تأليف:  العناء،  مَن 
بن عبدالكريم بن زياد نفع اهلل به، وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه 
وسلم تسلياًم كثرًيا«، ويف هناية املخطوط يف اللوح احلادي عرش ما نصه من 
قول الناسخ: »وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم. تم الكتاب 

املقابلة«. بلغ  الوهاب.  امللك  بعون 

حيث  وواضح،  جيد  وخطها  النسخ،  بخط  كتبت  كاملة.  نسخة  وهي 
بعد،  )أما  وهي:  باحلمرة،  الكلامت  وبعض  األسود،  باملداد  النص  كتب 
فاجلواب،  تنبيه،  مسألة،  فرع،  الثالثة،  املقالة  الثانية،  املقالة  األوىل،  املقالة 
وبعض  األحرف،  بعض  فوق  محراء  خطوط  إىل  باإلضافة  خامتة(،  قلت، 
أن  إال  )املفلس(  وهي:  واحدة،  كلمة  يف  ويوجد خدش  مشكولة،  كلامهتا 
نصها ظاهر، ويف هناية كل صفحة تعقيبة تدل عىل اتصال الكالم. كام أن يف 
والتصحيح  املقابلة  عىل  تدل  األسود  باملداد  كتبت  جانبية  عبارات  النسخة 
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الناسخ وال  اسم  فيها  وليس  مقابلة(،  )بلغ  النسخة  آخر  )بلغ(، ويف  منها: 
وعدد  العنوان-،  ورقة  -عدا  ألواح  ألواحها: عرشة  وعدد  النسخ،  تاريخ 

األسطر: 5) سطًرا، وعدد الكلامت يف كل سطر: 8 كلامت تقريًبا.

بعد  فيها،  السقط  لكثرة  أعتمدها؛  مل  التي  وهي  اخلامسة:  النسخة 
السابقة، وهي حمفوظة يف موضعني: بالنسخ األربع  مقارنتها 

اإلسالمية  والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  األول:  املوضع 
فهرس خمطوطات )8)/6  (،  كام ورد يف  السعودية،  العربية  اململكة  يف 

برقم: ))775)).

ضمن   ،)((/(688( ورقمها:  املكي،  احلرم  مكتبة  الثاين:  املوضع 
جمموع مل يكتب عليه عنوان. وُرقم املجموع ترقياًم حديًثا بلغ عدده )448) 
ورقة، يقع املخطوط ما بني: )57)-)6)(، ويف الورقة رقم: )57)( بدأ 
الناسخ: »تم  ما نصه من قول  الورقة رقم: ))6)(  بالبسملة مبارشة، ويف 
املحقق  للعالمة  العناء،  من  املزدرعة  األرض  يف  حيدث  فيام  العناء  مزيل 
اهلل  نفع  زياد،  ابن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن  الدين،  وجيه  اإلسالم،  شيخ 

به وبعلومه، آمني«.

وهي نسخة غري كاملة؛ لكثرة السقط فيها. كتبت بخط النسخ، وخطها 
صفحة  كل  هناية  ويف  األسود،  باملداد  النص  كتب  حيث  وواضح،  جيد 
تعليقات،  وال  تصويبات،  فيها  وليس  الكالم،  اتصال  عىل  تدل  تعقيبة 
ألواح، وعدد  أربعة  ألواحها:  النسخ، وعدد  تاريخ  الناسخ، وال  اسم  وال 

األسطر:  ) سطًرا، وعدد الكلامت يف كل سطر: )) كلمة تقريًبا.
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كام أن هناك نسخة أخرى يف مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء، ورقم احلفظ: 
الظروف  ظل  يف  عليها  احلصول  من  أمتكن  مل  ولكن  )7،85)))مج(، 

الراهنة.

املطلب الثالث: بيان منهج املؤلف يف هذا الكتاب، ومصادره:

يعد ))ُمِزْيُل الَعنَاِء يف َأَحَكاِم َما ُأْحِدَث يِف األَرِض امُلزَدَرَعِة ِمَن الَعنَاء((
يف  الرشعية  النوازل  من  بنازلة  تتعلق  الشافعي،  املذهب  يف  فقهية  رسالة 
ذكر  -كام  هذه  رسالتنا  قبل  مستقلة  برسالة  تفرد  مل  والتي  املؤلف،  عرص 
فيها،  الفتاوى  واختالف  وقائعها،  تعدد  مع  مقدمتها-،  يف  زياد  ابن  ذلك 
وكثرة سؤال الناس عنها واضطراهبم فيها؛ لذا ألف ابن زياد  رسالته 
وأضاف  والفتاوى،  النقول،  من  عليه  وقف  ما  مجيع  فيها  وأورد  املحررة، 

املسألة حتريًرا شافًيا. عليها إضافات مهمة، وحرر 

وقد قسم املؤلف رسالته إىل مقدمة، وثالث مقاالت، وتنبيه، وخامتة:

تأليفها. الرسالة، وسبب  فيها عنوان  املقدمة: ذكر  ففي 

وتعريفه،  االصطالح،  حيث  من  العناء  ماهّية  بني  األوىل:  املقالة  ويف 
متعلقة  فقهية  مسائل  عن  منهام، وحتدث  مركٌب  أو  أثٌر،  أو  عنٌي،  هو  وهل 

العني واألثر. بالتفريق بني 

ويف املقالة الثانية: حتدث عن القدر الذي يصري به رشيًكا.

أو  جمتمعني،  الرشيكني  ترصف  حكم  عن  حتدث  الثالثة:  املقالة  ويف 
منفردين، ويف إجبار أحدمها إىل ما دعاه اآلخر إليه من البيع وعدمه.
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وزبرها،  فحرثها  للزراعة  أرًضا  استأجر  لو  ما  حكم  بني  التنبيه:  ويف 
وزاد يف تراهبا، ثم زرعها وانتفع هبا مدة زراعته، ثم انقضت مدة اإلجارة 
وفيها زيادة، وأراد املطالبة هبا، ومنع صاحب األرض من الترصف فيها.

ويف اخلامتة: ذكر مسألة مهمة تتعلق هبذه الرسالة، وهي: فيام إذا كانت 
أن  للناظر  فهل  قيمتها؛  به  زادت  للمستأجر  عناء  وفيها  موقوفة،  األرض 

يبذل قيمة العناء من مال الوقف؛ إن رأى ذلك مصلحة للوقف؟

يأيت  فيام  إمجاهلا  فيمكن  هذه،  رسالته  منها  استقى  التي  مصادره  وأما 
الوفاة: مرتبة حسب 

)ت: . ) للاموردي  الشافعي،  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
450هـ(.

فتاوى القايض حسني )ت: )46هـ(.. )

الشامل يف فروع الشافعية، البن الصباغ )ت: 477هـ(.. )

بحر املذهب يف فروع املذهب الشافعي، للروياين )ت: )50هـ(.. 4

التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، للبغوي )ت: 6)5هـ(.. 5

فتاوى البغوي )ت: 6)5هـ(.. 6

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، للعمراين )ت: 558هـ(.. 7

)ت: . 8 للرافعي  الكبري،  بالرشح  املعروف  الوجيز  رشح  العزيز  فتح 
))6هـ(.

فتاوى ابن الصالح )ت: )64هـ(..  
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روضة الطالبني وعمدة املفتني، للنووي )ت: 676هـ(.. 0)

املجموع رشح املهذب، للنووي )ت: 676هـ(.. ))

فتاوى أمحد بن موسى ُعَجْيل )ت: 0 6هـ(.. ))

كفاية النبيه يف رشح التنبيه، البن الرفعة )ت: 0)7هـ(.. ))

اجلواهر البحرية يف رشح الوسيط، للقمويل )ت: 7)7هـ(.. 4)

أجوبة للفقيه حممد بن عيل اخليل )ت: )74هـ(.. 5)

كايف املحتاج رشح املنهاج، لإلسنوي )ت: )77هـ(.. 6)

األنوار ألعامل األبرار، لأَلرَدبِْييّل )ت:  77هـ(.. 7)

التوسط والفتح بني الروضة والرشح، لألذرعي )ت: )78هـ(.. 8)

قوت املحتاج إىل املنهاج، لألذرعي )ت: )78هـ(..  )

خادم الرافعي والروضة يف الفروع، للزركيش )ت: 4 7هـ(.. 0)

رشح اإلرشاد، للجوجري )ت:  88هـ(.. ))

)ت: . )) ّي  النَّارِشِ الطيب  بن  عبدالرمحن  القايض  بخط  أجوبة 
4 8هـ(.

من . )) لنا  وقع  ملا  احلاوي  املجموع  بـ:  املسامة  ْمُهوِدّي،  السَّ فتاوى 
الفتاوي )ت: )) هـ(.

اد ))) هـ(.. 4) دَّ فتاوى الكامل الرَّ

اد ))) هـ(.. 5) دَّ الكوكب الوقاد يف رشح اإلرشاد، للكامل الرَّ

أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، لألنصاري )ت: 6) هـ(.. 6)
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ّي . 7) النَّارِشِ حممد  بن  حلمزة  الفقهية،  الفتاوى  يف  محزة  جمموع 
)6) هـ(.

د )ت: 0) هـ(.. 8) جتريد الزوائد وتقريب الفوائد، للمزجَّ

د .  ) للمزجَّ واألصحاب،  الشافعي  نصوص  بمعظم  املحيط  العباب 
)ت: 0) هـ(.

أجوبة بخط الطَّنَْبداِوي )ت: 48 هـ(.. 0)

)ت: . )) لألصبحي  والفتوى،  التدريس  عىل  التقوى  أهل  معني 
48 هـ(.

الطَّنَْبداِوي )ت: 48 هـ(.. )) البكري  هاب  فَتاوى الشِّ

حاشية الرميل الكبري عىل أسنى املطالب، للرميل )ت: 57 هـ(.. ))

املطلب الرابع: ذكر حماسن الكتاب، واملآخذ عليه:

أواًل: ماسن الكتاب يمكن إمجاهلا فيام يأيت:

الرتكيز عىل مسألة واحدة جيمع أطرافها يف موضع واحد.. )

بقوله: . ) ذلك  عىل  والتنصيص  شافًيا،  حتريًرا  املسألة  بتحرير  العناية 
يظهر  »فيام  بقوله:  ترجيحاته  وكذلك  لنا«،  ر  »فتحرَّ أو  يل«،  ر  حترَّ »فالذي 

يل«، أو »الذي يظهر يل«.

نقله عن علامء حمققني، وبعضهم ال تزال كتبه مفقود، كـ: فتاوى ابن . )
ورشح  )74هـ(،  )ت:  اخليل  حممد  للفقيه  وأجوبة  0 6هـ(،  )ت:  ُعَجْيل 
وأجوبة  مفقود،  أكثره  إن  حيث  )ت:  88هـ(؛  للجوجري  اإلرشاد، 
يف  الوقاد  والكوكب  4 8هـ(،  )ت:  ّي  النَّارِشِ عبدالرمحن  القايض  بخط 
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الكامل  وفتاوى  مفقود،  أكثره  إن  ))) هـ(؛ حيث  اد  دَّ للرَّ اإلرشاد،  رشح 
بخط شيخه  وأجوبة  ّي )6) هـ(،  النَّارِشِ اد ))) هـ(، وجمموع محزة  دَّ الرَّ
الزوائد  جتريد  كـ:  بعد  كتبه  حتقق  مل  وبعضهم  48 هـ(،  )ت:  الطَّنَْبداِوي 
)ت:  الطَّنَْبداِوي  وفَتاوى  0) هـ(،  )ت:  د  للمزجَّ الفوائد،  وتقريب 

48 هـ(.

د، . 4 واملزجَّ كالطنبداوي،  ومشاخيه،  عرصه  علامء  فتاوى  لبعض  نقله 
اد، وغريهم. دَّ الرَّ والكامل 

وحسن . 5 والتقسيم،  الرتتيب،  يف  واإلبداع  للمسألة،  عرضه  إجادة 
الصياغة مع جودة يف األلفاظ وسهولتها ووضوحها، والرتابط املوضوعي 

املسائل. لبعض  بالتمثيل  والعناية  الرسالة،  ملادة 

ينقل عنه . 6 املسائل، واالستدالل ملن  العقيل لكثري من  بالدليل  العناية 
معينًا. رأًيا 

املسائل.. 7 الفقهي يف بعض  التخريج  يذكر 

ال يكتفي بالنقل عن غريه، بل يبني رأيه فيام يقوله.. 8

يبني خالصة ما سبق يف كل مسألة أطال فيها البحث..  

ثانًيا: أبرز املآخذ عىل الكتاب:

بعض  األنصاري يف  لزكريا  املطالب،  أسنى  كتاب  ينقل من  املؤلف  أن 
املواضع بالنص دون اإلشارة لذلك.
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نامذج من املخطوط

نسخة  )ب(

نسخة  األصل )أ(
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نامذج من املخطوط

نسخة  )د(

نسخة )ج(
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الثاين القسم 
حمقًقا النص 


نستعي[))) ]وبه 

رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  )ونستعينه()))،  نحمده،  هلل  احلمد 
هادي  فال  يضلل  ومن  له،  فال مضل  اهلل  هيد  من  أعاملنا،  وسيئات  أنفسنا، 
له، وأشهد أن))) ]حممًدا[)4)  اهلل وحده ال رشيك  إال  إله  أن ال  له، وأشهد 
أما  م، ]وجمَّد وعظَّم[)5)،  ف وكرَّ اهلل عليه وسلم، ورشَّ عبده ورسوله صىل 

بعد:

بالسَؤال  الناس  )وَأْكَثُروا)7)  كثرًيا،  البلوى)6)  هبا  عمت  مسألة  فهذه 
السائلني  عىل  واضطربت  فيها،  الوقائع  َعت  وَتنَوَّ وأخرًيا،  قدياًم  عنها()8) 

ساقطة من )ب، ج(.  (((
يف )ج(: »ونستعني به«.  (((

يف )ب، ج( زيادة: »سيَدنا«.  (((
من )ب، ج، د(، وهو الصواب لغوًيا، ويف )األصل(: »حممد«.  (4(

ساقطة من )ب(.  (5(
جلميع  شاملة  تقع  التي  »احلادثة  هو:  األصوليني  عند  به  املراد  البلوى:  به  عم  ما   (6(
مما  حكمها،  معرفة  إىل  فيحتاجون  هبا،  التكليف  تعلُّق  مع  منهم،  كثرٍي  أو  املكلفني، 
شاملة  تقع  التي  »احلادثة  هو:  الفقهاء  وعند  واشتهاره«.  عنه  السؤال  كثرة  يقتيض 
للمكلفني، أو ألحوال املكلف مع تعلق التكليف هبا، بحيث يعرس االحرتاز منها، أو 
عموم  ينظر:  والتخفيف«.  التيسري  تقتيض  زائدة  بمشقة  إال  هبا  العمل  عن  االستغناء 

البلوى دراسة نظرية تطبيقية، ملسلم الدورسي )ص:55، )6).
الكتاب، لسيبويه ))/ )-0)). عىل لغة )أكلوين الرباغيث(. ينظر:   (7(

يف )ب، ج، د(: »وكثر السؤال عنها«.  (8(
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تنضبط  ال  متفرقًة  أجوبًة  رأيت  وإنام  بالكالم،  أفردها  من  أَر  ومل  فتاوهيا، 
وقفُت  ما  وإيراد  بالتأليف،  إفرادها  يف  تعاىل  اهللَ  )فاستخرُت()))  بزمام، 
تعاىل  اهللَ  التعسيف، واستعنُت  وأبحاٍث خاليٍة عن  نقوٍل  عليه يف ذلك من 
تلك  تسهيِل  يف  إليه  وترضعُت  ذلك،  حتقيق  إىل  والتوفيِق  التسديِد  يف 
باهلل  إال  قوة  وال  حول  وال  التكالن،  وعليه  املستعان،  وهو  )املَسالِك()))، 
ُأْحِدَث()3(  )َما  َأَحَكاِم  الَعنَاِء يف  ))ُمِزْيل  بـ  َبها  ُألقِّ أْن  العظيم، ورأيت  العيل 
]ثالث  يف  )فيها()4)  الكالَم  وحرصُت  الَعنَاِء((،  ِمَن  امُلزَدَرَعِة  األَرِض  يِف 

مسائل[)5)، وثالث مقاالت، وتنبيه، وخامتة.

يف )ب(: »وملا رأيت...استخرت«.  (((
يف )ج(: »املسألة«.  (((

يف )ب(: »فيام حيدث«.  (((
يف )ج(: »منها«.  (4(

يفرد  املقاالت، ومل  اقترص عىل  املؤلف  ساقطة من )ب، ج، د(، واألوىل حذفها؛ ألن   (5(
املسائل يف عنوانات مستقلة.



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
125

ْيُل الَعَناِء )دراسة وتحقيق( ُمِز

املَقالُة األُوىل
الَعناء من حيث االصطالح، وتعريفه، يف ماهيَّة 

وهل هو عٌي، أو أثٌر))(، أو مركٌب منهام.

ملا يكون يف األرِض من حرٍث، وزبٍر))(،  ))اسٌم  أّما ماهيته عرًفا، فهو: 
وزيادة تراٍب فيها منها، أو من غريها، كسيٍل، أو طرٍح)3( حتُصل منه زيادٌة 

يف قيمِة األرِض((، عىل َما سيأيت بياُنه -إن شاء اهلل تعاىل-.

وأما كونه عينًا، أو أثًرا، أو مركًبا منهام، فيعرف مما )نورده()4).

األثر  وأما  بعد حرثها،  األرض  ثمن  زيادة يف  العني  أن  هنا:  واألثر  العني  بني  الفرق   (((
ثمن  يف  زيادة  منه  يلزم  وال  قبلها،  مما  أكثر  حرثها  بعد  األرض  من  يستفاد  أن  فهو 

األرض.
وضع  بر:  والزَّ باحلجارة،  املطوية  املزبورة  فالبئر  وإتقانه،  اليشء  إحكام  لغة:  ْبُر:  الزَّ  (((
للرازي  اللغة،  مقاييس  من:  كل  يف  ر(  ب  )ز  مادة  ينظر  بعض.  عىل  بعضه  البنيان 

))/44(، وتاج العروس، للزبيدي )))/8 )).
واصطالًحا: ختتلف األعراف عند أهل اليمن يف معناه، فقيل: األرض الصلبة، وقيل 
-وهو املراد به هنا- كام أفادين به الشيخ أمحد الغزي من مدينة َزبيد: السنام الفاصل 
وهو  األرض،  يف  املاء  واستيعاب  األرض  حلامية  املقام  الرتايب  احلاجز  أو  الزرع،  بني 
بمعنى اجلدر الوارد يف قوله  للزبري: ))اْسِق، ُثمَّ اْحبِْس حتَّى َيْبُلَغ اجَلْدَر((. 

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصلح ))/87)(، برقم: )708)).
هذا  فيه  ورصه  بعض،  عىل  الرتاب  فركم  اللغوي،  املعنى  مع  متوافق  املعنى  وهذا 

املعنى.
الطرح: الطاء والراء واحلاء أصل صحيح يدل عىل نبذ اليشء وإلقائه. مقاييس اللغة،   (((

مادة: )ط ر ح( ))/455).
يف )ب(: »سنورده«.  (4(
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))) -رمحه اهلل- يف اهِلَبة: »احلرُث لأَلراِضي َأثٌر«))). قال الَقُمْويِلُّ

وأفتى العالمُة أمحُد بن موسى ُعَجْيل -رمحه اهلل تعاىل-)))، واألصبحيُّ 

العباس،  أبو  املخزومي،  القريش،  ياسني،  بن  مكي  احلزم  أيب  بن  حممد  بن  أمحد  هو:   (((
الشافعي،  املرصي،  مرص-،  صعيد  يف  َقُموال  بلدة  إىل  -نسبة  الَقُمْويِلّ الدين،  نجم 
القايض، الفقيه، النحوي، ناب يف احلكم بمرص، وويل احلسبة فيها، تويف بمرص سنة: 
7)7هـ. من مؤلفاته: »البحر املحيط يف رشح الوسيط«، ثم خلَّص أحكامه واخترصه، 
أسامء  و»رشح  احلاجب«،  ابن  كافية  الطالب رشح  و»حتفة  البحر«،  »جواهر  وساّمه: 
املذهب  والعقد   ،)(0/ ( الكربى،  الشافعية  طبقات  ترمجته يف:  ينظر  احلسنى«.  اهلل 
املائة  أعيان  يف  الكامنة  والدرر  )ص:407(،  امللقن  البن  املذهب،  محلة  طبقات  يف 

الثامنة، البن حجر ))/60)).
ق اآلن  ينظر: اجلواهر البحرية يف رشح الوسيط، للقمويل، خمطوط ]ق 4)/أ[، وُيَحقَّ  (((
يف رسائل علمية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، ومل ينته الباحث من حتقيق باب 
مفقود،  وأكثره  نفسه،  للمؤلف  آخر  لكتاب  اختصار  الكتاب  هذا  وأصل  بعد.  اهلبة 

واسمه: »البحر املحيط رشح الوسيط«، أي: الوسيط يف املذهب، للغزايل.
شهاب  ي،  الَعكِّ ُزَريق  بن  حممد  بن  عجيل  بن  عمر  بن  عيل  بن  موسى  بن  أمحد  هو:   (((
الفقه  أمر  إليه  انتهى  الزاهد،  الشافعي، اإلمام،  الُذؤايل،  اليمني،  العباس،  أبو  الدين، 
أبو أمحد األسفراييني  قاله  ما  أبو احلسن األصبحي  فيه  قال  اليمن، حتى  والفتوى يف 
ولد  دقائقه«.  دون  الفقه  العباس يف ظواهر  أيب  مع  نجري  »نحن  ابن رسيج:  يف حق 
كياًل-.   70 زبيد  عن  -تبعد  الفقيه  ببيت  ودفن  0 6هـ،  سنة:  وتويف  608هـ.  عام: 
كتاب  عىل  و»حاشية  علم«،  كل  يف  وأسانيده  مشاخيه  فيه  مجع  »كتاب  مؤلفاته:  من 
التنبيه«، و»حاشية عىل كتاب املهذب«. ينظر ترمجته يف: قالدة النحر يف وفيات أعيان 
خليفة  حلاجي  الفحول،  طبقات  إىل  الوصول  وسلم   ،)4(8/5( لباخمرمة  الدهر، 
اإلسالمي  الفكر  ومصادر   ،)85(/(( للكتاين  الفهارس،  وفهرس   ،)(57/((

)ص:04)).
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))). وال تناقض بينهام،  [))) احلرَث عنٌي عىل األصحِّ -رمحه اهلل تعاىل-))) ]بأنَّ
فإنَّه أثٌر عىل كلِّ حاٍل، ولكن هل له حكم )العني()4) يف حق من ال ُيوصف 

نعم)5). أرجحهام:  واملستعري؟ قوالن،  كاملفلِس،  ي  بالتعدِّ

دين  منه  )يقىض  تركٌة  بأنَّه:  ح  ثم رصَّ ُعَجْيل،  ابن  به  أجاب  الذي  وهو 
يشهد  ما  الصالح)8)/  ابن  فتاوى  عن  وسيأيت  عنه)7).  ويورث()6)  امليت، 

لذلك) ).

عيل  بن  الفتوح  أيب  بن  عمر  بن  حممد  بن  بكر  أيب  بن  أسعد  بن  أمحد  بن  عيل  هو:   (((
متأخري  من  اليمني،  التميمي،  األصبحي،  احلسن،  أبو  الدين،  ضياء  صبيح،  بن 
مؤلفاته:  من  700هـ.  سنة:  أوائل  يف  وتويف  644هـ،  عام:  ولد  الشافعية.  فقهاء 
الرافعي  رشح  الرشحني«  و»غرائب  والفتوى«،  التدريس  عىل  التقوى  أهل  »معني 
الشافعية  طبقات  يف:  ترمجته  ينظر  و»الفتاوى«.  املهذب«،  و»أرسار  والعجيل، 
الكربى )0)/8))(، والعقد املذهب )ص:87)-88)(، وطبقات الشافعية، البن 
اإلسالمي  الفكر  ومصادر   ،)(4-((/6( النحر  وقالدة   ،)(84/(( شهبة  قايض 

)ص:05)).
.» من )ب(، ولعله األنسب للسياق، ويف )األصل، ج، د(: »أنَّ  (((

ينظر: معني أهل التقوى عىل التدريس والفتوى، لألصبحي )ص:0)0)-))0)(،   (((
وأما فتيا ابن عجيل فلم أقف عليها، ومل أعثر عىل من نقلها عنه.

يف )ج(: »العناء«.  (4(
يف رشح  املحتاج  وحتفة   ،)(70/4( للنووي  املفتني،  وعمدة  الطالبني  روضة  ينظر:   (5(
املنهاج، للهيتمي )57/5)(، ومغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، للرشبيني 

))/7))(، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، لألنصاري ))/)0)).
يف )ب(: »تقىض منها ديون امليت وتورث«.  (6(
مل أقف عليه بعد البحث، وسؤال املختصني.  (7(

]ق)/أ[.  (8(
يف )ص:0))).  ( (
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]-وهو  حمضٌة،  صفٌة  فهو  الثَّوَب  َقرصَّ  إذا  املفلَس  »أنَّ  وضِة:  الرَّ ويف 
األصحُّ عند النووي)))-[))).

بفعٍل  زيادة حمرتمٌة  ألنَّها  هبا؛  )رشيٌك()))  واملفلُس  عنٌي،  ا  أهنَّ واألظهُر 
ٍم«)4). متقوَّ حمرتٍم 

أرًضا  غصَب  إذا  »أنَّه  أيًضا:  تعاىل-  اهلل  ُعَجْيل-رمحه  ابن  فتاوى  ويف 
يلزمه أجرهتا  فهل  مدًة.  وانتفع هبا  بذلك،  قيمُتها  فحرَثها وزرَعها وزادت 

حمروثًة بقدر ما حرث من ثالثة أعواٍد، أو أربعة ]أعواٍد[)5)؟

فأجاب: )بأنَّه يلزمه()6) أجرهتا حمروثة«)7).

هو: حييى بن رشف بن مري بن حسن النووي ثم الدمشقي، أبو زكريا، ويلقب بمحيي   (((
الدين، الشافعي، اإِلمام، احلافظ، الفقيه. ولد بنوى عام: ))6هـ. وتويف بنوى سنة: 
يف  و»املجموع  احلجاج«،  بن  مسلم  يف رشح صحيح  »املنهاج  مؤلفاته:  من  676هـ. 
املفتني«، وغريها. ينظر ترمجته  الطالبني وعمدة  رشح املهذب«، ومل يكمله، و»روضة 
كثري  البن  الشافعيني،  الفقهاء  وطبقات   ،)( 5/8( الكربى  الشافعية  طبقات  يف: 

.( 0 /((
ساقطة من )ب، ج، د(.  (((

يف )ج(: »َيْملك«، واملثبت يف األصل موافق ملا جاء يف روضة الطالبني )70/4)).  (((
اشرتى  فإذا  املحضة.  الصفة  الثاين:  »الرضب  ونصه:   ،)(70/4( الطالبني  روضة   (4(
ه، أو خاطه بخيوط من نفس الثوب، ثم فلس، فللبائع  حنطة فطحنها، أو ثوًبا فقرصَّ
عني،  أهنا  ...أظهرمها:  فقوالن:  زادت،  قيمته...وإن  تزد  مل  إن  ثم  فيه.  الرجوع 

واملفلس رشيك هبا؛ ألهنا زيادة بفعل حمرتم متقوم«.
ساقطة من )ج، د(.  (5(

يف )ب(: »أهنا تلزمه«.  (6(
عداد  يف  ولعلها  عجيل،  البن  ترجم  من  يذكرها  ومل  املذكورة،  الفتاوى  عىل  أقف  مل   (7(

املفقود.
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ي، وسيأيت عن  وهو ظاهٌر يف أنَّ احلرَث أثٌر يف حق من يوصف بالتعدِّ
فتاوى القايض)))))) ما يشهد له))).

ديقّي)4) يف رشح اإلرشاد:  اد الصِّ دَّ وقال شيخ شيوخنا العالمة الكامل الرَّ
بغري  وزَرَعها  املالُك  جاَء  ثم  هَبا)5)،  فَكرَّ ليزرَعها،  أرًضا  استعاَر  لو  »فرع: 

املستعري. إذن 

برش  بن  أمحد  املتقدمني:  عند  به  فاملراد  الشافعية،  فقهاء  كتب  يف  القايض  ُأطلق  إذا   (((
حممد  بن  حسني  املتأخرين:  وعند  )6)هـ(،  )ت:  ْوِذي  املرُّ حامد،  أبو  عامر،  بن 
للنووي  واللغات،  ينظر: هتذيب األسامء  به هنا.  املراد  ْوِذي )ت: )46هـ(، وهو  املرُّ
السنية،  واخلزائن   ،)(45/(( شهبة  قايض  البن  الشافعية،  وطبقات   ،)(65/((

لألندونيس )ص:6))).
ْوِذي،  املرُّ ويقال:  املرَوُرْوِذي،  عيل،  أبو  القايض،  أمحد  بن  حممد  بن  احلسني  هو:   (((
يف  الوجوه  أصحاب  من  وهو  بخراسان،  الشافعية  شيخ  اجلليل،  اإِلمام،  الشافعي، 
املذهب  إِمام احلرمني: »حرب  القايض، قال عنه  أو  بالقايض حسني،  املذهب، ويعرف 
البغوي،  تلميذه  مجعها  »الفتاوى«  مؤلفاته:  من  )46هـ.  سنة:  تويف  احلقيقة«.  عىل 
و»التعليقة« عىل خمترص املزين. ينظر ترمجته يف: طبقات الشافعية الكربى )56/4)(، 

وطبقات الشافعية، البن قايض شهبة ))/44)).
ينظر: فتاوى القايض حسني )ص:40)، )5)(، وينظر أيًضا: )ص:7))).  (((

ديقّي،  الصِّ الَبكرّي،  اد،  دَّ الرَّ أمحد  بن  موسى  بن  أمحد  العابدين،  زين  بن  موسى  هو:   (4(
مفتي  الفقيه،  الكبري،  العالمة  الشافعي،  اليامين،  الزين  بابن  املعروف  الدين،  كامل 
الوقَّاد رشح  »الكوكب  مؤلفاته:  من  )) هـ.  سنة:  وتويف  )84هـ،  عام:  ولد  زبيد. 
اإلرشاد«، و»الفتاوى« مجعها ابنه. ينظر ترمجته يف: النور السافر )ص:08)- 0)(، 
ومعجم   ،)(((/(( للشوكاين  السابع،  القرن  بعد  من  بمحاسن  الطالع  والبدر 

املؤلفني، لرضا كحالة )))/ )(، ومصادر الفكر اإلسالمي )ص:)))).
هبا«،  هبا«، ويف )ب، د(: »كرَّ يف )األصل(: ]ق)/ب[ تعليق جانبي: »حرثها معنى كرَّ  (5(
املصباح:  »يف  جانبي:  تعليق  )د(  ويف  »فحرثها«،  )ج(:  ويف  »حرثها«،  إىل  لت  ُعدِّ ثم 
يف  املنري  املصباح  ينظر:  لِْلَحْرِث«.  َقَلْبُتَها  بالكرس،  ِكراًبا  َقَتل  باب  من  األرض  َكَرَبِت 

غريب الرشح الكبري، للحموي، مادة )ك ر ب( ))/ )5).
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مثِل  أجرُة  ]المعيِر[)))  عىل  جيُب  »فال  الَفَتاوى:  يف   ((( الَبَغويُّ قال 
ب له ذلك. األرض كام لو َرَجَع))) بعد َما كرَّ

وحيتمل أن ]جيب[)4) عليِه أجرة املثل؛ ألنَّه لو كان غرس بإذن املعري مل 
عنه  ونقله  فتاويه)7)،  يف  رأيته  )هكذا()6)  جماًنا)5)«.  غرسه  قلع  للمعري  يكن 

الَقُمْويِل يف جواهره)8).

هو: احلسني بن مسعود بن حممد الَبَغوّي، ويعرف بابن الفراء، أبو حممد، حميي السنة،   (((
مؤلفاته:  من  6)5هـ.  سنة:  بمرو  تويف  الفقيه.  املفرس،  احلافظ،  اإلمام،  الشافعي، 
السنة«.  و»رشح  التفسري«،  يف  التنزيل  و»معامل  الشافعي«،  اإلمام  فقه  يف  »التهذيب 
ينظر ترمجته يف: طبقات الشافعيني ))/548(، وطبقات الشافعية، البن قايض شهبة 

.((8(/((
ويف  )ص: 0)(،  البغوي  فتاوى  يف  ملا  واملوافق  الصواب،  وهو  د(،  ج،  )ب،  من   (((

»املستعري«. )األصل(: 
يف )ب( زيادة: »املستعري«، وهي ليست موجودة يف الفتاوى املذكورة.  (((

من )ب(، وهو الصواب، واملوافق ملا يف فتاوى البغوي، مسألة: )06)(، )ص: 0)(،   (4(
ويف )األصل، د(: »ُيوجب«، ويف )ج(: »ُنوجب«.

يف )ج( زيادة: »أي حاالً«، وهي ليست موجودة يف الفتاوى املذكورة.  (5(
يف )ب(: »كذا«.  (6(

اإلمام  فقه  يف  التهذيب  وينظر:  )ص: 0)(،   ،)(06( مسألة:  البغوي،  فتاوى   (7(
املحتاج  مغني  ويف   ،)(((/(( املطالب  وأسنى   ،)(8(/4( للبغوي  الشافعي، 
))/5))(، ما نصه: »فإن قيل: لو بادر املعري إىل زراعة األرض بعد تكريب املستعري 

هلا مل يلزمه أجرة التكريب، كام يف فتاوى البغوي، فهال كان هنا كذلك؟«.
حممد  أمحد  جارس  حتقيق:  للقمويل،  الوسيط،  رشح  يف  البحرية  اجلواهر  ينظر:   (8(
مسألة: )746)  الصالح،  ابن  فتاوى  أيًضا يف  بنصه  مذكور  الفرع  وهذا  )ص:74(، 

.(605/((
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مثِل  أجرُة  املعرِي  عىل  جيُب  ال  التَّهذيِب))):  َصاحُب  »قال  األَنَوار:  ويف 
وأثٌر  عمٌل حمرتٌم،  ألنَّه  )))؛  األصحُّ وهو  أْن جيب،  وحُيَتمل  قال:  التَّكريب، 
ظاهٌر جاٍر جمرى األعياِن يف احلُكِم عىل ما سبَق يف آخِر التفليِس«))). انتهى.

ذلك،  بني  التسوية  »القياس   :(4( اإلسنويُّ قال  األول  االحتامل  وعىل 
وبني ما إذا رجَع من أعاَر أرًضا للدفن بعد احلفر فال يغرم مؤنة احلفر.

]األصحُّ عند النووي: أنَّه يغرم أجرة مثل احلفر)5)[)6).

إال  يمكن  ال  فن  الدَّ بأنَّ  وجياب  فقال:  يشفي،  ال  بام  بعضهم  ق  وفرَّ
انتهى. التكريب«)7).  ا ممكنة بدون  راعة فإهنَّ الزِّ باحلفر، بخالف 

قال:  حيث  الفتاوى  من  منقول  أنَّه  عىل   )45/(( األنوار  يف  ونص  البغوي،  أي:   (((
وكذلك  الفتاوى  يف  النص  هبذا  عليه  أقف  ومل  الفتاوى«،  يف  التهذيب  »قال صاحب 
التهذيب، وهو معنى ما نقله البغوي يف الفتاوى )ص: 0)(. وينظر: مغني املحتاج 

))/5))(، وأسنى املطالب ))/)))).
أي عند املصنف. ينظر: حتفة املحتاج )8/5)4).  (((

األنوار ألعامل األبرار، ليوسف بن إبراهيم اأَلرَدبِْييّل )ت:  77(، ))/45).  (((
مجال  اإلسنوي،  إبراهيم  بن  عيل  بن  عمر  بن  عيل  بن  احلسن  بن  عبدالرحيم  هو:   (4(
يف  الشافعية  شيخ  النحوي،  الفقيه،  األصويل،  الشافعي،  املرصي،  حممد،  أبو  الدين، 
وقته، ولد بإسنا -يف صعيد مرص- عام: 704هـ، وتويف سنة: )77هـ. من مؤلفاته: 
الرافعي  الفروع عىل األصول«، و»املهامت عىل  املنهاج«، و»التمهيد يف ختريج  »رشح 
البن  الشافعية،  وطبقات  )ص:0)4(،  املذهب  العقد  يف:  ترمجته  ينظر  والروضة«. 

قايض شهبة ))/8 (، والدرر الكامنة ))/47)).
الطالبني )6/4)7-4)4). ينظر: روضة   (5(

ساقطة من )ب، ج(.  (6(
املحتاج  مغني  وينظر:  )ص:))6-))6(،  لإلسنوي  املنهاج،  رشح  املحتاج  كايف   (7(
املنهج  رشح  عىل  اجلمل  وحاشية   ،)(((/(( املطالب  وأسنى   ،)((5/((

.(46(/((
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وأفتى ابن الصالح -رمحه اهلل تعاىل- فيمن استأجَر أرًضا )وحرَثها()))، 
َهِذه  عىل  َزَرَع  يكن  مل  إن  »بأنَّه  غريه:  من  املالُك  َرَها  فأجَّ املدُة،  وانقَضت 
)املالك لألرض()))، ال عىل  قيَمة فالحته عىل  َفلُه  هَبا،  انتفَع  الفالحِة، وال 
َما َزاد يف قيَمة األرض بسَبِب الفالحة؛ ألنَّ الفالحة  الثَّاين، وهو  املسَتأجر 
الرشاء  بناًء عىل األصحِّ يف أن عقد  ا وقعت وهو يملك ذلك،  فإهنَّ حمرتمة، 
فإنَّه  بالَفسخ ]بالفلس[)))، وللمشرتي يف )البيع()4) مثل هذا األثر  إذا زال 
يبقى للمشرتي، فإن بذل له البائع قيمته)5)/، وإال بيع واختص املشرتي بام 

انتهى. الثمن«)6).  يقابُل ذلك من 

له  يضمن  حتى  صحتها  عدم  ينبغي  بل  نظر،  اإلجارة  صحة  ويف 
)من()7)  كالُمه  انتهى  خالُفه«.  البيان  عن  وسيأيت  القيمتني،  بني  التفاوت 

رشح اإلرشاد)8) -وما أجزَل فوائَده-.

يف )ب(: »فحرثها«.  (((
يف )ب، ج(: »مالك األرض«، وهو املوافق ملا جاء يف فتاوى ابن الصالح ))/5))).  (((

ساقطة من )ج(.  (((
يف )ب، ج، د(: »املبيع«، وهو املوافق ملا جاء يف فتاوى ابن الصالح ))/5))).  (4(

]ق)/ب[.  (5(
ينظر: فتاوى ابن الصالح، مسألة رقم: )4))) ))/5))).  (6(

يف )ب، ج(: »يف«.  (7(
اد، رشح فيه كتاب إرشاد الغاوي يف مسالك  دَّ الكوكب الوّقاد يف رشح اإلرشاد، للرَّ  (8(
فيصل  امللك  مركز  يف  املخطوط  من  الثاين  اجلزء  عىل  وقفت  املقري.  البن  احلاوي، 
كتاب  من  جزء  عىل  ويشتمل   ،)855( برقم:  اإلسالمية،  والدراسات  للبحوث 
صعايده   (40([ برقم:  األزهرية/القاهرة،  املكتبة  نسخة  وأما  فقط.  الصالة 
54  )[ فعنواهنا يف كتب الفهارس واإلنرتنت: الكوكب الوّقاد يف رشح اإلرشاد، 
حيث  اجلوجري،  وهو  آخر  ملؤلف  أهنا  تبني  عليها  االطالع  وبعد  اد،  دَّ الرَّ ابن  لكامل 

كتب عىل غالف املخطوط رشح اإلرشاد، للجوجري.
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فيها  ليحفَر  أرًضا  استعاَر  »فإِن  الَبَيان:  صاحِب  قوِل  إىل  أشاَر  قلُت: 
ا منفعٌة متلُك باإلجارِة، )فاستباَحها()))  ة؛ ألهنَّ ِت العاريَّ بئًرا، أو َمدفنًا صحَّ

املنافِع. كسائِر  باإلعاَرِة، 

وإذا نبَع املاُء جاَز لُه أخُذُه؛ ألنَّ املاَء يستباُح باإلباحِة؛ فإن رجَع املعرُي يف 
ا، والذي يقتيض)))  ِة بعَد احلفِر؛ فهل يصحُّ رجوُعُه؟ ال أعلم فيه نصًّ العاريَّ
املذَهُب: أنَّه))) ُيبنى عىل القوليِن يف العمِل من املفلِس، هل ُهَو كالعيِن)4)؟ 

لُه قيمَة  ُه)5) كالعنِي؛ مل يملك الرجوَع إالَّ برشِط أن يضمَن  إنَّ فإِن قلنا: 
عمِله. 

قيمِة  ضامِن  غرِي  من  الرجوُع  له  كاَن  كالعنِي؛  ليَس  ُه  إنَّ قلنا:  وإن 
العمِل«)6).انتهى.

برشِط  إالَّ  الرجوَع  يملك  »مل  قوله:  هو  إليِه  أشاَر  الذي  الشاهُد  قلُت: 
أن يضمَن لُه قيمَة عمِله«، وسيأيت حتقيُق ذلك -إن شاء اهلل تعاىل-.

ي، أما  فالَحاِصل: أنَّ زيادهَتا باحلرِث عنٌي يف حِق من ال ُيوَصُف بالتعدِّ
ر يل -مما سيأيت-: أنَّه  زيادهتا برتاٍب من غريها كسيٍل، أو طرٍح، فالذي حترَّ
ْبغ. ي()7) وغريه، وأنَّه )ُيلحق()8) بالصَّ ال فرَق فيه بني من يوصف )بالتعدِّ

»فاستباحتها«. يف )ب(:   (((
يف )ب، ج(: »يقتضيه«، واملثبت يف )األصل، د( موافق ملا جاء يف البيان )5/6)5).  (((

يف )ب، د(: »أن«، واملثبت يف )األصل، ج( موافق ملا جاء يف البيان )5/6)5).  (((
يف )ج( زيادة: »أو كاألثر«، ويف البيان )5/6)5( زيادة: »أو ليس كالعني«.  (4(

يف )ج( زيادة: »ليس«، وهو خطأ ظاهر.  (5(
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، للعمراين )5/6)5).  (6(

يف )ب، د(: »املتعدي«، ويف )ج(: »املعتدي«.  (7(
يف )ب، د(: »ملحق«.  (8(
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ثم  للفائدة،  تكمياًل  السيُل؛  حيمله  الذي  الرتاب  حكم  عىل  ولنتكلم 
نورد عقبه ما نحن بصدده.

من  تراًبا  السيُل  محَل  »)))لو  الَبَغِوّي:  فتاوى  »و)))يف  التوسط:  يف  قال 
إنساٌن  أخرجه  فلو  أخذه،  من  لكل  مباٌح  فهو  الَعاِم  النهِر  إىل  املواِت))) 
يف()5)  )ُيَعدُّ  كان  وإن  أخذه،  لغريه  فليس  َمَلَكه،  ليستعمله  )ليحمله()4) 

ارع. الشَّ

اب، فُيباح لكل من  النَّهر، ومل يكن َقصده متلك الرتُّ لَِتنِْقَيِة  وإن أخرجه 
ارع. أخذه من الشَّ

-قال:- وإن اجتمع يف هنٍر مشرتٍك)6)/ مملوٍك جلامعٍة كان الرتاب هلم، 
كعذق نخلٍة حيمله من موات فينبت يف أرِضه.

النهر  ملالك  يباح أخذه  ملالكه، وال  فالرتاب  الغري،  وإن محله من أرض 
وال لغريه«)7).

ساقطة من )ب(.  (((
يف )ج( زيادة: »أنَّه«.  (((

ر قط. مغني املحتاج ))/5 4). املوات: األرض التي مل ُتَعمَّ  (((
يف )ج(: »لتحميله«.  (4(

البغوي )56)):  فتاوى  »بعد يف«، ويف  الصالح ))/))6(:  ابن  فتاوى ومسائل  يف   (5(
»َبعد من«.
]ق)/أ[.  (6(

التهذيب )55/4)(،  البغوي، مسألة: )))4(، )ص:55)-56)(، وينظر:  فتاوى   (7(
وفتاوى ومسائل ابن الصالح ))/))6).
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لو  أنَّه  ]منه[)))  ُيفهم  قد  املوات«،  »من  أواًل:  تعاىل-  اهلل  وقوله -رمحه 
محله السيُل من أرايض بيِت املاِل أنَّه ال يباُح أخذه، وفيه ُبعٌد.

يتبعونه  )وكان()))  أرَباهبا،  وَعرَف  مملوكٍة،  أرٍض  من  مَحلُه  إذا  وأما 
أنفسهم، ولو )علموا())) بمكانه لردوه إىل أراضيهم، فاملنع منه ظاهٌر.

يتبعونه()4)  مل  )ولكن  عرفوا  أو  تعريُفُه،  أمكن  وال  يعرفوا،  مل  إذا  أما 
إذا  فيام  ]فيه[)5)  وال شك  فال.  الغالُب،  هو  كام  عنه  أعرضوا  بل  أنفسهم، 
بعدت أراضيهم عن املوضع الذي محله السيل إليهم، فالظاهر جواُز أخذه 

باجلواز. َوَأْوىَل  السنابل)6)،  كالتقاط 

أنَّهم  ]هبم[)7)  أراَد  إن  ألهله«،  الرتاَب  »أنَّ  املشرتك:  النهر  يف  وقوله 
أْن) ) يمكن  اللهم إالَّ  م[)8) ملَكوُه فال،  به من غريهم فظاهٌر، أو ]أهنَّ أحق 

زيادة من )ب(، وإضافتها أتمُّ للبيان.  (((
يف )ب، ج(: »وكانوا«.  (((

يف )د(: »عملوا«.  (((
يف )ب(: »ولكنهم مل يتبعوه«، ويف )د(: »مل يتبعوا به«.  (4(

ساقطة من )ب(.  (5(
 ،(57/(( الطالبني  وروضة   ،)4(/((  ،(66/6( للرافعي  الوجيز،  رشح  ينظر:   (6(
املحتاج  املطالب ))/) 4(، وحتفة  وأسنى  املحتاج ))/) 5(،  ومغني   ،)4((/5

.((55/((
ساقطة من )ب، ج، د(.  (7(

من )ب، ج، د(: ولعله األنسب للسياق، ويف )األصل(: »أنه«.  (8(
يف )ب، ج( زيادة: »ال«.  ( (
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متييزه من تراب أراضيهم، وهذا يف املحمول من املوات، وأما ]من[))) غريه 
ففيه ما أرشنا إليه«))). انتهى ما يف التوسط.

»مسألة:  لفظه:  ما  عنه-  اهلل  -ريض  ْمُهوِدّي)))  السَّ السيد  فتاوى  ويف 
آخر،  أرِض[)4)  ]إىل  لَرُجل  ذلك  ونحو  حجارًة،  أو  تراًبا،  السيل  محل  إذا 
لو  كقوهلم:  هو  فهل  يتميَّز،  ال  بحيث  املذكورة  )باألرض()5)  فاختلط 
اختلطت حنطته بحنطة غريه، أو مائُعُه يف )مائع غريه()6)، وجهل قدرمها، 

فاحلكم كام ذكرنا يف احلامم املختلطة أم ال)7)؟

املذكورة  يزيلهام عن األرض  أن  الرتاب واحلجارة  يلزُم صاحب  وهل 
املطالبة؟ قبل 

ساقطة من )ب(.  (((
علمية  رسائل  يف  اآلن  ق  قَّ حُيَ لألذرعي،  والرشح،  الروضة  بني  والفتح  التوسط   (((
بجامعتي أم القرى، وامللك خالد بأهبا، وهذه املسألة يف باب إحياء املوات، ومل حيقق 

بعد، وإنام وقفت عىل موضعني آخرين من الكتاب -سيأيت بياهنام-.
مهودي، القاهري، نزيل  هو: عيل بن عبداهلل بن أمحد بن عيل بن عيسى احلسني، السَّ  (((
بسمهود  ولد  طيبة،  عامل  املؤرخ،  الفقيه،  الشافعي،  احلسن،  أبو  الدين،  نور  احلرمني، 
فضل  يف  العقدين  »جواهر  مؤلفاته:  من  )) هـ.  سنة:  وتويف  844هـ،  عام:  بمرص 
وقع  ملا  احلاوي  و»املجموع  احلج«،  مناسك  يف  اإليضاح  عىل  و»حاشية  الرشفني«، 
للسخاوي  التاسع،  القرن  ألهل  الالمع  الضوء  يف:  ترمجته  ينظر  الفتاوي«.  من  لنا 

)45/5)-48)(، والبدر الطالع ))/470-)47).
ساقطة من )ج(.  (4(

يف )ب(: »يف األرض«، واملثبت يف األصل موافق ملا جاء يف الفتاوى )ص: )6).  (5(
يف )ب، ج(: »مائعه«، وهو موافق ملا جاء يف الفتاوى )ص: )6).  (6(

املحتاج  املنهاج، البن قايض شهبة ))/)48(، ومغني  املحتاج يف رشح  بداية  ينظر:   (7(
.(564/((
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أم  الغري  التي حصلت أغصاهنا يف هواء  وكذلك صاحب ]الشجرة[))) 
محل  »إذا  للمنهاج))):  يف رشحه  اإلسنوي  قال  كام  باملطالبة؟  إال  يلزمه  ال 
كام  املطالبة،  قبل  قلعه  يلزمه  ال  فنبت،  أرضه،  إىل  لغريِه()))  )بذًرا  السيُل 

هو)4)/ مقتىض كالمهم؟«)5).

اجلواب: إذا محل السيل تراًبا، أو حجارًة)6) إىل أرض آخر، فاختلطت 
به  املطالبة  و[)7)عن  ]عنه  الناُس  يعرض  يسرًيا  كان  فإن  تتميز،  ال  بحيث 
واقط التي جرت العادة باإلعراض عنها)8)، وإال فهو  عادًة، ُأحلق ذلك بالسَّ

لو اختلطت حنطُته بحنطِة غريه. كام 

ذلك  إزالة  يلزُمه  وال  حقه،  مقدار  من  متكينُه  لزمه  صاحبه  طالبه  وإذا 
فال  ُمشرتًكا،  قد صار  ذلك  عليها؛ ألن  هنا  احلال  يتوقف  بل  املطالبة،  قبل 

من )ب، ج، د(: ولعله األنسب للسياق، وهو موافق ملا جاء يف الفتاوى )ص: )6(،   (((
ويف )األصل(: »الشجر«.

وهو: »كايف املحتاج رشح املنهاج«، لإلسنوي )ت: )77هـ(، وصل فيه إىل املساقاة،   (((
ثم تويف. وأمتَّه تلميذه بدر الدين الزركيش )ت: 4 7هـ(، وأسامه بـ»الرساج الوهاج 
تكملة كايف املحتاج«، وكالمها حمققان يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، يف رسائل 
علمية، ثم استأنف الزركيش رشحه فصار رشًحا مستقاًل، وأسامه بـ»الديباج يف رشح 

املنهاج«.
ويف  السمهودي )ص: )6(،  فتاوى  يف  جاء  ملا  موافق  وهو  الغري«،  »بذر  )ب(:  يف   (((

كايف املحتاج، لإلسنوي )ص: )6( ما نصه: »ولو محل السيل بذًرا إىل أرضه«.
]ق)/ب[.  (4(

ينظر: كايف املحتاج )ص: )640-6).  (5(
يف )ب( زيادة: »من أرضه«، واملثبت يف األصل موافق ملا جاء يف الفتاوى )ص: )6).  (6(

ساقطة من )ب، ج(، ومل تذكر يف الفتاوى )ص: )6).  (7(
البيان )566/4). ينظر:   (8(
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من  انتهى  أعلم«))).  واهلل  املقدار،  عىل  االتفاق  بعد  )القسمة()))  من  بد 
املذكورة. الفتاوى 

ْبغ: واهد عىل أن ذلك ]ملحق[)4) بالصَّ عدنا ]بعد هذا[))) إىل إيراد الشَّ

بن  أمحد  العديدة،  والفتاوى  املفيدة  التصانيف  ذو  العالمة،  قال شيخنا 
فطرح  أرًضا  غصَب  »]فيمن[)6)  جتريده)5):  يف  اجليم،  بفتح  د،  امُلَزجَّ عمر 

نقله؛ الختالطه وانبساطه فيها. به قيمُتها، ومل يمكن  تراًبا، فزادت  فيها 

ْوَيايِن)7): »فإن كان نجًسا كاألرواث؛ فال يشء للغاصب. قال الرَّ

أو طاهًرا؛ فوجهان:

أنَّه مستهلك فال يشء. أحدمها: 

يف )ب(: »إزالة ذلك«، واملثبت يف األصل موافق ملا جاء يف الفتاوى )ص: )6).  (((
)ص: )6(،  الفتاوي  من  لنا  وقع  ملا  احلاوي  باملجموع  املسامة  السمهودي،  فتاوى   (((

للهيتمي ))/05)). الكربى،  الفقهية  الفتاوى  أيًضا:  وينظر 
ساقطة من )ج(.  (((

من )ب، ج، د(، ويف )األصل(: »حملق«، وهو تصحيف.  (4(
الروضة  عىل  الزائدة  الفروع  فيه  مجع  جملدين،  يف  الفوائد،  وتقريب  الزوائد  جتريد   (5(
ومصادر  )ص:8))(،  السافر  النور  ينظر:  املرصية.  الكتب  بدار  نسخة  له  غالًبا، 

الفكر اإلسالمي )ص:)))).
ساقطة من )ب، ج(.  (6(

بنواحي  -بلدة  ْوَيايِن  الرَّ أمحد  بن  حممد  بن  أمحد  بن  إسامعيل  بن  عبدالواحد  هو:   (7(
من  وهو  اإلسالم،  وفخر  الفقيه،  الشافعي،  املحاسن،  أبو  الطربي،  طربستان-، 
سنة:  وتويف  5)4هـ،  عام:  ببخارى  ولد  الشافعي،  املذهب  يف  الوجوه  أصحاب 
ينظر  و»الكايف«.  الشافعي«،  املذهب  فروع  يف  املذهب  »بحر  مؤلفاته:  من  )50هـ. 
البن  الشافعية،  وطبقات   ،)5(5-5(4/(( الشافعيني  الفقهاء  طبقات  يف:  ترمجته 

قايض شهبة ))/87)).
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والثاين: يكون رشيًكا يف ثمن األرض بقدر ثمن الرتاب، كام لو ]كان[))) 
انتهى. بصبغه«)))«))).  الثَّوب  صبغ 

شيخنا  كان  وإن  ترجيحه،  إىل  إشارة  تعليله  ويف  أوجه،  وهذا  قلُت: 
املذكور جرى يف عبابه عىل أن األول هو القياس)4).

ويف التجريد لشيخنا املذكور أيًضا: »َغَصب َعْرَصًة)5)، وَبنى فيها داًرا، 
ثم انُتِزَعت منه، فهل جيب أجرة الدار والعرصة؟

كمن  الدار،  مثل  أجرُة  لزَمُه  ُتراهبا،  ِمن  فيها  َبنى  »إن  القايض)6):  قال 
غصَب عبًدا وعلََّمه صنَعة، جتب أجرته صانًعا.

وإن بنى من غريه، لزَمُه نِصُف ]أجرة مثل الدار[)7)؛ تغليًظا«)8).

ساقطة من )ب، ج، د(، ومل تذكر يف بحر املذهب.  (((
ينظر: بحر املذهب، للروياين )6/ )4).  (((

 ،)5((/(( واألصحاب  الشافعي  نصوص  بمعظم  املحيط  العباب  يف  د  املزجَّ ذكره   (((
نقله  وتعذر  قيمتها،  به  زادت  فيها  تراًبا  أرض  غاصب  طرح  لو  »فرع:  ونصه: 
الختالطه، فإن كان نجًسا فال يشء، وإالّ فقيل: كذلك، وقيل: يشارك كصبغ الثوب 
 ،)(75/7( الكبري  احلاوي  أيًضا:  وينظر  مثله«.  فيلزمه  تالف  أنه  والقياس:  بصبغه، 

البحرية )ص:6))). واجلواهر 
الشافعي واألصحاب ))/))5). املحيط بمعظم نصوص  العباب  ينظر:   (4(

)ع  مادة  ينظر  عراص.  واجلمع  بناٌء،  فيها  ليس  واسعٍة  ور  الدُّ بني  بقعة  كل  الَعْرَصُة:   (5(
ولسان   ،)(044/(( للجوهري  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  يف:  ر ص( 

العرب )7/)5).
ْوِذي )ت: )46هـ(. أي: القايض حسني بن حممد املرُّ  (6(

ويف  )ص:)5)(،  القايض  فتاوى  يف  ملا  واملوافق  الصحيح،  وهو  د(،  ج،  )ب،  من   (7(
األصل: »مثل قيمة الدار«.

قليويب  حاشية  وينظر:  )ص:)5)(،   )(6(( مسألة:  حسني،  القايض  فتاوى  ينظر:   (8(
.((4/((
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: »وهذا فيه نظر«))). الَقُمْويِلُّ قال 

وهو كام قال))).

واملتجه: لزوم أجرة )مثل العرَصة())).

ُه يلزمُه أجرُة مثل العرَصة«)4)«)5).  ثم رأيته يف األنوار قال: »القياُس أنَّ
التجريد. انتهى)6)/ ما يف 

بناها  بأْن  تراهبا،  بغري  الدار  بنى  ملا  ُه  أنَّ هذه:  يف  القياس  ووجه  قلُت: 
برتابه، صارت الدار ِمْلكه، فال جتب عليه أجرة ملكه، بخالف ما إذا بناها 

ا ملك لصاحب العرصة، فلزمه أجرهتا. من تراهبا فإهنَّ

وهو شاهد ملا قدمناه )عىل()7) فتاوى ابن ُعَجْيل-نفع اهلل به وبعلومه- 
فيام إذا غصَب أرًضا فحرثها أنَّه يلزمه أجرهتا حمروثة.

حممد  أمحد  جارس  حتقيق:  للقمويل،  الوسيط،  رشح  يف  البحرية  اجلواهر  ينظر:   (((
)ص:)5)).

نقله ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى الفقهية الكربى ))/55)(، ونصه: »قال القمويل:   (((
ويف هذا، أي: ما ذكره آخًرا من لزوم النصف املذكور، نظر، قال غريه: وهو كام قال«.

يف )ب(: »مثلها عرصة«.  (((
األنوار ألعامل األبرار، لأَلرَدبِْييّل ))/66).  (4(

 ،)507/(( واألصحاب  الشافعي  نصوص  بمعظم  املحيط  العباب  يف  د  املزجَّ ذكره   (5(
رشح  عىل  البجريمي  وحاشية   ،)(55/(( الكربى  الفقهية  الفتاوى  أيًضا:  وينظر 

منهج الطالب ))/5))).
]ق)/أ[.  (6(

يف )ب(: »من«، ويف )ج، د(: »عن«.  (7(
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املثل  أجرة  مع  هذا  أن  »والظاهر  القايض:  قول  عقب  التوسط  يف  قال 
للعرصة، وإال فقد تكون الدار خسيسة)))، وأجرة العرصة أكثر من نصف 

انتهى. أجرهتا«))). 

أنَّه ال جيب يف هذه احلالة إال أجرة  ())): »وقياس املذهب  قال )الَبَغويُّ
انتهى. العرصة«)4). 

ر لنا من ذلك: أنَّ الزيادة إذا كانت من نفس األرض فهي عني يف  فتحرَّ
فيستوي  ْبغ،  بالصَّ ُملحقة  فهي  غريها  من  كانت  وإن  ي)5)،  املتعدِّ غري  حق 

ي وغريه، فاعلم ذلك، )واهلل املوفق للصواب()6). فيه املتعدِّ

ويف التوسط، لألذرعي، حتقيق: يارس السويدي )ص:7)4(: »حبيسة أجرة«.  (((
السويدي  يارس  حتقيق:  لألذرعي،  والرشح،  الروضة  بني  والفتح  التوسط  ينظر:   (((

)ص:7)4).
يف )ج، د(: »الغزي«.  (((

القايض  فتاوى  وال  التهذيب،  وال  البغوي،  فتاوى  يف  النص  هبذا  عليه  أقف  مل   (4(
البغوي  فتاوى  يف:  معناه  وذكر  الشافعية.  كتب  يف  وال  البغوي،  مجعها  التي  حسني 

)ص: ))(، وروضة الطالبني )66/5).
بن  حممد  الدين،  شمس  وهو:  د(،  )ج،  نسختي  يف  كام  الغزي  به  املقصود  كان  وإن 
مؤلفاته،  عىل  أعثر  فلم  770هـ(.  )ت:  الشافعي،  الغزي،  القايض  كامل  بن  خلف 

وهي: »زيادات املطلب عىل الرافعي«، و»ميدان الفرسان«.
يف )األصل(: ]ق)/ب[ تعليق جانبي: »كنحو املستأجر واملستعري«.  (5(

يف )ب، ج(: »واهلل -عزَّ وجل- أعلم«.  (6(
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الثانيُة املقالُة 
يف القدر الذي يصري به رشيًكا

َتسهياًل  املْفِلس  ي، ونمثِّله يف  املَتعدِّ َغرِي  للَكالِم())) أوالً يف  ُض  )والَتعرُّ
وزبرها  األرَض  حرث  وقد  أفلَس  إذا  فنقول:  هذا،  كتابنا  يف  النَّاظر  عىل 
حكَمه  وأنَّ  ي،  املتعدِّ غري  حق  يف  عنٌي  أنَّه  رناه  قرَّ مما  علمَت  وقد  برتاهبا، 

حكم ما إذا قرصَّ املْفِلُس الثَّوَب.

َباَعه، وال  ما  جوُع يف  الرُّ فللبائِع  ه،  ثوًبا وقرصَّ ى  اشرَتَ إذا  أنَّه  وحكُمه: 
َساوْتَها؛  أو  قبلها()))،  )قيمة  عن  بالِقَصارة  قيمته  َنَقَصت  إْن  معه  له  يشَء 

ألنَّ )املبيَع مَع وجودِه())) بال زيادة، وال يشَء للُمْفِلس.

ا زيادٌة  وإن َزاَدت عليها، فاملُفِلُس رَشيٌك بالزياَدِة إحلاًقا هلَا بالعني؛ ألهنَّ
َغرَي مقُصوٍر  الثَّوِب  الَغاصِب، فإن كانْت قيمُة  ٍم، بخالِف  ُمتقوَّ بفعٍل حُمرتٍم 
وق  مَخَسة، ]ومقصوًرا[)4) ِستَّة، رجع املُفِلس بُسُدس الثََّمن، فإن ارَتَفع السُّ
بقيمة أحدمها)5)/ اختص )باألخذ()6) بالزيادة أو هبام، فتكون الزيادة بينهام 

بالنِّْسَبة)7).

يف )ب، ج، د(: »ولنفرض الكالم«.  (((
يف )ج(: »قيمته مثلها«.  (((

ويف )ب، ج، د(: »املبِْيَع موجوٌد«. وهي موافقة ملا يف هناية املحتاج، للرميل )4/ 4)).  (((
من )ب، ج، د(، وهو الصواب لغوًيا، ويف )األصل(: »مقصور«.  (4(

]ق)/ب[.  (5(
يف )ب، ج(: »اآلخر«.  (6(

املحتاج )56/5)-57)(، ومغني  الطالبني )70/4)-)7)(، وحتفة  ينظر: روضة   (7(
املحتاج ))/7))(، وأسنى املطالب ))/)0)).
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أْن  إليه:  أرشنا  كام  املسألة  »وصورة   :((( ْرَكِشيُّ والزَّ  ((( األَْذَرِعيُّ قال 
ال  األسواق  ارتفاِع  بسبِب  َحَصَلت  فلو  الِقَصاَرة،  بسبِب  الزيادة  حتصل 

انتهى. للمفلس مَعه«))).  الرجوع، وال يشَء  فللبائع  بسببها؛ 

نقله عنهام يف الكوكب، ثم قال: »وأشار إليه يف الكفاية«)4).

)إىل  الثَّوب  ُيسلَّم  ال  »أنَّه  احلَاِوي:  اِحب  صَّ عن  نقاًل  وضِة  الرَّ ويف 
الَباِئع()5)، وال إىل املْفِلِس، وال إىل الُغَرَماِء، بل ُيوَضُع عنَد عدٍل حتَّى ُيباَع، 

انتهى. احلَاِمل«)6).  كاجلَاريِة 

نِْسَبته  َنَقَله يف الكوكب عن اجلََواِهر، وكان ]األَوىل[)7)  وَضة  وما يف الرَّ
ْوَضة، أو إليهام. إىل الرَّ

اأَلْذَرِعي، شهاب  هو: أمحد بن محدان بن أمحد بن عبدالواحد بن عبدالغني بن حممد   (((
الفقيه، ولد عام: 708هـ بأذرعات يف الشام،  العباس، الشافعي، اإلمام،  أبو  الدين، 
وتويف سنة: )78هـ. من مؤلفاته: »قوت املحتاج يف رشح املنهاج«، و»التنبيهات عىل 
-(4(/(( شهبة  قايض  البن  الشافعية،  طبقات  يف:  ترمجته  ينظر  املهامت«.  أوهام 

)4)(، والدرر الكامنة ))/45)).
أبو  الدين،  بدر  املرصي،  األصل،  الرتكي  ْرَكيش،  الزَّ عبداهلل  بن  هبادر  بن  حممد  هو:   (((
وتويف  745هـ،  عام:  ولد  املحدث.  األصويل،  الفقيه،  العامل،  الشافعي،  عبداهلل، 
توضيح  يف  و»الديباج  الفقه«،  أصول  يف  املحيط  »البحر  مؤلفاته:  من  4 7هـ.  سنة: 
 ،)(68-(67/(( شهبة  قايض  البن  الشافعية،  طبقات  يف:  ترمجته  ينظر  املنهاج«. 

والدرر الكامنة )5/)))).
ينظر: التوسط والفتح بني الروضة والرشح، لألذرعي، حتقيق: املنيع )ص:))6).  (((

التنبيه، البن الرفعة ) /8)5- )5). النبيه يف رشح  ينظر: كفاية   (4(
يف )ب(: »للبائع«، واملثبت يف األصل موافق ملا يف روضة الطالبني )4/)7)).  (5(

روضة الطالبني )4/)7)).  (6(
زيادة من )ب، ج، د(، والسياق يقتيض إضافتها.  (7(
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زاد  ما  بنسبة  رشيًكا  يكون  الِقَصارة  مسألة  يف  املُفلَس  أنَّ  علمَت  إذا 
رشيًكا  يكون  احلرث  مسألة  يف  أن  َعِلمَت  يقدر؛  ما  عىل  الثَّوب  قيمة  من 
الح  الصَّ ابن  فتاوى  عن  منا  قدَّ وقد  كالِقَصارة،  القيمة  زيادة  بـ]نسبة[))) 

-رمحه اهلل تعاىل- الترصيح بذلك))).

-نفع  الطَّنَْبداِوي  الَبكرّي  َهاب  الشِّ العرص  عالمة  شيِخنا  فَتاوى  ويف 
ُمدًة  للزراَعة  أرًضا  آَخر  اسَتأجر َشخٌص من  لو  لفظه: »مسألة:  ما  به-  اهلل 
معلومًة، فحرَثها وزبَرَها، ومل يزرعَها؛ لعدم السقي، فلام متَّت املدة املعلومة 

منََعه املالُِك من أرِضه؛ فهل له ذلك؟ وما جيُب للمسَتأِجر؟

ر املنُع بعد انقضاِء مدة اإلجارة،  فأجاب -ريض اهلل عنه-: َنَعْم، للمؤجِّ
وجيُب للمسَتأِجر ما زاد يف قيمة األَرض بسبب الَعنَاء«))). انتهى.

ساقطة من )ب، ج، د(.  (((
ينظر: فتاوى ابن الصالح، مسألة رقم: )4))) ))/5))(، و)ص:0))).  (((

أمتكن من االطالع  الكبري بصنعاء )7) مج(، ومل  اجلامع  منها نسخة يف مكتبة  توجد   (((
وسؤال  البحث،  بعد  أخرى  نسخة  عىل  أعثر  ومل  الراهن،  للوضع  نظًرا  عليها؛ 

املختصني.
وممن رأيته يذكر بعض فتاويه ما يأيت:

تلميذه العالمة ابن حجر اهليتمي )ت: 74 هـ( يف الفتاوى الكربى ))/)، 6)) . )
.(((5/4(

أمحد املليباري اهلندي )ت: 87 هـ( يف فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين . )
)ص:6))، 408، 5)4،  48، )55).

بعض . ) فتاوى  تلخيص  يف  املسرتشدين  بغية  يف  علوي،  با  حممد  بن  عبدالرمحن 
املجتهدين  للعلامء  فوائد مجة من كتب شتى  املتأخرين مع ضم  العلامء  األئمة من 
زياد  ابن  فتاوى  من  املراد  تلخيص  غاية  كتاب  ويف  و)6)(،  )ص:)5،  5)، 

)ص:7 ، 07)، )4)، )6)، 64)، 70)، 6 )، 0))، 6))، 77)).
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وهو رصيٌح أيًضا يف كون الرشكة بزيادة القيمة ال بأجرة عمله))).

اد نحوه)))، وسيأيت يف املقالة الثالثة. دَّ ويف فتاوى شيِخه الكامل الرَّ

اهلل  -رمحه  ّي  النَّارِشِ حممد  بن  محزة  ]العالمة[))))4)  جمموِع  يف  ورأيُت 
معلوٍم  بطعاٍم  للزراعة  أرًضا  آخر  عىل  َر  أجَّ »مسألة:  لفظه:  ما  تعاىل-)5) 
ُمدًة معلومًة، )فلم ُتسَق()6) األرض يف تلك املدة، ومن َعادهتا السقي، ومل 
ر طلب األجرة بعد حلوهلا من املستأجر، فهل  يفسخ املستأجر، فأراد املؤجِّ

له ذلك؟ ويلزم املستأجر التسليم رشًعا، أم ال؟

تعاىل-:)7)/  اهلل  -رمحه  اد  دَّ الرَّ الدين  زين  بن  موسى  العالمة  أجاب 
واهلل  هذه،  واحلالة  األرض  تسق  مل  وإن  املسامة،  باألجرة  املطالبة  له  نعم، 

-عزَّ وجل- أعلم.

عبداحلميد الرشواين )ت: )0))هـ( يف حاشيته عىل حتفة املحتاج ))/ ))).. 4
عثامن بن حممد شطا الدمياطي )ت: 0)))هـ( يف إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ . 5

فتح املعني ))/ 6).
يف )ب( زيادة: »وهو صحيح أيًضا«.  (((

مل أقف عليها بعد البحث، وسؤال املختصني.  (((
ساقطة من )ب(.  (((

جمموع محزة، أو جمموع محزة يف الفتاوى الفقهية، وهو كتاب مجع فيه من فتاوى علامء   (4(
اليمن، وعلامء زبيد خاصة.

ّي،  النَّارِشِ حمّمد  بن  عبداهلل  بن  بكر  أيب  بن  عيّل  بن  حمّمد  بن  عبداهلل  بن  محزة  هو:   (5(
))8هـ،  عام:  زبيد باليمن  بوادي  ولد  األديب،  الفقيه،  الشافعي،  اليمني،  الزبيدي، 
وتويف بزبيد سنة: 6) هـ. من مؤلفاته: »حدائق الرياض وغيضة الفياض«، و»ألفية 
يف غريب القرآن«، و»جمموع محزة يف الفتاوي الفقهية«. ينظر ترمجته يف: الضوء الالمع 

))/64)(، والنور السافر )ص:0))-)))(، والبدر الطالع ))/8))).
يف )ب، ج، د(: »ومل يسق«.  (6(

]ق4/أ[.  (7(
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فانقضت  وحرثها،  ]األرض[)))،  املستأجر  زبر  ولكن  بحاهلا،  املسألة 
يف  جيب  فام()))  )زراعتها،  من  الثَّانية  السنة  ر  املؤجِّ ومنعه  اإلجارة،  مدة 

حرثه، وزبره؟

للمستأجر  جيب)6)  أنَّه  )اخليل()4))5):  عيل  بن  حممد  )الفقيه()))  أجاب 
ما بني )قيمة األرض()7) حمروثة مزبورة، وبني قيمتها خالية عن ذلك«)8). 

املذكور. انتهى من املجموع 

ومل  املدة،  انقضت  إذا  اإلجارة  لزوم  يف  يتوقُف  من  ورأيُت  قلُت: 
)تسق() ) األرض، ومل يفسخ املستأجر)0))، وال معنى له إال تقديم العرف 

ساقطة من )ج(.  (((
يف )ب(: »زرعها فام ذا«.  (((

يف )ج(: »العالمة«.  (((
يف )ب، ج(: »بن أيب اخلل«.  (4(

بن  حممد  بن  عيل  بن  حممد  األوىل:  الرتمجة  ومها:  نفسه،  لالسم  ترمجتني  عىل  وقفت   (5(
قضاء  وويل  بالتدريس،  اشتغل  الفقه،  يف  مربز  عامل  اخلّل،  أيب  بن  حممد  بن  عبداهلل 
بن  حممد  الثانية:  الرتمجة  4)7هـ«.  سنة:  إىل  عليه  يزل  »ومل  اجلندي:  قال  املحالب، 
عيل بن حممد بن يوسف بن أيب اخلّل، عامل حمقق يف الفقه، ويل قضاء املحالب، درس 
العلم  هجر  يف:  ترمجتهام  ينظر  )74هـ.  سنة:  وتويف  زبيد،  يف  الصالحية  مدرسة  يف 
الكبري  الرميل  حاشية  ويف   .)(47/6( النحر  وقالدة   ،)(7(/(( اليمن  يف  ومعاقله 
))/ 8)( ما نصه: »سأل الفقيه إسامعيل بن حممد احلرضمي الفقيه حممد بن عيل ابن 

أيب اخلل«.
يف )ب(: »يلزم«.  (6(

يف )ب(: »قيمتها«.  (7(
مل أقف عليه بعد البحث، وسؤال املختصني.  (8(

يف )د(: »يسق«.  ( (
وعدم  د(،  ج،  )ب،  من  ساقطة  وهي  وعليها طمس،  »ملك«،  زيادة:  األصل  يف   ((0(

إثباهتا أوىل.
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املتأخر رتبة )عن())) الرشع، وقد ُعِلَم أن اجلمهور عىل خالفه))).
اهلل  -رمحه  الطَّنَْبداِوي  َهاب  الشِّ العرص  عالمِة  شيخنا  بخط  ووجدت 
ّي))): »مسألة:  النَّارِشِ تعاىل- ما لفظه: »وجدت بخط القايض وجيه الدين 
تسق  ومل  فيها،  فعنى  آخر،  )استأجرها()4)  ثم  لزراعٍة،  أرًضا  استأَجر  إذا 
آخر  من  املالك  ر  فأجَّ باٍق،  والعناء  اإلجارة،  مدة  ومضت  ]األرض[)5)، 
املالك  عىل  فالرجوع  )بعناه()7)،  الرجوع  العناء  فأراد صاحب  ]ثالث[)6)، 
ال عىل املستأجر األول ]يف السنة األوىل[)8)، واملرجوع به ما زادت به قيمة 
األرض، ال َما غرمه )من() ) العناء، قاله والدي -رمحه اهلل تعاىل-)0))، ثم 

يف )ب، ج(: »عىل«.  (((
 ،)4(0/(( املطالب  وأسنى   ،)(80/5( الطالبني  روضة  ينظر:  اإلجارة؛  لزوم  يف   (((
)ص:)8(،  نجيم  البن  والنظائر،  األشباه  ينظر:  الرشع؛  عىل  العرف  تقديم  ويف 

للسيوطي )ص:) ). والنظائر،  واألشباه 
هو: عبدالرمحن بن حممد )الطيب( بن أمحد بن أيب بكر النارشي، الشافعي، اإلمام بن   (((
اإلمام بن اإلمام، شيخ اإلسالم وابن شيخه، وجيه الدين. تويف بزبيد سنة: 4 8هـ. 
 ،)48(/6( النحر  قالدة  يف:  ترمجته  ينظر  األقضية.  قضاء  وظيفة  شغرت  وبموته 

وهجر العلم ومعاقله يف اليمن، لألكوع )4/)8))).
يف )ج، د(: »أّجرها«.  (4(

ساقطة من )ج(.  (5(

ساقطة من )ج(.  (6(
يف )ج(: »بعنائه«.  (7(
ساقطة من )ج، د(.  (8(

يف )ب(: »يف«.  ( (
هو: حممد )الطيب( بن أمحد بن أيب بكر بن عيل بن حممد النارشي، الزبيدي، مجال   ((0(
بعد موت عمه موفق  بزبيد  الفقيه، ويل قضاء األقضية  الشافعي،  أبو عبداهلل،  الدين، 
الدين عيل النارشي. ولد بزبيد عام: )78هـ، وتويف بزبيد سنة: 874هـ. من مؤلفاته: 
»إيضاح الفتاوي يف النكت املتعلقة باحلاوي«، و»حوايش عىل الروضة«. ينظر ترمجته 

يف: الضوء الالمع )8/6 )(، وهجر العلم ومعاقله )80/4))-)8))).
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كتب بعد ذلك: هذا إذا كانت األرض مملوكة، فلو كانت موقوفة فعىل من 
انتهى ما وجدته بخط شيخنا. الرجوع؟««))). 

ذلك  حتقيق  وسيأيت  العناء،  تسليم  قبل  اإلجارة  صحة  وظاهره  قلُت: 
-إن شاء اهلل تعاىل-.

القيمة()))  )بزيادة  رشيًكا  كونه  من  قّررته  الذي  هذا  قلَت:  ]فإن[))( 
بأجرة عمله، وأن  أنَّه يرجع  تعاىل-  الَبَغِوّي -رمحه اهلل  تقدم عن  ملا  خمالف 

ابن ُعَجْيل -رمحه اهلل تعاىل- أفتى بذلك.
قلُت: الذي يظهر يل يف اجلواب عنه: أن الَبَغِوّي -رمحه اهلل تعاىل- إنام 
فصريه  إذنه[)4)،  ]بغري  املستعري  حرث  عىل  املعري  زرع  إذا  فيام  ذلك  فرض 
أقرب.)5)/  عمله  أجرة  إىل  الرجوع  فكان  ُعرس،  قيمته  معرفة  ويف  تالًفا، 

وفيام قدمناه عن الفتاوى املذكورة إشارة إىل التصوير ببقاء العناء.
أن  عىل  تعاىل-  اهلل  للبغوي -رمحه  الفتاوى  يف  ما  يبُعد محل  ال  أنَّه  عىل 
املراد بأجرة عمله: ما زادت به قيمة األرض، ويدل له قوله فيام تقدم عنه: 
جاٍر جمرى  ظاهٌر  وأثٌر  عمٌل حمرتٌم،  ألنَّه  ؛  األصحُّ وهو  أن جيب،  »وحيتمل 

األعيان يف احلكم عىل ما سبق يف التفليس«)6). واهلل أعلم.
أنَّه  أما إذا كانت الزيادة برتاٍب من خارٍج كسيٍل، أو طرٍح )فقدمنا()7) 

ْبغ. الصَّ بمسألة  ملحق 
مل أقف عليه.  (((

زيادة من )ب، ج(، وإضافتها أتمُّ للبيان.  (((
يف )ب(: »بالزيادة للقيمة«.  (((

زيادة من )ب(، والسياق يقتيض إضافتها.  (4(
]ق4/ب[.  (5(

ينظر: )ص: ))).  (6(
يف )ب(: »فقد تقدم«، ويف )ج(: »فقد قدمنا«.  (7(
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َصَبَغ  لو  كام  فهو  من خارج،  برتاب  زيادة  فيها  أحَدَث  وَقْد  أفلس  فإن 
الثَّوَب. املْفِلس 

عنها،  َنَقَصْت  فإْن  القيمُة،  َتِزْد  ومل  بَصبِغه  )َصَبَغ()))  إذا  أنَّه  وحكمه: 
قيمتُه  َزاَدت  وإن  للباِئِع،  عليِه  يَشَء  ال  كام  للُمْفِلس،  فال يشَء  َساَوهَتا،  أو 
َوَصارت  ْبِغ درمهني،  الصَّ أربعًة، وقيمُة  قيمُتُه  بأْن كانت  بالقيَمَتنِي،  َوَوَفت 
وكلُّ  للبائِع،  الثَّوِب  فكلُّ  ُه،  حقَّ املتبايعنِي  من  ُكلٌّ  أخَذ  ستًَّة،  ْبِغ  الصَّ بعد 

للُمفِلِس))). ْبِغ  الصَّ
أوَرَده  ما  »وهذا  تعاىل-))):  اهلل  األَنصاري-رمحه  ا  زكريَّ العالمُة  قال 
بَّاغ()4))5)-رمحه اهلل تعاىل-)6)، وهو معنى قوهلم: »املفلُس رَشيٌك  ابن )الصَّ

بِغ«)7). بالصَّ
يف )ب، ج، د(: »صبغه«.  (((

ينظر: أسنى املطالب ))/04)).  (((
يف  بلدة  ُسنَْيكة  إىل  الُسنَْيكي-نسبة  األنصاري،  زكريا  بن  أمحد  بن  بن حممد  زكريا  هو:   (((
مرص-، املرصي، األزهري، أبو حييى، حميي الدين، الشافعي، الفقيه، ولد عام: 6)8هـ، 
و»أسنى  الوردية«،  البهجة  يف رشح  البهية  »الغرر  مؤلفاته:  من  6) هـ.  سنة:  وتويف 
املطالب رشح روض الطالب«، و»منهج الطالب مع رشحه فتح الوهاب«. ينظر ترمجته 
يف: نظم العقيان يف أعيان األعيان، للسيوطي )ص:)))(، والبدر الطالع ))/)5)).
بَّاغ- هو: عبدالسيد بن حممد بن عبدالواحد بن حممد بن أمحد بن جعفر، أبو نرص بن الصَّ  (4(
لقب بذلك؛ ألن جده كان صباًغا-، الشافعي، الفقيه، األصويل، املحقق، قايض املذهب، 
وفقيه العراق، كان من أكابر أصحاب الوجوه، ولد عام: 400هـ، وتويف سنة: 477هـ. 
و»الطريق  الفقه،  أصول  يف  العامل«  و»عدة  الشافعية«،  فروع  يف  »الشامل  مؤلفاته:  من 
الشافعيني  وطبقات   ،)(((/5( الكربى  الشافعية  طبقات  يف:  ترمجته  ينظر  السامل«. 

)ص:465-464).
يف )ج(: »الصالح«، واملثبت يف األصل موافق ملا جاء يف أسنى املطالب ))/04)).  (5(
أي: يف الشامل يف فروع الشافعية، كام نص عليه يف أسنى املطالب ))/04)(، وكتاب   (6(
باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  علمية  رسائل  يف  أكثره  ُحقق  الشافعية  فروع  يف  الشامل 
تطبع  ومل  التفليس،  كتاب  ومنها:  بالقاهرة،  األزهر  جامعة  يف  أجزائه  وبعض  املنورة، 

الرسائل بعد.
ينظر: مغني املحتاج ))/7))(، وحتفة املحتاج )57/5)).  (7(
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ِر  لتعذُّ قيمتِهَما  بحسِب  فيهَما  يشرتكاِن  إهنَّام  ]معناه[))):  وقيل 
انتهى. التَّمييز«))). 

ُعدنا إىل َتتمة الَكالم األَول: فإْن مل )َتِف())) قيمُتُه بالقيَمتنِي كَأْن َصاَرت 
الثَّوب، والثَّوب  ُه هالٌك يف  ْبِغ؛ ألنَّ الصَّ فالنَّقُص عىل  ِمثالنَا مخسًة،  قيمُتُه يف 

بحالِه. قائٌم 

ْبُغ  والصَّ فالزيادُة  ثامنيًة،  قيمتُه  َصارت  كأْن  عليها،  قيمتُه  َزاَدت  وإن 
وللبائِع  نصفنِي،  بينهام  الثمُن  فُيجعُل  عنٌي  ْبغ  الصَّ أنَّ  عىل  بناًء  للمفلِس، 
)وكذا()4)  الِقَصارِة،  أو  ْبِغ  الصَّ قيمِة  من  للمفلِس  ما  وبذُل  الثَّوِب،  إمساُك 
ْبغ،  نقول للبائِع إمساُك األرض، وبذُل ما للمفلِس من قيمِة ما أحلقناه بالصَّ

الِقَصارة)5). أو 

إذا  بالزيادة  يشارك  ال  أنَّه  رنا  قرَّ وقد  بالَغاِصب،  ونمثله  ي،  املتعدِّ أما 
الزيادُة  كانت  إذا  فيام  ويشارُك  والِقَصارة،  حمًضا)6)/كاحلرِث  أثًرا  كانت 
رناه. ْبغ كام قرَّ حاصلًة من تراٍب من خارٍج كالسيل، إذ هي ملحقٌة بالصَّ

ساقطة من )ب، د(.  (((
منهج  برشح  الوهاب  وفتح   ،)(((/(( البهية  والغرر   ،)(04/(( املطالب  أسنى   (((

الطالب ))/40)).
يف )د(: »توّف«.  (((

يف )ب، د(: »فكذا«.  (4(
الرشبيني  وحاشية   ،)(04/(( املطالب  وأسنى   ،)(7(/4( الطالبني  روضة  ينظر:   (5(

عىل الغرر البهية ))/0))(، وحاشية الرشواين )57/5)).
]ق5/أ[.  (6(
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وحكمه: أنَّه إذا َصبغ الغاِصُب الثَّوَب املغصوَب بَصبغِه، وكان احلاصُل 
َمالِه فهو كالتَّزِويِق))). متوهًيا ال حيصُل منُه باالنصباِغ َعنْيُ 

ُه  ْبِغ؛ ألنَّ وإن حصَل منُه ذلك ومل يمكن فصُلُه؛ اشرتَكا يف الثَّوِب والصَّ
حمٌض،  أثٌر  فإنَّه  الِقَصارِة  بخالِف  منُه،  املغصوِب  ملِك  إىل  انضمَّ  ماٍل  عنُي 
عرشيَن  يساوي  مصبوًغا  الثَّوُب  وصار  عرشًة،  منهاَم  كلٍّ  قيمُة  كانت  فلو 
الزيادَة  فإن  املفلِس،  يف  نظريِه  بخالِف  وية،  بالسَّ بينهام  ]فهي[)))  ثالثنَي  أو 
ُه عمٌل يف خالِص ملكِه، ثم رشكُتُهام فيام ذَكَر  ْبِغ للمفلِس؛ ألنَّ احلاصلَة بالصَّ
ُه من الزائِد. ليَست عىل اإلشاعِة، بل كلٌّ منهام يملُك ما كاَن له مع ما خيصُّ
ولو حصَل فيهام، أو يف أحِدمِها نقٌص، أو زيادٌة؛ النخفاِض سعِر أحِدمها 
والزيادُة الحًقا  النقُص  فيكون  به،  ُعمل  الزيادِة  يف  ارتفاعِه  أو  النَّقِص،  يف 
]ملن[))) انخفَض أو ارتَفَع سعُر مالِه، أو حصَل ذلَك بسبِب اجتامِع الثَّوِب 
ْبِغ؛ ]ألَنَّ صاحَبُه  ْبِغ، أي: بسبِب العمِل، فالنقُص يف صورتِه عىل الصَّ والصَّ
هو الذي عمَل، والزيادُة يف صورهتام بينهام[)4)؛ ألنَّ الزيادَة احلاصلَة بفعِل 
الغاصِب )إذا ُأسنَدت()5) إىل األثِر املحِض ]حُتسُب للَمغصوِب[)6) منُه.

ق(  و  )ز  مادة:  العروس،  تاج  ينظر:  والزخرفة.  والتزيني،  التحسني،  التزويق:   (((
.(4((/(5(

من )ج(، وهو الصواب، واملوافق ملا يف أسنى املطالب ))/57)(، ويف )األصل، ب،   (((
د(: »فهو«.

ويف   ،)(57/(( املطالب  أسنى  يف  ملا  واملوافق  الصواب،  وهو  د(،  ج،  )ب،  من   (((
)األصل(: »إن«.
ساقطة من )د(.  (4(

يف )ب، ج(: »استندت«.  (5(
من )ب، ج(، وهو الصواب، واملوافق ملا يف أسنى املطالب ))/57)(، ويف )األصل(:   (6(

املغصوب«. »حيسب 
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ه األرَش)))؛  وإن َنَقَصت به قيمُة الثَّوِب عن قيمتِه بال صبٍغ ]َغِرَم مع ردِّ
الثَّوِب[))) إن أمكنَه. ْبِغ عن  لتقصريِه، )وللغاِصب())) فصُلُه، أي: الصَّ

ُه  ولو نَقَص به الثَّوُب وريَض املالُك ]ببقائِه؛ بناًء عىل أنَّ املالَك[)4) جَيرُبُ
عليِه، وعليِه األرُش للنقِص، بل جُيرَبُ عىل الَفصِل إذا َطَلبه صاحُب الثَّوِب.

وإن تراضيا عىل إبقائِه؛ بقي ُمشرتًكا -كام َسبق فيام إذا مل يمكن فصُلُه-.

الثَّوِب مل يلزمُه قبوُلُه. ْبَغ ملالِك  ولو وهَب الغاصُب الصَّ

مل جيب  عليِه  ليتملَّكُه  ْبِغ؛  الصَّ قيمُة  للغاصِب  الثَّوِب  بذَل صاحُب  ولو 
العاريِة؛  يف  والغرِس  البناِء  بخالِف  ال،)5)/  أم  فصُلُه،  أمكن  سواء  إليِه؛ 
بخالِف  َعرٌس،  العقاِر  بيَع  وألنَّ  املعرِي،  بخالِف  جماًنا،  القلِع  من  نِه  لتمكُّ

الثَّوِب.

مل  لثالٍث  أو  ]جاز[)6)،  لصاحبِه  ِملكِه  ببيِع  االنفراَد  أحُدمها  أراَد  ولو 
بيَع  املالُك  أراَد  لو  نعم؛  هلا،  ممرَّ  ال  داٍر  كبيِع  وحَدُه؛  بِه  ينتفُع  ال  إذ  جُيز؛ 
، فليَس لُه أن يرضَّ باملالِك  بِغ معه؛ ألنَّه متعدٍّ الثَّوِب لزَم الغاصَب البيُع للصَّ
األرش: اسم للامل الواجب يف اجلناية عىل ما دون النفس، ويستعمل يف البيوع، ويراد   (((
مع  م السلعة  تقوَّ بأن  الثمن،  من  سلياًم  قيمته  وبني  معيًبا،  املبيع  قيمة  بني  الفرق  به: 
املشرتي  عىل  البائع  فريد  النقص،  نسبه  وُتعرف  عدمه،  م مع  ُتقوَّ ثم  العيب،  وجود 
بمثل هذه النسبة من الثمن. ينظر مادة )أ ر ش( يف كل من: مقاييس اللغة ))/ 7(، 
الفقهاء،  لغة  يف  واالقتصادية  املالية  املصطلحات  ومعجم   ،)((/(( املنري  واملصباح 

لنزيه محاد )ص:40).
يف )ب(: »وله«.  (((
ساقطة من )ج(.  (((
ساقطة من )د(.  (4(

]ق5/ب[.  (5(
ساقطة من )ج(.  (6(
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معُه؛  البيُع  الثَّوِب  مالَك  يلزُم  ْبِغ فال  الصَّ بيَع  الغاصُب  أراَد  بأْن  ال عكَسُه، 
ِملِك غريه. إزالَة  يه  بتعدِّ ي  املتعدِّ لئال يستحقَّ 

كالغاصِب  يكن  مل  لثالٍث  ْبُغ  الصَّ كاَن  لو  أنَّه  احلُكمنِي:  تعلييَل  وقضيَّة 
رشح  يف  زكريا  القايض  قاله  الثاين.  دوَن  األوِل  يف  ُمسلٌَّم  وهو  فيهام)))، 

الروض))).

وما ذكر أنَّه ُمسلٌَّم سيأيت -عن الكوكب- الترصيُح به))).

كتاب  يف  وال  )األصل(،  يف  موجودة  ليست  وهي  احلكمني«،  »أي:  زيادة:  )ب(  يف   (((
أسنى املطالب ))/57)).

املحتاج  ومغني   ،)50/5( الطالبني  روضة  وينظر:   ،)(57/(( املطالب  أسنى   (((
وحاشية   ،)4(/6( الرشواين  وحاشية   ،)(85/5( املحتاج  وهناية   ،)(64/((

اجلمل ))/) 4).
ينظر: )ص:54)).  (((
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الَثالثُة املَقالُة 
يف حكِم ترصفهام ]جمتمعي، أو[))( منَفردين،

ويف إجبار أحدمها إىل ما دعاه اآلخر إليه من البيع وعدمه.

االنفراَد  أحُدمها  أراَد  لو  وأنَّه  حكُمه)))،  مرَّ  فقد  مًعا  بيعهام  حكم  أما 
ببيِع ِملكِه لصاحبِه؛ جاز، ولو أراَد أحُدمها بيَع حقِه لثالٍث منفرٍد؛ مل جُيز.

الكامل  العالمة  شيوخنا  شيخ  قال  فقد  كاملفِلس،  ي  املتعدِّ غري  يف  أما 
»لو  أيًضا)4)-:  شارحه  اجلَْوَجِرّي)))  عن  نقاًل  اإلرشاِد  رشح  -يف  اد  دَّ الرَّ
أراَد املفِلس وغرَماُؤه أن يبذلوا للبائِع قيمة الثَّوب؛ ليخلص هلم؛ مل جيابوا؛ 

ْبغ)5). ًدا عن الصَّ الثَّوب بالبيع وغريه جمرَّ لصحة إفراد 

)مفتعل(،  عىل  اخلاميس  من  الفاعل  اسم  ألن  لغوًيا؛  األنسب  وهو  د(،  ج،  )ب،  من   (((
ويف )األصل(: »جممعني و« حمتملة؛ جلواز أن يكون من الرباعي »أمجع«.

ينظر: )ص:50)).  (((
إسامعيل  الطاهر  أيب  بن  عبداملنعم  بن  حممد  بن  حممد  بن  عبداملنعم  بن  حممد  هو:   (((
القاهري،  تصحيف-،  اجلرجري-وهو  وقيل:  اجلوجري  الدين  نبيه  بن  الشمس 
الشافعي، الفقيه، ويعرف بني أهل بلده بابن نبيه الدين. ولد بجوجر-قرب دمياط- 
املقري«،  البن  اإلرشاد  »رشح  مؤلفاته:  من  سنة:  88هـ.  وتويف  ))8هـ،  عام: 
و»تسهيل املسالك يف رشح عمدة السالك«، و»خري القرى يف رشح أم القرى«. ينظر 

ترمجته يف: الضوء الالمع )8/)))-5))(، والبدر الطالع ))/00)-)0)).
املقري.  البن  احلاوي،  مسالك  يف  الغاوي  إرشاد  كتاب  فيه  رشح  اإلرشاد،  رشح   (4(
 (40([ برقم:  األزهرية/القاهرة،  املكتبة  يف  املخطوط  من  الثالث  اجلزء  عىل  وقفت 
فيه  وليس  فقط،  اجلنائز  بمسائل  وانتهى  الوضوء،  بمسائل  بدأ   ،](  54 صعايده 

الرسالة. مسائل هذه 
اجلمل  حاشية  و   ،)(57/5( الرشواين  وحاشية   ،)(4 /4( املحتاج  هناية  ينظر:   (5(

.((((/((
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وجيوز أْن يعلَّل املنع -هنا- بأنَّ املفلَس بصدِد أْن تباَع أمواله، ال بصدد 
أن حَتْصل له أموال بالرشاء.

ْبغ بالبيع ال يفرد الثَّوب ]بالبيع[)))؛ لتعلق  أو أْن يقال: كام ال يفرد بالصَّ
ذلك  تعرض ليشء من  أَر من  ومل  القيمة،  بزيادِة  فيه  واملفلِس  الغرماِء  حق 
نظر، وسيأيت  »وفيه  عقبه:  قال  ثم  اجلَْوَجِرّي،  نقله عن  ما  انتهى  فليتأمل«. 
عن  جمرًدا  بالبيع  الثَّوب  إفراد  ]عدم[))))))/صحة  يقتيض  ما  الغصِب  يف 

انتهى. ْبغ«)4).  الصَّ

الثَّوِب  يف  اشرتَكا  »متى  الغصب:  يف  الروضة  قول  إىل  ُيشري  قلُت: 
ممرَّ  ال  داٍر  كبيِع  وجَهاِن،  فيه  ِملكِه؟  ببيِع  االنفراُد  ألَحِدمها  فهل  املصبوِغ؛ 

: املنُع«)5). انتهى. هلَا، واألصحُّ

البائع  فامتناعه عىل  ]منه[)6)،  املغصوب  من  الثَّوب  بيع  امتنع  فإذا  أي: 
يف مسألة املفلس أوىل، هذا إذا أراد بيع حصته منفرًدا.

أما لو دعا ]أحدمها[)7) إىل بيع الكل، فإن دعا املغصوب منه يف صورة 
 ، الغصب إىل بيع الثَّوب، وجب عىل الغاصب اإلجابة إىل ذلك؛ ألنَّه متعدٍّ

فليَس لُه أن يرضَّ باملالِك.

ساقطة من )ب(.  (((
ساقطة من )ج(.  (((

]ق6/أ[.  (((
اد، ورشح اإلرشاد، للجوجري سبق اإلشارة إىل  دَّ الكوكب الوقاد رشح اإلرشاد، للرَّ  (4(

أكثرها مفقود. أن 
روضة الطالبني )50/5).  (5(

زيادة من )ب، ج، د(، وإضافتها أتمُّ للبيان.  (6(
زيادة من )ب، ج(، والسياق يقتيض إضافتها.  (7(
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البيع؛ )لئال()))  للثَّوِب  املالك  يلزُم  ْبِغ، فال  الصَّ بيَع  الغاصُب  أراَد  وإْن 
ِملِك غريه. إزالَة  يه  بتعدِّ ي  املتعدِّ يستحقَّ 

أنَّه  احلُكمنِي:  تعلييَل  »وقضيَّة  تعاىل-:  اهلل  -رمحه  زكريا  الشيخ  قال 
دوَن  األوِل  يف  ُمسلٌَّم  وهو  فيهام،  كالغاصِب  يكن  مل  لثالٍث  ْبُغ  الصَّ كاَن  لو 

انتهى. الثاين«))). 

ح به يف الكوكب)))، ومنه يؤخذ أنَّ املفلَس  ُه ُمسلٌَّم رصَّ قلُت: وما ذكر أنَّ
، إال أْن يقال يف املفلس  ال جُيرب عىل البيِع إذا طلبُه البائع، أي: ألنَّه غري متعدٍّ

أنَّ أمواله معدة للبيع، فال معنى المتناعه، واهلل -عز وجل- أعلم.

املحروثة  األرض  حكم  تنزيل  خيفى  وال  الثَّوب،  بأمر  يتعلق  ما  هذا 
أنَّ  واحلال  آخر،  من  إجارهتا  األرض  مالك  أراد  فلو  ذلك،  واملزبورة عىل 
اإلجارة)4)،  صحة  يقتيض  ما  الصالح  ابن  عن  تقدم  فقد  لغريه،  عناء  فيها 
ينبغي  بل  نظر،  اإلجارة  صحة  »ويف  قال:  اد؛  دَّ الرَّ الكامل  العالمة  وأن 
ما  البيان  عن  وسيأيت  القيمتني،  بني  التفاوت  له  يضمن  حتى  عدم صحتها 

اد)5). وقد مّر من كالم البيان)6). دَّ يفهمه«. انتهى كالم الرَّ

يف )د(: »ألنه ال«.  (((
أسنى املطالب ))/57)).  (((

البهية  الغرر  وينظر:  )ص:)58(،  اإلرشاد  رشح  اإلمداد  يف  حجر  ابن  به  ورصح   (((
العبادي ))/ 5)). ومعه حاشية 

يف )ص:))).  (4(
ينظر: )ص:))).  (5(

يف )ص:)))(. وينظر: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، للعمراين )5/6)5).  (6(
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إجارة  جيوز)))/  هل  »مسألة  لفظه[))):  ]ما  اد  دَّ الرَّ الكامل  فتاوى  ويف 
)عناء()))  له  كان  إذا  آخر  مستأجر  مدة  انقضاء  بعد  مستأجر  من  األرض 
أنَّه مل حيصل سقي، ومل  به قيمة األرض قبل تسليم عنائه، والصورة  زادت 

يزرع؟

أجاب: ال تصح اإلجارة، واهلل أعلم.

أذن آلخر يف زراعة أرض من غري عقد  أيًضا-: مسألة: رجل  -وفيها 
فقط،  إذٍن  جمرد  منه  جرى  وإنام  يصححها،  من  عند  ]صحيح[)4)  مزارعٍة 
األرض،  رطوبة  متص  التي  األشجار  وقطع  وزبرها،  األرض  فحرث 
وهيأَها عىل أكمل الوجوه التي يفعلها )الزارع()5)، ثم رهن مالك األرض 
والبيع،  الرهن  يصح  فهل  الزارع؛  ينتفع  أن  قبل  باعها  أو  آخر،  من  أرضه 
عمله  لكون  ذلك؛  من  يشء  يصح  ال  أم  عمله،  بقيمة  اآلذن  عىل  ويرجع 

حمرتًما باإلذن...إىل آخر السؤال.

أجاب -رمحه اهلل تعاىل-: إذا زادت قيمة األرض بذلك فليس للاملك 
أن ينفرد بالرهن والبيع؛ إذ ال يتأتى االنتفاع باألرض دون العناء املحرتم، 

واهلل أعلم.

زيادة من )ج(.  (((
]ق6/ب[.  (((

يف )ج(: »عقار«.  (((
يف )د(: »صحيحٍة«.  (4(
يف )ج، د(: »الزراع«.  (5(
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عىل  يرشكها  )أرايض()))  يملك  رجل  ]مسألة:[)))  أيًضا-:  -وفيها 
آخر )شيًئا())) منها بمنفعة سهمني عىل إصالح منفعة ثالثة أسهم، ]وشيًئا 
منها بمنفعة سهم عىل إصالح منفعة ثالثة أسهم[)4)، فباع املالك األرايض 
له  فهل  )الرشيك()6)؛  ]حق[)5)  إبطال  املشرتي  فأراد  آخر،  عىل  املذكورة 

ذلك، وهل يبقى الرشيك عىل الرشكة املذكورة واحلالة ما ذكر؟

حرثها  وقد  األرض  باع  إذا  املالك  كان  إن  تعاىل-:  اهلل  -رمحه  أجاب 
انتهى. باطل«)8).  فالبيع  الرشيك )وعناها()7)، 

قلُت: وقد أفتى شيخنا عالمة العرص الشهاب الطَّنَْبداِوي بمنع اإلجارة 
أفتيُت  ابن الصالح، وكنُت  الَعناء مراًرا، مع اطالعه عىل كالم  قبل تسليم 
ما  عىل  ]اعتامًدا[) )  بخالفه؛  بعدَها  أفتيُت  ثم  مرة،  الصالح  ابن  بكالم 
اقتضاه كالم البيان السابق فهو)0))/ املعتمد يف الفتاوى، ال سيام وقد أفتى 
املطَّلَعان،  ]املتضلعان[))))،  اجلليالن،  ]املفيدان[))))،  اإلمامان،  هاذان  به 

ساقطة من )ب، د(.  (((
يف )ج(: »أرًضا«.  (((
يف )ب(: »بيشء«.  (((
ساقطة من )ب(.  (4(

زيادة من )ب(، والسياق يقتيض إضافتها.  (5(
يف )ج(: »أيًضا الترشيك«.  (6(

يف )ج(: »طيبها«.  (7(
مل أقف عليها بعد البحث، وسؤال املختصني.  (8(

ساقطة من )د(.  ( (
]ق7/أ[.  ((0(

ساقطة من )ب، ج، د(.  ((((
ساقطة من )ب(.  ((((
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عنهام-،  تعاىل  اهلل  -ريض  زماهنام،  يف  الفتوى  رئاسة  إليهام  انتهت  اللذان 
آمني. وبعلومهام.  )ونفعنا())) هبام 

فاحلاصل: أنَّه إذا كان يف األرض عناء آلخر، امتنع عىل مالك األرض 
)يباع()))  فيام  تصح  إنام  اهلبة  إذ  هبُتها؛  وكذا  وإجارهُتا،  وبيُعها،  رهنُها، 

غالًبا.

أوسع  ا  ألهنَّ هبا؛  والنذر  والوصية،  وقفها،  بصحة  يقال  أن  ينبغي  نعم، 
الروضة)))؛  يف  ما  عىل  َيَره  مل  ما  وقف  صحة  بدليل  التمليكات،  من  باًبا 

باملجهول)6). الوصّية)5)، والنذر  املجموع)4)، وبدليل صحة  خالًفا ملقتىض 

أما العناء فقد تقدم أنَّه ال يفرد بالبيع إال من رشيكه)7).

العناء،  بيع()8)  )من  وقبلها  األعصار  هذه  يف  البلوى  عمت  وقد 
إنكاره. فالواجب  باطل،  بالنقلة، وهو  ويسمونه 

أما النذر به فينبغي صحته؛ كالوصية به فيام يظهر يل، واهلل أعلم.

يف )ب، ج، د(: »نفع«.  (((
يف )ب(: »يقبض«.  (((

الطالبني )6/5))). ينظر: روضة   (((
فلعله  األبواب،  هذه  إىل  يصل  مل  النووي  فإن  للنووي،  املجموع  يف  هذا  عىل  أقف  مل   (4(

سهو من صاحب املخطوط، فإن السبكي أكمله بعده -كام ال خيفى-.
واملجموع   ،)(5/7( للرافعي  الوجيز،  ورشح   ،)5(8/7( الكبري  احلاوي  ينظر:   (5(

رشح املهذب ) / ))(، وأسنى املطالب ))/5)).
الفقهية الكربى )77/4)). ينظر: حتفة املحتاج )0)/76-77(، والفتاوى   (6(

يف )ص:50)).  (7(
يف )ب، د(: »ببيع«.  (8(
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تعاىل-  اهلل  الطَّنَْبداِوي -رمحه  الشهاب  العرص  أفتى شيخنا عالمة  وقد 
يف  ما  وصورة  إفراًزا،  كانت  إذا  أربابه  بني  املشرتك  العناء  قسمة  بجواز 
قد  تعاىل،  هلل  وقف  وأرض  سلطانية)))،  أمالك  أرض  بيده  »رجل  فتاويه: 
استأجر ذلك ممن إليه ذلك، وهو عىل ذلك من مدة قديمة، وله يف األرض 
)بالعناء()))  األرض  وصلحت  اآلن،  إىل  باقية  وهي  أقامها،  ُزُبٌر  املذكورة 
أن  وأرادوا  أوالًدا  وخلف  تعاىل،  اهلل  رمحة  إىل  فتويف  زبرها،  وإقامة  هبا، 
عادة  حكم  عىل  ذلك  عىل  أيادهيم  وتكون  املذكورة،  األرض  يقتسموا 
بحكم  منها  يشٌء  املذكورين  من  واحد  لكل  ومتيَّز  فاقتسموها،  أبيهم، 
قسمته،  يف  مغلوب)4)  أنَّه  لبعضهم  ظهر  ثم  بينهم،  والرتايض  املهايأة))) 
ومغبون فيه، ثم قال للورثة: نرجع نقتسم قسمة أخرى غري األوىل)5)/ وال 
مل  وبعضهم  بذلك،  فبعضهم ريض  مغبوًنا،  وال  ]مغلوًبا[)6)،  أحدنا  يكون 
يرَض، ]وبسط، -أي: الذي مل يرض-[)7) عىل ما متيز له يف القسمة األوىل، 
وسقاه، وحرثه، وبذره، وصار زرًعا كاماًل، فللمغبون يف قسمة الذي متيز 

ينظر:  األمريية.  باألمالك  وتسمى  بالسلطان،  ة  اخلاصَّ األمالك  السلطانية:  األمالك   (((
هنر الذهب ىف تاريخ حلب، للغزي ))/78)).

يف )ب، د(: »بالتعني«.  (((
للنووي )ص:6))). التنبيه،  ألفاظ  ينظر: حترير  املناوبة.  املهايأة:   (((

َكثرٌِي  فِيِهام  َمْغُبوٌن  ))نِْعَمتاِن   : قوله  ومنه  املخدوع.  املغبون  املغلوب:   (4(
إال  عيش  ال  باب:  الرقاق،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه  النَّاِس:...((  ِمَن 
رياض  ينظر: رشح  فيهام.  مغلوب  أي:   .)64((( برقم:   ،)88/8( اآلخرة،  عيش 

الصاحلني، البن عثيمني ))/65).
]ق7/ب[.  (5(

ساقطة من )ج(.  (6(
ساقطة من )د(.  (7(
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ويلزم  املطهرة،  الرشيعة  قايض  إىل  أمره  يرفع  أن  األوىل[)))  القسمة  ]يف  له 
صاحب الزرع أجرة املثل مدة بسطه للمغلوب مقدم الذكر؛ كون األرض 
مشرتكة مشاًعا بني الورثة لعناء أبيهم، وإقامته هلا بالزبر وغريه، فام احلكم 
]املسلمني[)))،  بكم  ونفع  تعاىل،  اهلل  أثابكم  شافًيا  بياًنا  لنا  بينوا  ذلك؟  يف 

]وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وسلم[))).

فأجاب بام لفظه: نعم، له أن )يرفع()4) أمره -أعني املغبون عىل الغابن- 
التي  األعيان  ألن  عادلة؛  ببينٍة  مورثهم  َخَلَف  ما  قسمِة  يف  الَغبُن  ثبت  إذا 
املاء من  بالرتاب؛ الذي استوىل عليه مما ساقه  الزبر  أحدثها مورثهم، وهي 
ْرَكيِش عن مجاعة من  للزَّ اخلادم  نقله يف  اجلبيل صار مملوًكا هلم؛ كام  الرتاب 

أصحابنا)5). متأخري 

بالبينة  وثبت  قسم،  فإذا  القسمة،  فيه  جرت  للمورث  مملوًكا  كان  فإذا 
ان)6)  العادلة الغبن رجع املغبون عىل الذي َغَبنَه بأجرة مثل الزائد، ويتقاصَّ

فيه. استويا  فيام 

ساقطة من )د(.  (((
من )ب، د(، وهو األصح لغوًيا، ويف )األصل، ج(: »املسلمون«.  (((

ساقطة من )ج، د(.  (((
يف )ب(: »يرجع«.  (4(

ق اآلن  خادم الرافعي والروضة يف الفروع، ملحمد بن هبادر بن عبداهلل الزركيش، ُيَحقَّ  (5(
يف رسائل علمية -تزيد عىل السبعني رسالة- بجامعة أم القرى.

ذلك  من  مطلوب  دين  مقابلة  يف  غريمه  من  لشخص  مطلوب  دين  إسقاط  ة:  املقاصَّ  (6(
الشخص لغريمه. ينظر: روضة الطالبني )))/)7)(، وحتفة املحتاج )0)/8)4(، 

لنزيه محاد )ص:))4). ومعجم املصطلحات، 
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قسمة  يف  الغلط  ثبت  حيث  تنقض  القسمة  ألن  بالرجوع؛  قلنا  وإنام 
اإلفراز، ]وهي إفراز[))) بال شك؛ الحتاد الرتاب الذي ساقه ماء النهر.

األرض  وكذا  املوقوف،  قسمة  جيوز  وال  موقوفة،  األرض  يقال:  ال 
السلطانية، إذ هي بيت املال فال قسمة فيها للمستأجرين، وإن اتفق مراضاة 

فهي مهايأة، ال قسمة.

ألنا نقول: القسمة ليست لذات)))/ األرض؛ إذ هي موقوفة كام ذكره 
مما  فيها  زاد  ملا  مملوك  هو  ملا  القسمة  وإنام  السلطانية،  لألرض  السائل، وال 
للامء  تبع  فهو  مالك،  له  يتحقق  مل  الذي  اجلبيل  الرتاب  من  النهر  ُه)))  جرَّ
فهم  الرتاب،  إىل  بالنسبة  ذكروه  كام  عليه،  استوىل  من  فيملكه  اإلباحة  يف 

الباسطون، ولذلك جوزنا املقاسمة فيام زاد ال يف ذات األرض.

ُنِقَضت،  إفراٍز  الغبن وهي قسمة  ملا ذكر من  القسمة  فمتى ثبت بطالن 
أعلم«)4).  واهلل  نصيبه،  بني  من  الزائد  بأجرة  الغابن  عىل  املغبون  ورجع 

انتهى جوابه نفع اهلل تعاىل به، آمني.

زيادة من )ب، ج، د(، والسياق يقتيض إضافتها.  (((
]ق8/أ[.  (((

يف )ب( زيادة: »إليه ماء«.  (((
أمتكن من االطالع  الكبري بصنعاء )7) مج(، ومل  اجلامع  منها نسخة يف مكتبة  توجد   (4(
وسؤال  البحث،  بعد  أخرى  نسخة  عىل  أعثر  ومل  الراهن،  للوضع  نظًرا  عليها؛ 
واملليباري  الكربى،  الفتاوى  يف  اهليتمي  فتاويه:  بعض  يذكر  رأيته  وممن  املختصني، 
يف فتح املعني برشح قرة العني، وبا علوي يف بغية املسرتشدين، والرشواين يف حاشيته 

الطالبني. عىل حتفة املحتاج، والدمياطي يف إعانة 
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مهٌم تنبيٌه 
ينبغي التفطُن له، وال َتأباُه القواعد، وهو أنَّه إذا استأجر أرًضا للزراعة 
فحرثها وزبرَها، وزاد يف تراهبا، ثم زرعها وانتفع هبا مدة زراعته، ثم انقضت 
مدة اإلجارة وفيها زيادة، وأراد املطالبة ]هبا[)))، ومنع صاحب األرض))) 
من الترصف فيها بام مر، واحلال أنَّه قد انتفع بالزيادة التي زادَها، خصوًصا 
إذا نقَص صاحب األرض))) عن أجرهتا املعتادة يف مقابلة ما يزيده املستأجر 
أن  للمقومني  فينبغي  بالزرع،  من احلرث، والزبر، وتنقية األرض عام يرض 

ينظروا إىل انتفاعه، وإىل زيادته يف األرض ]عن األجرة املعتادة[)4).

باملك  أن ال جيحفوا  هلم  فينبغي  ]للزيادة[)5)،  مساوًيا  انتفاعه  كان  فإن 
األرض، وال يثبتوا للمستأجر زيادة، ال سيام إذا نقص صاحب األرض)6) 

عن األجرة املعتادة.

الئقًة  زيادة  يثبتوا  أن  فينبغي  الزيادة،  من  أقل  انتفاعه)7)/  كان  وإن 
بالنفعني.

تعاىل-  اهلل  -رمحه  الصالح  ابن  فتاوى  عن  قدمناه  ما  ذلك  عىل  ويدل 
عنائه،  عىل  تزرع  ومل  األرض،  تسق  مل  إذا  فيام  الرشكة  تصوير  من  وغريه 
إذ  به؛  انتفع  ما  العناء ال يستحق شيًئا يف مقابلة  إذا زرع عىل  أنَّه  ومقتضاه: 

زيادة من )ب، ج(، والسياق يقتيض إضافتها.  (((
يف )ب( زيادة: »أو ناظرها«.  (((
يف )ب( زيادة: »أو ناظرها«.  (((

ساقطة من )ب، ج، د(.  (4(
من )ب، ج(، ولعله الصواب، ويف )األصل(: »لزيادة«، ويف )د(: »بالزيادة«.  (5(

يف )ب( زيادة: »أو ناظرها«.  (6(
]ق8/ب[.  (7(
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ال أثر للزيادة مع وجود انتفاعه هبا كام يؤخذ من فتاوى ابن الصالح -رمحه 
لها، هذا إذا حرثها وزبرها بام ال يصلح الزراعة  اهلل تعاىل- السابقة عند تأمُّ

إال به.

أما إذا زاد فيها زبًرا ال يتوقف حصول الزراعة عليه، فينبغي أن يقال: 
له مالك األرض))) يف ذلك؛ ]إذ ال  إذا أذن  به إال  القيمة  بزيادة  ال يشارك 
فيها فيام يظهر، وإنام تأيت الرشكة بذلك[))) حيث  يستفيده بمجرد اإلجارة 
له  وهبه  فيام  واالبن  كاملفلس،  الزيادة  إحداث  حال  لألرض  مالًكا  كان 

والده ثم رجع فيه، ونحو ذلك.

أما املستأجر فيتوقف يف جواز ذلك له، واهلل املوفق للصواب.

يف )ب( زيادة: »أو الناظر«.  (((
ساقطة من )ج(.  (((
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خامتة
نسأل اهللَ حسنها، ]تشتمل عىل مسائل مهمة تتعلق هبذا املؤلف[))(.

للمستأجر  عناء  وفيها  موقوفة،  األرض  كانت  إذا  مسألة:[)))  ]منها 
زادت به قيمتها؛ فهل للناظر أن يبذل قيمة العناء من مال الوقف؛ إن رأى 

ذلك مصلحة للوقف، أم ماذا؟
ّي  النَّارِشِ الطيب  بن  عبدالرمحن  القايض  خط  عن  نقلته  فيام  تقدم  قد 

-رمحه اهلل تعاىل- ما يقتيض تردًدا يف ذلك))).
والظاهر جواز ذلك له، ويدُل لذلك ما ذكره يف اخلادم ولفظه: »قال)4) 
من  موقوفة()6)  )أرًضا  استأجر  »إذا  اإلجارة-)5):  باب  آخر  البحر -يف  يف 
الناظر للبناء، فبنى ثم أمره بالرفع؛ قال اإلمام احلَنَّاطِّي)7):)8)/ يلزمه أرش 

ساقطة من )د(، ومل يذكر املؤلف إال مسألة واحدة، فلعلها زيادة من الناسخ.  (((
ساقطة من )ب، د(، ومل يذكر املؤلف إال مسألة واحدة، فلعلها زيادة من الناسخ.  (((

يف )ص:45)).  (((
يف )ج(: »كام«.  (4(

يذكرها  مل  باب اإلجارة«  املذهب )07/7)(، وقوله: »يف آخر  الروياين يف بحر  أي:   (5(
الزركيش يف اخلادم.

القادري  مزنة  د.  حتقيق:  اخلادم،  يف  ملا  املوافق  وهو  الوقف«،  »أرض  ج(:  )ب،  يف   (6(
)ص:45)).

باحَلنَّاطِيِّ -نسبة إىل  هو: احلسني بن حممد بن عبداهلل، أبو عبداهلل، الطربي، املعروف   (7(
احلنطة«-،  يبيع  كان  آبائه  بعَض  »لعلَّ  السبكي:  ابن  قال  طربستان،  أهل  من  مجاعة 
حافًظا  كان  الوجوه،  أصحاب  ومن  طربستان،  أئمة  من  املحدث،  الفقيه،  الشافعي، 
»الفتاوى«.  مؤلفاته:  من  األربعامئة.  بعد  تويف  العباس.  أيب  وكتب  الشافعي  لكتب 
الكربى  الشافعية  وطبقات   ،)(54/(( واللغات  األسامء  هتذيب  يف:  ترمجته  ينظر 

.((67/4(
]ق /أ[.  (8(
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إجارته  اإلجارة صحيحة، واملصلحة يف  كانت  إذا  الوقف  مال  النقص من 
لذلك، وإن كانت فاسدة يؤمر بالرفع، وأرش النقص عىل الناظر، وحيتمل 

أن يقال: ال يلزمه يشء«)))«))). انتهى.
قلُت: وهو ظاهر يف جواز بذل القيمة للعناء من مال الوقف قياًسا عىل 
بذل األرش، بجامع املصلحة يف ذلك، ويف رشح الروض من العارية؛ نقاًل 

عن ابن الصالح ما يقتيض ذلك))).

ينظر: بحر املذهب، للروياين )07/7)).  (((
خادم الرافعي والروضة يف الفروع، للزركيش، حتقيق: د. مزنة القادري )ص:45)-  (((

.((46
ينظر: فتاوى ابن الصالح ))/40)(، وحاشية الرميل عىل أسنى املطالب ))/))4).  (((
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فإن  أوىل،  بل  ذلك،  اإلمام  رأى  إن  املال  بيت  أرايض  بذلك  ويلحق 
 - وجلَّ -عزَّ  واهلل  تقدم،  ما  فيه  أتى  وجوزناه  األرض  بيع  اإلماُم  رأى 

أعلم.))))))/.

املزروعة،  األرض  يف  أحدث  فيام  العناء  بمزيل  املسمى  الكتاب  »تم  )األصل(:  يف   (((
سنة  ابتدا  احلرام،  املحرم  شهر  من   (7 لعله  االثنني،  هنار  نسخه  من  الفراغ  وكان 
إىل  الفقري  بخط  والتسليم،  الصالة  أفضل  صاحبها  عىل  النبوية  اهلجرة  من   ((64
له ولوالديه وجلميع املسلمني، آمني آمني آمني،  العيل حممد زيد بن عيل، غفر اهلل  ربه 

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم إىل يوم الدين«.
واملآب،  املرجع  وإليه  للصواب  املوفق  وهو  وأعظم،  وأعرف  »وأكرم  )ب(:  ويف 
الذاكرون،  ذكره  كلام  كثرًيا،  تسلياًم  وسلم  وصحبه  وآله  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل 
وغفل عن ذكره الغافلون. تم مزيل العناء فيام حيدث يف األرض املزدرعة من العناء، 
تعاىل،  اهلل  رمحه  زياد،  بن  عبدالكريم  بن  عبدالرمحن  الدين،  وجيه  اإلسالم،  لشيخ 
العرص سادس ذي  بعد  النسخة  الفراغ من رقم هذه  به وبعلومه، آمني، وكان  ونفعنا 
القعدة احلرام سنة 74)) بخط مالكها الفقري إىل رمحة ربه الكريم وعفوه/ حييى بن 

حممد مكرم، غفر اهلل له ولوالديه وملشاخيه وألحبابه ومجيع املسلمني آمني«.
العناء،  من  املزدرعة  األرض  يف  أحدث  ما  أحكام  يف  العناء  مزيل  »تم  )ج(:  ويف 
وآله  حممد  النبي  عىل  اهلل  وصىل  جيب،  كام  وظاهًرا  وباطنًا  وآخًرا،  أواًل  هلل  واحلمد 
عنه  اهلل  عفا  البزاز،  عبدالرمحن  بن  عبداهلل  مالكها  كتبه  كثرًيا.  تسلياًم  وسلم  وصحبه 

بمنه وكرمه آمني. متت يوم األحد يف شهر رجب، سنة 06))«.
امللك  بعون  الكتاب  تم  وسلم.  وآله وصحبه  حممد  سيدنا  عىل  اهلل  »وصىل  )د(:  ويف 

املقابلة«. بلغ  الوهاب. 
]ق /ب[.  (((
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فهرس املراجع واملصادر
زكريا . ) بن  حممد  بن  زكريا  تأليف:  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى 

األنصاري، )ت: 6) هـ(، دار الكتاب اإلسالمي.
بن . ) الدين  زين  تأليف:  النعامن،  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه 

زكريا عمريات،  الشيخ  70 هـ(، حتقيق:  نجيم )ت:  ابن  بن حممد،  إبراهيم 
دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل،  )4)هـ-   )م.

السيوطي . ) الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  عبدالرمحن  تأليف:  والنظائر،  األشباه 
)ت: )) هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))4)هـ-0  )م.

شطا . 4 حممد  بن  عثامن  تأليف:  املعي،  فتح  ألفاظ  حل  عىل  الطالبي  إعانة 
الطبعة  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  0)))هـ(،  )ت:  الدمياطي 

األوىل، 8)4)هـ-7  )م.
اخلامسة . 5 الطبعة  للماليني،  العلم  دار  الزركيل،  الدين  خري  تأليف:  األعالم، 

عرش، )00)م.
من . 6 74 هـ(  )ت:  اهليتمي  حجر  بن  أمحد  للعالمة  اإلرشاد،  برشح  اإلمداد 

بن  أمحد  إعداد:  وحتقيًقا،  دراسة  الغصب  باب  هناية  إىل  الصلح  باب  أول 
باجلامعة  الرشيعة  كلية  إىل  مقدمة  ماجستري  رسالة  العجالن،  عبدالرمحن 

املنورة، 6)4)-7)4)هـ. باملدينة  اإلسالمية 
)ت: . 7 السمعاين  التميمي  منصور  بن  حممد  بن  عبدالكريم  تأليف:  األنساب، 

)56هـ(، حتقيق: عبدالرمحن بن حييى املعلمي، جملس دائرة املعارف العثامنية، 
حيدر آباد، الطبعة األوىل، )8))هـ.

األنوار ألعامل األبرار، تأليف: يوسف بن إبراهيم األردبييل )ت:  77هـ( ، . 8
للنرش  الضياء  دار  العيل،  املطلق، ود. حسني عبداهلل  بن مفيض  حتقيق: خلف 

الطبعة األوىل، 7)4)هـ-006)م. والتوزيع، الكويت، 
والفنون، .   الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف  عىل  الذيل  يف  املكنون  إيضاح 

)ت:  البغدادي  الباباين  مريسليم  بن  أمني  حممد  بن  باشا  إسامعيل  تأليف: 
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العريب،  الرتاث  إحياء  دار  يالتقايا،  الدين  حممد رشف    ))هـ(، صححه: 
بريوت-لبنان.

عبدالواحد . 0) املحاسن  أبو  تأليف:  الشافعي(،  املذهب  فروع  )يف  املذهب  بحر 
الكتب  دار  السيد،  فتحي  الروياين )ت: )50هـ( حتقيق: طارق  بن إسامعيل 

الطبعة األوىل،  00)م. العلمية، 
بداية املحتاج يف رشح املنهاج، تأليف: حممد بن أيب بكر األسدي الشافعي ابن . ))

الداغستاين،  الشيخي  بكر  أيب  بن  أنور  به:  عنى  874هـ(،  قايض شهبة )ت: 
دار املنهاج للنرش والتوزيع، جدة، الطبعة األوىل، ))4)هـ-))0)م.

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف: حممد بن عيل الشوكاين . ))
)ت: 50))هـ(، دار املعرفة، بريوت-لبنان.

مع . )) املتأخرين  العلامء  من  األئمة  بعض  فتاوى  تلخيص  يف  املسرتشدين  بغية 
ضم فوائد مجة من كتب شتى للعلامء املجتهدين، تأليف: عبدالرمحن بن حممد 
بن حسني بن عمر باعلوي، دار الفكر، بريوت-لبنان، 4)4)هـ-4  )م.

البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، تأليف: حييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين . 4)
جدة- املنهاج،  دار  النوري،  حممد  قاسم  حتقيق:  558هـ(،  )ت:  اليمني 

الطبعة األوىل، ))4)هـ. السعودية، 
الزبيدي . 5) احلسيني  مرتىض  حممد  تأليف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

بدولة  احلكومة  مطبعة  املحققني،  من  جمموعة  حققه:  05))هـ(،  )ت: 
0)4)هـ-0  )م. الكويت، 

بافقيه، . 6) الطّيب  عمر  بن  حمّمد  تأليف:  العارش،  القرن  وأخبار  الّشحر  تاريخ 
األوىل،  الطبعة  صنعاء،  اإلرشاد،  مكتبة  احلبيش،  حمّمد  عبداهلل  حتقيق: 

5)4)هـ.
الوضاحي . 7) زياد  بن  حممد  تأليف:  األموال،  مشرتك  حكم  يف  املقال  جتريد 

البحوث  جملة  الدويش،  أمحد  بن  عبداإلله  د.  وحتقيق:  دراسة  )5)))هـ(، 
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 ،)((5( العدد  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة  اإلسالمية، 
رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو احلجة،  )4)هـ.

بن . 8) عبدالرمحن  تأليف:  احلرام«،  املسجد  بناء  تغيري  من  اإلسالم  أئمة  حتذير 
عبدالكريم بن زياد املقرصي الغيثي الزبيدي )ت: 75 هـ(، حتقيق: يوسف 

بن حممد الصبحي، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.
حتقيق: .  ) 676هـ(،  )ت:  النووي  بن رشف  حييى  تأليف:  التنبيه،  ألفاظ  حترير 

الطبعة األوىل، 408)هـ. القلم-دمشق،  الدقر، دار  عبدالغني 
حجر . 0) بن  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  تأليف:  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  حتفة 

اهليتمي)ت: 74 هـ(، روجعت وصححت: عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من 
التجارية الكربى بمرص لصاحبها مصطفى حممد، 57))هـ- املكتبة  العلامء، 

)8 )م.
676هـ(، . )) )ت:  النووي  رشف  بن  حييى  تأليف:  واللغات،  األسامء  هتذيب 

العلامء  رشكة  أصوله:  ومقابلة  عليه  والتعليق  وتصحيحه  بنرشه  عنيت 
العلمية، بريوت. الكتب  املنريية، دار  الطباعة  إدارة  بمساعدة 

بن . )) حممد  بن  مسعود  بن  احلسني  تأليف:  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  التهذيب 
حممد  عيل  عبداملوجود،  أمحد  عادل  حتقيق:  6)5هـ(،  )ت:  البغوي  الفراء 

معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 8)4)هـ-7  )م.
بن . )) أمحد  بن  محدان  بن  أمحد  لإلمام  والرشح،  الروضة  بي  والفتح  التوسط 

التفليس  كتاب  أول  من  )78هـ(  )ت:  الشافعي  األذرعي  عبدالواحد 
رسالة  منيع،  آل  حممد  ابن  أمحد  بن  حممد  إعداد:  ودراسة،  حتقيًقا  هنايته  إىل 
عام  خالد،  امللك  بجامعة  الدين  وأصول  الرشيعة  كلية  إىل  مقدمة  ماجستري 

8)4)- )4)هـ.
التوسط والفتح بي الروضة والرشح، لإلمام شهاب الدين أمحد بن محدان بن . 4)

أمحد األذرعي الشافعي )ت: )78هـ( من أول كتاب العارية إىل هناية كتاب 
رسالة  السويدي،  عبداهلل  بن  عيل  بن  يارس  إعداد:  ودراسة،  حتقيًقا  الغصب 
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عام  خالد،  امللك  بجامعة  الدين  وأصول  الرشيعة  كلية  إىل  مقدمة  ماجستري 
 )4)هـ-7)0)م.

وسننه . 5)   اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 
حممد  حتقيق:  56)هـ(،  )ت:  البخاري  إسامعيل  بن  حممد  تأليف:  وأيامه، 

زهري النارص، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
أيب . 6) بن  بن حممد  أمحد  الدين  نجم  تأليف:  الوسيط،  البحرية يف رشح  اجلواهر 

القمويل )ت: 7)7هـ( ، خمطوط، نسخة مكتبة متحف طوبقبورساي،  احلزم 
املكتبة  يف  أخرى  نسخة  وله   ،)7(0( احلفظ:  ورقم  تركيا،  إسطنبول، 

األزهرية، ورقم احلفظ: )5)))6/4)))4).
الدين أمحد بن حممد بن أيب . 7) الوسيط، للقايض نجم  البحرية يف رشح  اجلواهر 

إىل  العارية  أحكام  من  الثاين  احلكم  بداية  من  7)7هـ(  )ت:  القمويل  احلزم 
هناية كتاب الغصب دراسًة وحتقيًقا، إعداد الطالب: جارس أمحد حممد صابر، 
املنورة،  باملدينة  اإلسالمية  باجلامعة  الرشيعة  كلية  إىل  مقدمة  ماجستري  رسالة 

عام 440)/)44)هـ.
تأليف: . 8) العبيد،  لنفع  بالتجريد  املسمى  املنهج  رشح  عىل  البجريمي  حاشية 

مطبعة  ))))هـ(،  )ت:  الشافعي  البجريمي  عمر  ابن  حممد  بن  سليامن 
احللبي،  6))هـ-50 )م.

الكتاب .  ) دار  الرميل،  أمحد  تأليف:  املطالب،  أسنى  عىل  الكبري  الرميل  حاشية 
اإلسالمي.

حاشية الرشبيني عىل الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية لزكريا األنصاري، . 0)
امليمنية. املطبعة  الرشبيني،  عبدالرمحن  تأليف: 

عىل . )) وصححت:  روجعت  املحتاج،  حتفة  عىل  الرشواين  عبداحلميد  حاشية 
لصاحبها  بمرص  الكربى  التجارية  املكتبة  العلامء،  من  بمعرفة جلنة  نسخ  عدة 

مصطفى حممد، 57))هـ-)8 )م.



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
172

ْيُل الَعَناِء )دراسة وتحقيق( ُمِز

الفكر، . )) دار  )ت:  06)هـ(،  القليويب  سالمة  أمحد  تأليف:  قليويب،  حاشية 
5)4)هـ-5  )م. بريوت-لبنان، 

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو رشح خمترص املزين، تأليف: . ))
املاوردي )ت: 450هـ(، حتقيق وتعليق:  بن حبيب  بن حممد  أيب احلسن عيل 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  عبداملوجود،  أمحد  وعادل  معوض  حممد  عيل 

الطبعة األوىل،  )4)هـ-   )م. لبنان، 
)ت: . 4) الزركيش  هبادر  بن  حممد  العالمة  تأليف:  والروضة،  الرافعي  خادم 

املوات  إحياء  كتاب  هناية  إىل  اإلجارة  كتاب  أول  من   -- 4 7هـ( 
دراسة وحتقيًقا، إعداد: مزنة عدنان القادري، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية 

الرشيعة بجامعة أم القرى، عام 6)4)/7)4)هـ.
الشافعية، . 5) الفقهاء  ألئمتنا  الفقهية  الكتب  مشاهري  من  السنية  اخلزائن 

عبدالعزيز  به:  اعتنى  األندونيس،  املندييل  عبداملطلب  بن  عبدالقادر  تأليف: 
األوىل،  الطبعة  بريوت-لبنان،  نارشون،  الرسالة  مؤسسة  السايب،  بن 

5)4)هـ-004)م.
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، تأليف: أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن . 6)

دائرة  جملس  عبداملعيد ضان،  حممد  حتقيق:  )85هـ(،  )ت:  العسقالين  حجر 
الثانية، ) ))هـ-)7 )م. الطبعة  آباد-اهلند،  العثامنية، حيدر  املعارف 

67))هـ(، . 7) )ت:  الغزي  بن  عبدالرمحن  بن  حممد  تأليف:  اإلسالم،  ديوان 
األوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  حسن،  كرسوي  سيد  حتقيق: 

))4)هـ-0  )م.
روضة الطالبي وعمدة املفتي، تأليف: حييى بن رشف النووي )ت: 676هـ(، . 8)

الثالثة،  الطبعة  بريوت-لبنان،  اإلسالمي،  املكتب  الشاويش،  زهري  حتقيق: 
))4)هـ-)  )م.
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املعروف .  ) عبداهلل  بن  مصطفى  تأليف:  الفحول،  طبقات  إىل  الوصول  سلم 
األرناؤوط،  عبدالقادر  حممود  حتقيق:  067)هـ(،  )ت:  خليفة«  بـ»حاجي 

0)0)م. إستانبول-تركيا،  إرسيكا،  مكتبة 
حممد . 40 تأليف:  العارش،  القرن  أخبار  عن  السافر  النور  بتكميل  الباهر  السناء 

صنعاء،  اإلرشاد،  مكتبة  املقحفي،  أمحد  بن  إبراهيم  حتقيق:  اليمني،  الشيل 
الطبعة األوىل، 5)4)هـ.

العامد . )4 ابن  الدين  شهاب  تأليف:  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 
حتقيقه  عىل  أرشف  )ت:  08)هـ(،  العكري  حممد  بن  أمحد  بن  عبداحلي 
كثري،  ابن  دار  األرناؤوط،  وحممود  األرناؤوط،  عبدالقادر  أحاديثه:  وخرج 

الطبعة األوىل، 406)هـ. دمشق-سوريا، 
))4)هـ(، . )4 )ت:  العثيمني  صالح  بن  حممد  تأليف:  الصاحلي،  رياض  رشح 

دار الوطن للنرش، الرياض، 6)4)هـ.
اجلوهري . )4 محاد  بن  إسامعيل  تأليف:  العربية،  وصحاح  اللغة  وتاج  الصحاح 

)ت: ) )هـ(، حققه: أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت-
الرابعة، 407)هـ-87 )م. الطبعة  لبنان، 

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، تأليف: شمس الدين حممد بن عبدالرمحن . 44
السخاوي )ت: )0 هـ(، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت-لبنان.

بن . 45 أمحد  بن  أمحد  تأليف:  واإلخالص،  الصدق  أهل  اخلواص  طبقات 
عبداللطيف الرشجي الزبيدي )ت: ) 8هـ(، الدار اليمنية للنرش والتوزيع، 

الطبعة األوىل، 406)هـ.
الدين . 46 تقي  بن  عبدالوهاب  الدين  تاج  تأليف:  الكربى،  الشافعية  طبقات 

عبدالفتاح  ود.  الطناحي  حممد  حممود  د.  حتقيق:  )77هـ(،  )ت:  السبكي 
الطبعة  بريوت-لبنان،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  هجر  دار  احللو،  حممد 

))4)هـ. الثانية، 
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طبقات الشافعية، تأليف: أمحد بن حممد بن عمر الشهبي الدمشقي ابن قايض . 47
الكتب،  عامل  دار  خان،  عبدالعليم  احلافظ  د.  حتقيق:  )85هـ(،  )ت:  شهبة 

بريوت، الطبعة األوىل، 407)هـ.
طبقات الفقهاء الشافعيي، تأليف: إسامعيل بن عمر ابن كثري )ت: 774هـ(، . 48

مكتبة  عزب،  حممد  زينهم  وحممد  هاشم  عمر  أمحد  وتقديم:  وتعليق  حتقيق 
))4)هـ. الدينية،  الثقافة 

بن .  4 أمحد  تأليف:  واألصحاب،  الشافعي  نصوص  بمعظم  املحيط  العباب 
خالد  ود.  العمري،  سعيد  د.  وحتقيق:  دراسة  0) هـ(،  )ت:  د  املزجَّ عمر 

العجالن، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة األوىل، ))4)هـ-))0)م.
العقد املذهب يف طبقات حلة املذهب، تأليف: عمر بن عيل بن أمحد بن امللقن . 50

)ت: 804هـ(، حتقيق: أيمن نرص األزهري-سيد مهني، دار الكتب العلمية، 
بريوت، الطبعة األوىل، 7)4)هـ-7  )م.

العلم . )5 طلبة  عىل  وأثره  العلمية  جهوده  املقرصي  زياد  بن  عبدالرحن  العالمة 
واملجتمع، تأليف: د. يوسف حممد عبده، وحاتم فارع أمحد عيل، جملة جامعة 

العاملية )جممع(، العدد السابع عرش، يوليو، 6)0)م. املدينة 
عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية، تأليف: مسلم بن حممد الدورسي، مكتبة . )5

الرشد، لرياض، الطبعة األوىل، 0)4)هـ-000)م.
بن . )5 حممد  بن  عبدالرمحن  تأليف:  زياد،  ابن  فتاوى  من  املراد  تلخيص  غاية 

حسني بن عمر املشهور بـ )با علوي(، دار الفكر، بريوت-لبنان، 4)4)هـ-
4  )م.

بن . 54 أمحد  بن  حممد  بن  زكريا  تأليف:  الوردية،  البهجة  رشح  يف  البهية  الغرر 
امليمنية. املطبعة  زكريا األنصاري )ت: 6) هـ(، 

الصالح . 55 بابن  املعروف  عبدالرمحن  بن  عثامن  تأليف:  الصالح،  ابن  فتاوى 
واحلكم- العلوم  مكتبة  عبدالقادر،  عبداهلل  موفق  د.  )64هـ(، حتقيق:  )ت: 

عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل، 407)هـ.
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دراسة . 56 )))هـ(  )ت:  البغوي  مسعود  بن  احلسي  لإلمام  البغوي  فتاوى 
عبداهلل  أ.د.  القرزعي، إرشاف:  بن سليامن  يوسف  الطالب:  إعداد  وحتقيًقا، 
باجلامعة  الرشيعة  كلية  إىل  مقدمة  دكتوراه  رسالة  الزاحم،  إبراهيم  بن 

املنورة، عام 0)4)/))4)هـ. باملدينة  اإلسالمية 
فتاوى السمهودي، املسامة باملجموع احلاوي ملا وقع لنا من الفتاوي، تأليف: . 57

)ت:  مهودي،  السَّ احلسني،  عيسى  بن  عيل  بن  أمحد  بن  عبداهلل  بن  عيل 
)) هـ(، حتقيق: غالب بن شبيب بن محدان املطريي، ستطبع قريًبا.

)ت: . 58 اهليتمي  حجر  بن  عيل  بن  حممد  بن  ألمحد  الكربى،  الفقهية  الفتاوى 
)ت:  املكي  الفاكهي  عيل  بن  أمحد  بن  عبدالقادر  تلميذه:  مجعها  74 هـ(، 

اإلسالمية. املكتبة  )8 هـ(، 
فتاوى القايض حسي بن ممد املروزي )ت: )))هـ(، مجع تلميذه: احلسني .  5

بن مسعود البغوي )ت: 0)5هـ(، حتقيق: أمل عبدالقادر خطاب، ود. مجال 
الطبعة  السعودية-مرص،  والنرش،  للدراسات  الفتح  دار  حسان،  أبو  حممود 

األوىل، ))4)هـ-0)0)م.
فتح العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري، تأليف: عبدالكريم بن حممد . 60

أمحد  وعادل  معوض  حممد  عيل  حتقيق:  ))6هـ(،  )ت:  الرافعي  عبدالكريم 
الطبعة األوىل، 7)4)هـ. العلمية، بريوت-لبنان،  الكتب  عبداملوجود، دار 

اهلندي . )6 املليباري  أمحد  تأليف:  الدين،  بمهامت  العي  قرة  برشح  املعي  فتح 
)ت: 87 هـ(، دار ابن حزم، الطبعة األوىل.

فتح الوهاب برشح منهج الطالب، تأليف: زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا . )6
4)4)هـ- بريوت،  والنرش،  للطباعة  الفكر  دار  6) هـ(،  )ت:  األنصاري 

4  )م.
اجلمل، . )6 بحاشية  املعروف  الطالب  منهج  رشح  بتوضيح  الوهاب  فتوحات 

تأليف: سليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري، املعروف باجلمل )ت: 
04))هـ(، دار الفكر.



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
176

ْيُل الَعَناِء )دراسة وتحقيق( ُمِز

عامن، . 64 البيت،  آل  مؤسسة  اإلسالمي،  العريب  للرتاث  الشامل  الفهرس 
4)4)هـ-)00)م.

واملسلسالت، . 65 واملشيخات  املعاجم  ومعجم  واألثبات  الفهارس  فهرس 
بالكتاين  املعروف  احلسني،  حممد  بن  عبدالكبري  بن  عبداحلَّي  حممد  تأليف: 
بريوت،  اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان  حتقيق:   ، )8))هـ(  )ت: 

)8 )م. الثانية،  الطبعة 
الكبري . 66 باجلامع  الغربية  واملكتبة  املخطوطات  لدار  اليمنية  املخطوطات  فهرس 

الكربى،  النجفي  املرعيش  مكتبة  الباحثني،  من  جمموعة  إعداد:  صنعاء، 
إيران-قم، الطبعة األوىل، 6)4)هـ-005)م.

فهرس خمطوطات مكتبة احلرم املكي الرشيف، إعداد: الرئاسة العامة لشؤون . 67
املسجد احلرام واملسجد النبوي، دار املأثور للطباعة والنرش والتوزيع، املدينة 

املنورة، الطبعة األوىل، 8)4)هـ-7)0)م.
فهرس خمطوطات-خزانة الرتاث، قام بإصداره مركز امللك فيصل.. 68
تريم..  6 للمخطوطات -  فهرس مكتبة األحقاف 
بن . 70 أمحد  بن  عبداهلل  بن  الطيب  تأليف:  الدهر،  أعيان  وفيات  يف  النحر  قالدة 

مجعة  بو  به:  ُعني  47 هـ(،  )ت:  الشافعي  احلرضمي  اهِلجراين  باخمرمة  عيل 
مكري-خالد زواري، دار املنهاج، جدة، الطبعة األوىل، 8)4)هـ-008)م.

احلسن . )7 بن  عبدالرحيم  الدين  مجال  لإلمام  املنهاج  رشح  إىل  املحتاج  كايف 
القراض  كتاب  هناية  إىل  الرهن  كتاب  أول  من  )77هـ(،  )ت:  اإلسنوي 
إىل  مقدمة  ماجستري  رسالة  عيل،  حممد  عمر  حممود  إعداد:  وحتقيًقا،  دراسة 

املنورة، عام 5)4)/6)4)هـ. باملدينة  باجلامعة اإلسالمية  كلية الرشيعة 
امللقب . )7 برش،  أبو  بالوالء،  احلارثي  قنرب  بن  عثامن  بن  عمرو  تأليف:  الكتاب، 

اخلانجي،  مكتبة  هارون،  حممد  عبدالسالم  حتقيق:  80)هـ(،  )ت:  سيبويه 
408)هـ-88 )م. الثالثة،  الطبعة  القاهرة، 
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عبداهلل . )7 بن  مصطفى  تأليف:  والفنون،  الكتب  أسامي  عن  الظنون  كشف 
رشف  حممد  عليه:  وعلق  صححه  067)هـ(،  )ت:  خليفة  بحاجي  الشهري 

الدين يالتقايا، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت-لبنان، )6))هـ.
كفاية النبيه يف رشح التنبيه، تأليف: أمحد بن حممد بن عيل األنصاري املعروف . 74

الكتب  دار  باسلوم،  حممد رسور  جمدي  حتقيق:  0)7هـ(،  )ت:  الرفعة  بابن 
الطبعة األوىل،  00)م. العلمية، 

تأليف: حممد بن مكرم بن عىل بن منظور )ت: ))7هـ(، دار . 75 العرب،  لسان 
الثالثة، 4)4)هـ. الطبعة  صادر، بريوت-لبنان، 

مع . 76 676هـ(،  )ت:  النووي  بن رشف  حييى  تأليف:  املهذب،  رشح  املجموع 
الفكر. دار  واملطيعي،  السبكي،  تكملة 

مساجلة علمية بي اإلمامي ابن زياد وابن حجر يف حكم تربع املدين-ثالث . 77
والنرش،  للدراسات  أروقة  األهدل،  عمر  بن  أمحد  حتقيق:  فقهية،  رسائل 

األردن، الطبعة األوىل، )44)هـ-0)0)م.
املجمع . 78 احلبيش،  بن حممد  عبداهلل  تأليف:  اليمن،  يف  اإلسالمي  الفكر  مصادر 

الثقايف، أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، 004)م.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، تأليف: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي .  7

العلمية-بريوت-لبنان. املكتبة  770هـ(،  )ت: 
سلامن . 80 كامل  تأليف:  )00)م،  سنة  حتى  اجلاهيل  العرص  من  األدباء  معجم 

اجلبوري، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
الكلمة . )8 دار  املقحفي،  أمحد  إبراهيم  تأليف:  اليمنية،  والقبائل  البلدان  معجم 

صنعاء-بريوت،  والنرش،  للدراسات  اجلامعية  واملؤسسة  والنرش،  للطباعة 
))4)هـ.

6)6هـ(، . )8 )ت:  احلموي  الرومي  عبداهلل  بن  ياقوت  تأليف:  البلدان،  معجم 
دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية، 5  )م.



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
178

ْيُل الَعَناِء )دراسة وتحقيق( ُمِز

نزيه محاد، . )8 تأليف: د.  الفقهاء،  املالية واالقتصادية يف لغة  معجم املصطلحات 
دار القلم، دمشق، الطبعة األوىل،  )4)هـ.

الرتاث . 84 إحياء  املثنى-دار  مكتبة  كحالة،  رضا  عمر  تأليف:  املؤلفي،  معجم 
العريب، بريوت.

بن . 85 أيب احلسن عيل  الدين،  لضياء  والفتوى،  التدريس  التقوى عىل  أهل  معي 
إعداد:  ودراسة،  حتقيًقا  )70هـ(  )ت:  الشافعي  األصبحي  أسعد  بن  أمحد 
حنان بنت حممد بن عبداهلل الزكري، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية الرشيعة 

بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام  )4)-440)هـ.
حممد . 86 الدين  شمس  تأليف:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني 

األوىل،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  77 هـ(،  )ت:  الرشبيني  اخلطيب  بن 
5)4)هـ-4  )م.

)ت: . 87 الرازي  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  أمحد  تأليف:  اللغة،  مقاييس 
5 )هـ(، حققه: عبدالسالم حممد هارون، دار الفكر،   ))هـ- 7 )م.

الدين . 88 بكر، جالل  أيب  بن  تأليف: عبدالرمحن  األعيان،  أعيان  العقيان يف  نظم 
العلمية، بريوت. املكتبة  فيليب حتي،  السيوطي )ت: )) هـ(، حتقيق: 

تأليف: .  8 الشوكاين،  بني  القضاة  إجازة  يف  الروحاين  والروح  اليامين  النفس 
حممد  بن  عبداهلل  حتقيق:  50))هـ(،  )ت:  األهدل  سليامن  بن  عبدالرمحن 
احلبيش، دار الصميعي للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، ))4)هـ-

))0)م.
محزة . 0  بن  أمحد  العباس  أيب  بن  حممد  تأليف:  املنهاج،  رشح  إىل  املحتاج  هناية 

شهاب الدين الرميل )ت: 004)هـ(، دار الفكر، بريوت-لبنان، 404)هـ-
84 )م.

مصطفى . )  بن  حممد  بن  بن حسني  كامل  تأليف:  حلب،  تاريخ  يف  الذهب  هنر 
الطبعة  حلب،  القلم،  دار  )5))هـ(،  )ت:  بالغزي  الشهري  احللبي،  البايل 

الثانية،  )4)هـ.
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النور السافر عن أخبار القرن العارش، تأليف: عبدالقادر بن شيخ بن عبداهلل . ) 
األوىل،  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  8)0)هـ(،  )ت:  العيدروس 

405)هـ.
هجر العلم ومعاقله يف اليمن، تأليف: القايض إسامعيل بن عيل األكوع، دار . ) 

الفكر املعارص، بريوت-دمشق، الطبعة األوىل، 6)4)هـ-5  )م.
حممد . 4  بن  إسامعيل  تأليف:  املصنفي،  وآثار  املؤلفي  أسامء  العارفي  هدية 

اجلليلة  املعارف  وكالة  بعناية  طبع  )ت:   ))هـ(،  البغدادي  الباباين  أمني 
دار  باألوفست:  طبعه  أعادت  )5 )م،  عام:  إستانبول،  البهية  مطبعتها  يف 

العريب، بريوت-لبنان. الرتاث  إحياء 
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االختصاص في جرائم الشركات
وفق نظام الشركات السعودي

د. حمد بن ناصر التريكي
األستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء
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املقدمة
ومن  وصحبه  آله  وعىل  اهلل  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 

واآله أما بعد:

التجارية دوًرا هاًما وأساسًيا يف األنشطة االقتصادية  فتلعب الرشكات 
من  كبري  حجم  عىل  تستحوذ  التجارية  الرشكات  أن  ذلك  دولة،  لكل 
يف  تضم  التجارية  الرشكات  تلك  أن  كام  واملالية،  التجارية  العمليات 
عىل  الدول  حرصت  لذا  بأنشطتها،  للقيام  ضخمة  برشية  كوادر  جنباهتا 
العربية  اململكة  وكانت  الرشكات،  بتلك  خاصة  قانونية  أحكام  تنظيم 
الرشكات  قطاع  التي حرصت عىل ضبط  الدول  تلك  السعودية من ضمن 
ينظم  نظام  أهم  ولعل  هبا،  املتعلقة  واللوائح  األنظمة  وإصدار  التجارية 
امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي  الرشكات  نظام  هو  العمليات  هذه 
رقم)م/)( وتاريخ 8)/)/7)4)هـ، والذي كان تطويًرا لنظام الرشكات 

القديم لعام 85))هـ.

للرشكات،  نامذج  مخسة  عىل  السعودي  الرشكات  نظام  اشتمل  وقد 
املسامهة،  والرشكة  واملحاصة،  البسيطة،  والتوصية  التضامن،  رشكة  هي: 
والرشكة ذات املسؤولية املحدودة، باإلضافة إىل تنظيمه للرشكات القابضة 
الرشكات  اندماج  بيان  ثم  ومن  الواحد،  الشخص  ورشكة  واألجنبية، 

وتصفيتها. وحتوهلا 

ودعمها  الرشكات  لعمل  املخصصة  والقواعد  التنظيامت  جود  ومع 
لتقوم بأغراضها املخصصة هلا عىل أكمل وجه إال أنه ال يمكن ضامن احرتام 
األشخاص واملرشوعات للقواعد التي تنظم نشاط هذه الرشكات دون أن 
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يكفل  الذي  هو  اجلنائي  فالتجريم  جنائية،  بعقوبات  القواعد  تلك  تقرتن 
املخالف  رد  أخرى  ناحية  ومن  النظامية،  القواعد  احرتام  ناحية ضامن  من 
م  والغري عن املامرسات املخالفة، ومن هنا فإن أغلب قوانني الرشكات جُترِّ
جنائًيا ارتكاب املخالفات التي من شأهنا اإلرضار بالرشكاء أو املجتمع أو 
الرشكات األخرى أو االقتصاد بوجه عام، ويقرتن هذا التجريم بعقوبات 
جنائية ختتلف يف نوعها ومداها بحسب نوع اجلريمة وشخص املتهم، وقد 
لبيان  الرشكات  نظام  من  عرش  احلادي  الباب  السعودي  املنظم  خصص 

الرشكات وعقوباهتا. بنظام  املتعلقة  اجلرائم 

إال أن تلك اجلرائم حتتاج إىل تفصيل وتقسيم؛ لبيان ما خيتص بالرشكة 
أو الرشكاء أو العاملني يف الرشكة أو الغري، كام أن جهة االختصاص -كام 

العقوبة. أو  باختالف اجلريمة  النظام- ختتلف  نص عليها 

ومما شدين لدراسة هذا املوضوع هو اختالف االختصاص يف الدعوى 
الرشكات،  نظام  يف  عليها  املنصوص  للجرائم  القضائي  النظر  يف  وكذلك 
هو  ما  ومنها  اجلديد،  بمسامها  العامة  النيابة  اختصاص  من  هو  ما  فمنها 
هذه  يف  النظر  أن  كام  املالية،  السوق  هيئة  أو  التجارة  وزارة  اختصاص  من 
عدة  تتنازعه  النظام-  عليها  نص  -كام  املناسبة  العقوبات  وإيقاع  اجلرائم 
الرشكات  نظام  خمالفات  يف  النظر  وجلنة  التجارية  املحكمة  بني  جهات، 

وجلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية هبيئة السوق املالية.

حتتاج  مسؤولية  من  عنه  ينتج  وما  االختصاص  يف  التنوع  هذا  وأمام 
اجياًبا،  أو  سلًبا  كان  سواء  التنازع  حالة  يف  اللبس  وإزاله  وتقيص،  بيان  إىل 
وجدت أنه من املناسب أن أبحث هذا املوضوع وأضع له إطاًرا ُيضَبط به، 
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يف  والدعوى  النظر  الختصاص  استيضاًحا  يكون  أن  خالله  من  ويمكن 
مرجًعا  وليكون  السعودي،  الرشكات  نظام  وفق  عليها  املنصوص  اجلرائم 
للمحتاجني من املختصني أو من أصحاب الرشكات التجارية أو غريهم.

جرائم  أركان  باعتبار  تقسياًم  البحث  وقسمت  باهلل  استعنت  فقد  لذا 
جاء  لذا  والنظر،  الدعوى  يف  القضائي  االختصاص  ثم  ومن  الرشكات، 
وكان  والتوصيات،  النتائج  أهم  تشمل  وخامتة  ومبحثني  متهيد  يف  البحث 

التايل: النحو  التقسيم عىل 

ثالثة فروع: البحث، وفيه  بمفردات  التعريف  التمهيد: 

الفرع األول: تعريف االختصاص.

الثاين: تعريف اجلرائم. الفرع 

الثاين: تعريف الرشكات. الفرع 

املبحث األول: أركان جرائم الرشكات وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: الركن الرشعي جلرائم الرشكات وفيه ثالثة فروع:

القانونية  املراكز  ذوي  األشخاص  من  تقع  التي  اجلرائم  األول:  الفرع 
بالرشكة.

الفرع الثاين: اجلرائم التي تقع من موظفي الدولة.

الفرع الثالث: اجلرائم التي تقع من كافة األشخاص.

الثاين الركن املادي جلرائم الرشكات. املطلب 

املعنوي جلرائم الرشكات. الركن  الثالث:  املطلب 
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التجارية  الرشكات  جرائم  يف  والنظر  الدعوى  اختصاص  الثاين:  املبحث 
مطلبان: وفيه 

وفيه  التجارية  الرشكات  جرائم  االدعاء يف  اختصاص  األول:  املطلب 
أربعة فروع:

العامة. النيابة  الفرع األول: اختصاص 

املالية. السوق  الثاين: اختصاص هيئة  الفرع 

التجارة. الثالث: اختصاص وزارة  الفرع 

الفساد. الرقابة ومكافحة  الرابع: اختصاص هيئة  الفرع 

وفيه  التجارية  الرشكات  جرائم  يف  النظر  اختصاص  الثاين:  املطلب 
ثالثة فروع:

التجارية. املحكمة  الفرع األول: اختصاص 

الفرع الثاين: اختصاص جلنة النظر يف خمالفات نظام الرشكات.

الثالث: اختصاص جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية. الفرع 

الرابع: اختصاص ديوان املظامل. الفرع 

والتوصيات. النتائج،  أهم  اخلامتة: وتشمل 
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لتمهيد ا
البحث))) بمفردات  التعريف 

وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: تعريف االختصاص:

)خص( اخلاء والصاد أصل مطرد منقاس، وهو يدل عىل الفرجة والثلمة، 
واالختصاص  والتخصيص  السحاب)))،  خصاصة  من  بدا  للقمر:  ُيقال 
والتخصص: تفرد بعض اليشء بام ال يشاركه فيه العامة)))، ومنه قوله تعاىل: 

ُ ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم 74﴾)4). ﴿َيَۡتصُّ بِرَۡحَتِهِۦ َمن يََشآُءۗ َوٱللَّ
حمكمة  لكل  ما  القضاء:  يف  »االختصاص  الوسيط:  املعجم  يف  وجاء 
إذا  نوعي  وهو  القضية  لنوع  أو  ملقرها  تبعا  القضاء  سلطة  من  املحاكم  من 

اختص باملوضوع وحميل إذا اختص باملكان«)5).

املعنى دون االستطراد واإلطالة، فهذا  ما يدل عىل  التعريفات ذكر  املنهج يف  سيكون   (((
يف  املراجع  لذات  بالرجوع  االستزادة  ويمكن  اللفظ،  معاين  مجيع  لذكر  جمال  ليس 

اهلوامش لكل كلمة.
مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكريا القزويني، دار الفكر،   ))هـ، ))/5))).  (((
النارش: دار صادر  انظر: لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي،   (((
- بريوت، الطبعة األوىل )4/7)(، املعجم الوسيط - جممع اللغة العربية بالقاهرة-، 
دار  النارش:  النجار(،  حممد  القادر،  عبد  حامد  الزيات،  أمحد  مصطفى،  )إبراهيم 
الدعوة، ))/8))(، خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد 
بريوت-صيدا،  النموذجية،  العرصية-الدار  املكتبة  النارش:  الرازي،  احلنفي  القادر 

الطبعة اخلامسة، 0)4)هـ-   )م، )ص:) ).
سورة آل عمران، اآلية: )74).  (4(

الوسيط، ))/8))). املعجم   (5(
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»السلطة  بأنه:  النظامي  االصطالح  يف  القضائي  االختصاص  وُعرف 
النظر  حق  هلا  وختول  قضائية،  جهة  أو  قاٍض،  هبا  يتمتع  التي  القضائية 

إليها«))). املرفوعة  القضايا  والفصل يف 
الثاين: تعريف اجلرائم: الفرع 

اجلرائم مجع جريمة، وجاء يف مقاييس اللغة: )جرم( اجليم والراء وامليم 
أصٌل واحد يرجع إليه الفروع))).

واألصل هو القطع، إذا هو محل اليشء لقطعه عليه، وبقية املعاين فروع 
ومن ذلك، َجَرَم فالن أي أذنب، وجرم عليهم: جنى عليهم، ومن معانيها 

اجلز والرصم))).
وجاء يف خمتار الصحاح: اجلُْرُم واجلَريمُة الذنب تقول منه َجَرَم وأْجَرَم 
اُن  َشَن َٔ َيۡرَِمنَُّكۡم  ﴿َوَل  تعاىل:  وقوله  اجلسد  بالكرس  اجِلْرُم  م  واْجرَتَ
عليه  ادعى  أي  عليه  م  رَّ وجَتَ يكسبنكم  ال  ويقال  حيملنكم  ال  أي  قَۡوٍم﴾)4)، 

يفعله)5). ذنبا مل 
القاهرة،  السعادة،  مطبعة  طالب،  أبو  حامد  د.  اإلسالمي،  القضائي  التنظيم  انظر:   (((
الطبعة الثانية، )40)هـ، )ص)))(، وقواعد االختصاص القضائي يف ضوء القضاء 
والوالية  )ص))(،  االسكندرية  املعارف،  منشأة  الشواريب،  عبداحلميد  د.  والفقه، 
احلمد،  شبية  عبدالقادر  حممد  السعودية،  العربية  اململكة  يف  املظامل  لديوان  القضائية 
اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  للقضاء  العايل  املعهد  يف  دكتوراه  رسالة 

 40)هـ، ))/44)).
معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ))/445).  (((

السادسة، بريوت،  الطبعة  الرسالة،  آبادي، مؤسسة  الفريوز  القاموس املحيط،  انظر:   (((
الوسيط  واملعجم   ،)445( منظور  ابن  العرب،  ولسان   ،)(068/((  )4)هـ، 

.(((8/((
سورة املائدة، آية )8).  (4(

خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان نارشون، بريوت،  (5(
5)4)هـ-5  )م، )ص:  ))).
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عرفها  من  أفضل  ومن  اجلريمة  تعريف  يف  الرشيعة  فقهاء  واختلف 
املاوردي)))  حيث قال يف تعريفها: »حمظورات رشعية زجر اهلل تعاىل 

عنها بحد أو تعزير«))).

ويف املصطلح النظامي هناك من عرفها: »كل فعل أو امتناع يرد به نص 
اجلريمة«))). بالعقوبة عىل  قانوين، مصحوًبا 

اللغوي  املعنى  بني  تقارب  هناك  بأن  القول  يمكن  سبق  ومما 
األمر  واملعصية،  الذنب  معنى  حيمل  فكالمها  للجريمة،  واالصطالحي 

العقاب. الذي يوجب عليه 

الرشكات: الثالث: تعريف  الفرع 

يقال  الرشيكني،  كة سواء خمالطة  ِ والرشَّ َكُة  ْ والرشِّ الرشكات مجع رشكة 
َأحُدمها  وشاَرك  وَتشاَركا  الرجالن  اشرتك  وقد  َتشاَركنا  بمعنى  اشرَتكنا 

اآلخر)4).

والرشكة: »عقد بني اثنني أو أكثر للقيام بعمل مشرتك«)5).

هو عيل بن حممد بن حبيب املاوردي، ولد بالبرصة، إمام يف مذهب الشافعي، تويف يف   (((
الكتب،  عامل  شهبة،  قايض  بن  أمحد  بكر  الشافعية أليب  طبقات  انظر:  450هـ،  بغداد 

بريوت، الطبعة: األوىل، 407) هـ، ))/)0)).
العريب،  الفكر  دار  املاوردي،  احلسن  أبو  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام   (((

القاهرة، الطبعة األوىل، 404)هـ، )ص: ) )).
القاهرة،  العريب،  الفكر  دار  سالمة،  حممد  مأمون  والعقاب،  اإلجرام  أصول  انظر:   (((

75 )م، )ص60).
لسان العرب، البن منظر، )0)/448).  (4(

الوسيط ))/480). املعجم   (5(
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تعريف  الفقهاء  بعض  أغفل  فقد  الرشيعة-  فقهاء  اصطالًحا -عند  أما 
األحكام  متباينة  األنواع  خمتلفة  ألهنا  العام  بمعناها  االصطالح  يف  الرشكة 
إىل آخر، ومن تلك  بتعاريف ختتلف من مذهب  البعض اآلخر  بينام عرفها 
بني  »متمول  واحد«)))،  بمحل  فأكثر  اثنني  »اختصاص  ييل:  ما  التعريفات 
مالكني فأكثر ملًكا فقط«)))، »ثبوت احلق الثنني فأكثر عىل جهة الشيوع«))). 

»االجتامع يف استحقاق أو ترصف«)4).

بن  الغني  عبد  الكتاب،  يف رشح  اللباب  انظر:  احلنفي،  املذهب  عىل  التعريف  وهذا   (((
طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي، حتقيق: حممد حميي الدين 
لتعليل  واالختيار   ،)(((/(( لبنان،  بريوت،  العلمية،  املكتبة  النارش:  احلميد،  عبد 
56))هـ،  طبعة  القاهرة،  احللبي،  مطبعة  احلنفي،  الفضل  أبو  الدين  جمد  املختار، 
، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي،  ْلبِيِّ وتبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
فخر الدين الزيلعي احلنفي، املطبعة الكربى األمريية، بوالق، القاهرة الطبعة األوىل، 

))))هـ، ))/)))).
وهذا تعريف املالكية للرشكة، انظر: املخترص الفقهي البن عرفة، حممد بن حممد ابن   (((
حممد  الرمحن  عبد  حافظ  د.  املحقق:  اهلل،  عبد  أبو  املالكي،  التونيس  الورغمي  عرفة 
خري، النارش: مؤسسة خلف أمحد احلبتور لألعامل اخلريية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ-
4)0)م، )5/7(، ومواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، شمس الدين أبو عبد اهلل 
عيني املالكي،  حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ

الثالثة، ))4)هـ-)  )م، )8/5))). النارش: دار الفكر، الطبعة 
وهذا تعريف الشافعية للرشكة، انظر: كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، أبو بكر   (((
الشافعي،  الدين  تقي  احلصني،  احلسيني  معىل  بن  حريز  بن  املؤمن  عبد  بن  حممد  بن 
دمشق،  اخلري،  دار  النارش:  سليامن،  وهبي  وحممد  بلطجي،  احلميد  عبد  عيل  حتقيق: 
الطبعة األوىل، 4  )م، ))/ 6)(، وأسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا 
الكتاب  دار  النارش:  السنيكي،  حييى  أبو  الدين  زين  األنصاري،  زكريا  بن  حممد  بن 

اإلسالمي، ))/)5)).
عبد  الدين  موفق  أبو حممد  قدامة،  البن  املغني  انظر:  للرشكة،  احلنابلة  تعريف  وهذا   (4(
بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس  اجلامعييل  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل 
 .((/5( 88))هـ-68 )م،  طبعة،  بدون  القاهرة،  مكتبة  النارش:  املقديس،  قدامة 



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
190

االختصاص في جرائم الشركات

االشرتاك  فكرة  من  الرشكة  فتأيت  القانونية  أو  النظامية  الناحية  من  أما 
األموال  وجتميع  اجلهود  توحيد  هبدف  أكثر،  أو  شخصني  بني  الرشاكة  أو 
تنفيذها  األفراد  عىل  يصعب  التي  التجارية  املرشوعات  لتنفيذ  الالزمة 
»عقد  بأهنا:  الرشكة  السعودي  الرشكات  نظام  ف  عرَّ وقد  لوحدهم)))، 
يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم يف مرشوع يستهدف 
الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهام مًعا القتسام ما ينشأ من هذا 

املرشوع من ربح أو خسارة«))).

املقديس  قدامة  بن  أمحد  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املقنع،  متن  عىل  الكبري  والرشح 
اجلامعييل احلنبيل، النارش: دار الكتاب العريب للنرش والتوزيع، )5/ 0)).

7)4)هـ- الرابعة،  الطبعة  اجلرب،  حسن  حممد  د.  السعودي،  التجاري  القانون   (((
6  )م، )ص: )5)).

وتاريخ  )م/)(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي،  الرشكات  نظام  انظر:   (((
8)/)/7)4)هـ، املادة ))).
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املبحث األول
أركان جرائم الرشكات

ثالثة مطالب: وفيه 

أي  ارُتِكب  ما  متى  خمالفات  عدة  عىل  السعودي  الرشكات  نظام  نص 
فإن  التجريم  هذا  وأمام  املرتكب،  عليها  يعاقب  جريمة  ذلك  ُعدَّ  منها 
لتحقيقها  يلزم  التي  األخرى  اجلرائم  بقية  عن  ختتلف  ال  الرشكات  جرائم 
النص  وهو  الرشعي:  الركن  هي  األركان  وهذه  هلا،  املكونة  أركاهنا  توافر 
السلوك  أو  الفعل  وهو  املادي:  والركن  الفعل،  حيظر  الذي  النظامي 
اإلجرامي، والركن املعنوي: ويقصد به القصد اجلنائي، هذه الثالثة أركان 
نتناوهلا يف هذا املبحث بيشء من التفصيل، لذا سيتم تقسيم هذا املبحث إىل 

التايل: النحو  ثالثة مطالب عىل 

املطلب األول: الركن الرشعي جلرائم الرشكات:

ألفعال  حكم  »ال  أنه  اإلسالمية:  الرشيعة  يف  األساسية  القواعد  من 
املكلفني قبل ورود النص«)))، وجاء يف النظام األسايس للحكم يف اململكة 
العربية السعودية ما نصه: »العقوبة شخصية وال جريمة وال عقوبة إال بناء 

عىل نص رشعي أو نص نظامي...«))).

دمشق، ))/5)5(،  الفكر،  دار  النارش:  للشريازي،  الفقه،  أصول  التبرصة يف  انظر:   (((
حممد  الدين  لشمس  الفقه،  أصول  يف  الورقات  ألفاظ  حل  عىل  الزاهرات  واألنجم 
بريوت،  407)هـ،  العرصية،  املكتبة  النارش:  الشافعي،  املارديني  عيل  بن  عثامن  بن 

.(((6/((
وتاريخ  )أ/0 (  رقم  امللكي  باألمر  الصادر  للحكم  األسايس  النظام  انظر:   (((

7)/8/))4)هـ، املادة )8)).
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سلًبا-  أو  -إجياًبا  السلوك  جيرم  الذي  النص  الرشعي:  بالركن  ويراد 
ويضع عقاًبا ُيلزم به كل من وقع منه هذا السلوك املجرم، سواء عن طريق 

اإلجياب أو السلب))).

عىل  ويعاقب  الفعل،  هذا  حيرم  نص  هناك  يكون  أن  بد  فال  عليه  وبناء 
الركن الرشعي للجريمة. اليوم:  إتيانه: وهذا ما نسميه 

بذاته للعقاب عىل  املعاقب عليه ال يكفي  للفعل  النص املحرم  ووجود 
يشرتط  وإنام  أي شخص،  ومن  مكان  أي  ويف  وقت  أي  يف  وقع  فعل  كل 
نافذ املفعول وقت  الفعل املحرم أن يكون النص الذي حرمه  للعقاب عىل 
اقرتاف الفعل، وأن يكون سارًيا عىل املكان الذي اقرتف فيه الفعل، وعىل 
العقاب  امتنع  الرشوط  هذه  من  ختلف رشط  فإذا  اقرتفه،  الذي  الشخص 

املحرم. الفعل  عىل 

السلوك، ويضع  الذي جيرم  النص  الرشعي هو  الركن  أن  معرفة  وبعد 
عقاًبا له، بقي أن نعرف ما هو الركن الرشعي جلرائم الرشكات التجارية.

يكمن الركن الرشعي جلرائم الرشكات التجارية يف املواد النظامية التي 
الرشكات  نظام  فقد نص  هلا،  العقوبات  املخالفات وحددت  تلك  حظرت 
السعودي يف )املادة احلادية عرشة بعد املائتني( و)الثانية عرشة بعد املائتني( 
املناسبة  والعقوبات  املخالفات  تلك  عىل  املائتني(  بعد  عرشة  و)الثالثة 
من  يكون  أن  إما  هلا  املرتكب  أن  نجد  العقوبات  تلك  وبتتبع  عقوبة،  لكل 
أو من  الدولة،  أو من موظفي  بالرشكة،  القانونية  املراكز  األشخاص ذوي 

الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارًنا بالقانون، منصور حممد   (((
منصور احلفناوي، النارش: مطبعة األمانة، الطبعة األوىل، 406)هـ-86 )م، )ص: 

.( 5
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عىل  بناء  املطلب  هذا  م  ُقسِّ لذا  اآلخرين)))،  األشخاص  كافة  من  غريهم 
ذلك إىل ثالثة فروع عىل النحو التايل:

القانونية  املراكز  ذوي  األشخاص  من  تقع  التي  اجلرائم  األول:  الفرع 
بالرشكة:

مسؤول  أو  مدير  من  إال  تقع  ال  جرائم  عدة  عىل  الرشكات  نظام  نص 
للرشكة،  املصفي  أو  احلسابات  مراجع  أو  اإلدارة  جملس  عضو  أو  الرشكة 
ويمكن مجع هذه الفئة بأصحاب املراكز القانونية بالرشكة، وقد جاء الركن 

التايل: الرشعي لتجريم أفعال هؤالء عىل النحو 

أو . ) مراجع حسابات  أو  إدارة  أو عضو جملس  أو مسؤول  مدير  كل 
من  يعده  فيام  أو  املالية  القوائم  يف  مضللة  أو  كاذبة  بيانات  ل  سجَّ ُمصفٍّ 
أو  القوائم  هذه  تضمني  أغفل  أو  العامة،  للجمعية  أو  للرشكاء  تقارير 
أو  الرشكاء  عن  للرشكة  املايل  املركز  إخفاء  بقصد  جوهرية  وقائع  التقارير 

غريهم))).

الرشكة . ) أموال  يستعمل  إدارة  أو عضو جملس  أو مسؤول  مدير  كل 
استعاماًل يعلم أنه ضد مصالح الرشكة لتحقيق أغراض شخصية أو ملحاباة 
رشكة أو شخص أو االنتفاع من مرشوع أو صفقة له فيها مصلحة مبارشة 

أو غري مبارشة))).

استفدت هذا التقسيم من كتاب الوجيز يف الرشكات التجارية وأحكام اإلفالس، د.   (((
الثانية، 8)4)هـ-7)0)م، )ص:  الطبعة  املؤلف،  النارش:  العمر،  بن صالح  عدنان 

.((0(
انظر: نظام الرشكات السعودي، املادة ))))( فقرة )أ(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ب(.  (((
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التي . ) إدارة يستعمل السلطات  كل مدير أو مسؤول أو عضو جملس 
ضد  أنه  يعلم  استعاماًل  الصفة،  بتلك  حيوزها  التي  األصوات  أو  هبا  يتمتع 
أو  رشكة  ملحاباة  أو  شخصية  أغراض  لتحقيق  وذلك  الرشكة؛  مصالح 
غري  أو  مبارشة  مصلحة  فيها  له  أو صفقة  مرشوع  من  االنتفاع  أو  شخص 

مبارشة))).

مل . 4 حسابات  مراجع  أو  إدارة  جملس  عضو  أو  مسؤول  أو  مدير  كل 
بحسب  لذلك  يلزم  ما  يتخذ  مل  أو  الرشكاء  أو  للرشكة  العامة  اجلمعية  يدُع 
املادتني  ألحكام  وفًقا  املقدرة  احلدود  اخلسائر  ببلوغ  علمه  عند  األحوال 
النظام، أو مل يشهر  املائة( من  املائة( و)احلادية والثامنني بعد  )اخلمسني بعد 

الواقعة وفق أحكام املادة )احلادية والثامنني بعد املائة( منه))).

أو . 5 أمواهلا  يستعمل  الرشكة  تصفية  مسؤولية  يتوىل  ُمصفٍّ  كل 
أصوهلا أو حقوقها لدى الغري استعاماًل يعلم تعارضه مع مصالح الرشكة أو 
يسبب عمًدا الرضر للرشكاء أو الدائنني، وذلك سواء كان من أجل حتقيق 
أو  االنتفاع من مرشوع  أو  أو شخص  لتفضيل رشكة  أو  أغراض شخصية 
أموال  كانت ترصفاته يف  أو  مبارشة  أو غري  مبارشة  فيها مصلحة  له  صفقة 
الرشكة متحققة من أجل تفضيل دائن عىل آخر يف استيفاء حقه دون سبب 

مرشوع))).

انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ج(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )د(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )هـ(.  (((
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أو . 6 األجهزة  طريق  عن  الرشكة  يبلغ  مل  للحسابات  مراجع  كل 
أثناء عمله  التي يكتشفها  إدارهتا عن املخالفات  األشخاص املسؤولني عن 

والتي يبدو له اشتامهلا عىل خمالفات جنائية))).

فيام . 7 أو من غريهم  الرشكاء  إقرارات كاذبة من  أو قدم  بالغ  كل من 
الوفاء  أو  الرشكاء  بني  احلصص  توزيع  أو  العينية  احلصص  تقويم  خيص 
بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الرشكة أو عند 

زيادة رأس املال أو عند تعديل توزيع احلصص بني الرشكاء))).

كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية، أرباًحا أو عوائد عىل خالف . 8
مراجع  وكل  األساس،  نظامها  أو  الرشكة  تأسيس  عقد  أو  النظام  أحكام 

التوزيع مع علمه باملخالفة))). حسابات صدق عىل ذلك 

دعوة .   تعطيل  يف  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  عمًدا  تسبب  من  كل 
انعقادها)4). أو  العامة  اجلمعية 

كل من قبل تعيينه عضًوا يف جملس إدارة يف رشكة مسامهة أو عضًوا . 0)
النظام،  املقررة يف  بالعضوية خالًفا لألحكام  منتدًبا إلدارهتا أو ظل متمتًعا 
إن  املخالفات  تلك  فيها  تقع  لرشكة  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  وكل عضو 

كان عامًلا هبا)5).

انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )أ(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ز(، )هذه الفقرة مشرتكة بني من   (((
لفظة  ذلك  عىل  ويدل  اآلخرين،  األشخاص  كافة  وبني  الرشكة  يف  قانونية  مراكز  هلم 

»أو من غريهم« يف ذات الفقرة(..
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )أ(.  (((

انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ب(.  (4(
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ج(.  (5(
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عىل . )) الرشكة  من  حصل  مسامهة  رشكة  إدارة  جملس  يف  عضو  كل 
ضامن أو قرض خالًفا ألحكام النظام، وكل رئيس جملس إدارة رشكة تقع 

فيها هذه املخالفة إن كان عامًلا هبا))).

كل من قبل القيام بمهامت مراجع احلسابات أو استمر يف مزاولتها . ))
ألحكام  وفًقا  املهامت  بتلك  قيامه  متنع  التي  األسباب  بوجود  علمه  مع 

النظام))).

كل ُمصفٍّ مل يقم بواجب شهر التصفية أو انتهائها وفًقا لألحكام . ))
النظام))). املنصوص عليها يف 

ا من أحكام النظام)4).. 4) كل مراجع حسابات خالف أيًّ

كل رشكة أو مسؤول يف رشكة ال يراعي تطبيق األنظمة والقرارات . 5)
أو  التعاميم  أو  للتعليامت  يمتثل  وال  ونشاطها  الرشكة  بعمل  املرتبطة 
معقول  سبب  إبداء  دون  وذلك  املختصة،  اجلهة  تصدرها  التي  الضوابط 

لذلك)5).

الفرع الثاين: اجلرائم التي تقع من موظفي الدولة:

الصادرة  التجارية  الرشكات  جلرائم  الرشعي  الركن  عن  البحث  قبل 
من موظفي الدولة، ال بد أن نبني ما املقصود بموظفي الدولة؟

انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )د(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )هـ(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ق(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ش(.  (4(
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ت(  (5(
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اإلداري  القانون  يف  ُعرف  وقد  العام  املوظف  الدولة  بموظفي  يقصد 
يديره  عام،  مرفق  خدمة  يف  دائم  بعمل  إليه  يعهد  أو  يعمل  من  »كل  بأنه: 
أو  اإلقليمية  األشخاص  أحد  أو  -الدولة  العام  القانون  أشخاص  أحد 
من  قرار  بتعيينه  ويصدر  مبارشة،  بطريقة  العامة-  واهليئات  املؤسسات 

املختصة«))). السلطة 

العربية  اململكة  يف  البرشية  للموارد  التنفيذية  الالئحة  عرفت  وقد 
يامرس  أو  الدولة  يف  عامة  مدنية  وظيفة  يشغل  من  »كل  بأنه:  السعودية 
طريق  عن  ذلك  كان  سواًء  وظيفته  اسم  أو  عمله  طبيعة  كانت  أًيا  مهامهتا 

التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة«))). التعيني أو 

احلكومي  املوظف  خص  أنه  نجد  الرشكات  نظام  إىل  وبالرجوع 
بالتجريم متى ما جتاوز أو انحرف يف أداء عمله، وقد جاء الركن الرشعي 

التايل: النحو  العام عىل  لتجريم أفعال املوظف 

التي  الرشكة  أرسار  املختصة  اجلهات  لغري  أفشى  عام  موظف  كل   -
وظيفته))). بحكم  عليها  اطلع 

الفرع الثالث: اجلرائم التي تقع من كافة األشخاص:

التجارية  الرشكات  الرشعي يف جرائم  الركن  السابقني  الفرعني  بيَّنا يف 
اجلرائم  وكذلك  بالرشكة،  القانونية  املراكز  ذوي  األشخاص  من  تقع  التي 

طبعة  القاهرة،  العريب،  الفكر  دار  الطاموي،  حممد  سليامن  اإلداري،  القانون  مبادئ   (((
سنة 8)4)هـ -007)م، )ص: 0)6).

 (550 رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  البرشية  للموارد  التنفيذية  الالئحة  انظر:   (((
بتاريخ  /440/6)هـ، املادة ))).

انظر نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ب(.  (((
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ص هذا الفرع لبيان الركن الرشعي  التي تقع من موظفي الدولة، وقد ُخصِّ
ص يف الفرعني السابقني. لكافة األشخاص عدا ما ُخصِّ

األشخاص  كافة  من  تقع  جرائم  عدة  عىل  الرشكات  نظام  نص  وقد 
الدولة، وقد  بالرشكة، وليسوا من موظفي  قانونية  يمثلون مراكز  الذين ال 

جاء الركن الرشعي لتجريم أفعال هؤالء عىل النحو التايل:

كل شخص معني من أجل التفتيش عىل الرشكة يثبت عمًدا فيام يعد . )
أن  شأهنا  من  جوهرية  وقائَع  ذكر  عمًدا  يغفل  أو  كاذبة،  وقائَع  تقارير  من 

التفتيش))). نتيجة  تؤثر يف 

اإلهيام بحصول . ) قاصًدا  بأي وسيلة  أو رصح  أو نرش  أعلن  كل من 
تسجيل رشكة مل تستكمل إجراءات تسجيلها ألي سبب))).

كل من عمل من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام احلصص عىل . )
سريتبطون  أو  مرتبطني  واعتبارهم  للحقيقة  خالًفا  ألشخاص  أسامء  نرش 

بالرشكة بأي شكل من األشكال))).

كل من ُيثبت عمًدا يف عقد تأسيس الرشكة أو يف نظامها األساس أو . 4
يف غري ذلك من وثائق الرشكة أو يف طلب الرتخيص بتأسيس الرشكة أو يف 
املستندات املرافقة لطلب التأسيس؛ بيانات كاذبة أو خمالفة ألحكام النظام 

وكل من وقع تلك الوثائق أو نرشها مع علمه بذلك)4).

انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ج(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )د(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )هـ(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )و(.  (4(
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نتيجة . 5 قام  أو  الرشيك،  أو  األسهم  مالك  شخصية  انتحل  من  كل 
قام  الرشكاء، سواء  أو  املسامهني  بالتصويت يف إحدى مجعيات  عمله ذلك 

بذلك شخصًيا أو بوساطة شخص آخر))).

كل من استخدم الرشكة يف غري الغرض الذي رخصت من أجله))).. 6

إحدى . 7 يف  املشاركة  من  رشيًكا  أو  مسامًها  قصد  عن  منع  من  كل 
التصويت  بحقوق  التمتع  من  منعه  أو  الرشكاء،  أو  املسامهني  مجعيات 
املرتبطة باألسهم أو باحلصص أو بوصفه رشيًكا خالًفا ألحكام النظام))).

كل من حصل عىل منافع أو عىل ضامن أو وعد هبا مقابل التصويت . 8
يف اجتاه معني أو عدم املشاركة يف التصويت، وكذلك كل من منح أو ضمن 

أو وعد بتلك املنافع)4).

أو .   للمسامهني  العامة  اجلمعية  دعوة  واجبه يف  أداء  أمهل يف  من  كل 
النظام)5). الرشكاء لالنعقاد خالل املدة املقررة النعقادها وفًقا ألحكام 

وفًقا . 0) للرشكة  املالية  القوائم  نرش  يف  واجبه  بأداء  أخل  من  كل 
النظام)6). ألحكام 

انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ح(.  (((

انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ط(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )و(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ز(.  (4(
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ح(.  (5(
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ط(.  (6(
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الرشيك . )) أو  املساهم  متناول  يف  الالزمة  الوثائق  يضع  مل  من  كل 
النظام))). وفًقا ألحكام 

املنصوص . )) بالوثائق  الوزارة  تزويد  أداء واجبه يف  كل من أمهل يف 
النظام))). عليها يف 

وفًقا . )) وتدوينها  االجتامعات  حمارض  إعداد  عىل  يعمل  مل  من  كل 
النظام))). املنصوص عليها يف  لألحكام 

االطالع . 4) النظام يف  بحكم  احلق  هلم  من  عمًدا عمل  أعاق  من  كل 
عىل أوراق الرشكة ومستنداهتا وحساباهتا ووثائقها، أو تسبب يف ذلك، أو 

أداء عملهم)4). امتنع من متكينهم من 

تأسيس . 5) عقد  بشهر  القيام  شأن  يف  واجبه  أداء  يف  أمهل  من  كل 
عن  ختلف  من  وكل  للنظام،  وفًقا  التجاري  السجل  يف  قيدها  أو  الرشكة 
يف  التعديل  أو  األساس  نظامها  أو  الرشكة  تأسيس  عقد  يف  التعديل  شهر 

للنظام)5). وفًقا  التجاري  بيانات سجلها 

املنصوص . 6) البيانات  إدراج أي من  أداء واجبه يف  كل من أمهل يف 
عليها يف املادة )اخلامسة عرشة( من النظام)6).

انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ي(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ك(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ل(.  (((
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )م(.  (4(
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ن(.  (5(
انظر: نظام الرشكات السعودي مادة ))))( فقرة )ر(.  (6(
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املطلب الثاين: الركن املادي جلرائم الرشكات:

الركن املادي هو مظهر اجلريمة املجسد، الناتج عام دار يف فؤاد مرتكب 
اجلريمة قبل وقوعها، وقيامه بسلوك تسبب يف وقوع اجلريمة، وحتققها.

مرحلة  وتتخطى  اجلريمة،  بتحققه  توجد  الذي  هو  املادي  فالركن 
كان  ما  إثبات  يمكن  وهبذا  واإلعالن،  الوجود  حيز  إىل  واإلعداد  التفكري 
خفًيا من تفكري وتدبري؛ ألنه ال يمكن إثبات ذلك إال بقيام األثر يف اخلارج.

فالركن املادي))) إًذا هو املظهر الذي تربز به اجلريمة إىل العامل اخلارجي، 
ويتكون الركن املادي مما يأيت:

أواًل: السلوك غري املرشوع الذي يقوم به اجلاين. )السلوك اإلجرامي(.

ثانًيا: النتيجة التي تنجم عن هذا السلوك، وتتحصل بسببه. )النتيجة(.

التي تربط بني السلوك، والنتيجة بصورة جتعلها ناجتة عنه  ثالًثا: الصلة 
والنتيجة())). الفعل  بني  السببية  )العالقة  بسببه.  واقعة 

فتسجيل  األخرى،  اجلريمة  عن  خيتلف  جريمة  لكل  املادي  فالركن 
املادي خيتلف عن  ركنها  للرشكة  املالية  القوائم  أو مضللة يف  كاذبة  بيانات 
الركن املادي جلريمة استعامل السلطة ضد مصالح الرشكة، لذا فكل جريمة 
من جرائم الرشكات خيتلف ركنها املادي عن غريها من اجلرائم األخرى.

يتحدث بعض رشاح النظام اجلنائي أن الركن املادي يتناول اجلريمة التامة، والرشوع،   (((
جرائم  يف  البحث  فمجال  االشرتاك،  أو  الرشوع  بحث  جمال  هذا  وليس  واالشرتاك 

التامة. الرشكات يف اجلريمة 
انظر: الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارًنا بالقانون، منصور   (((

احلفناوي، )ص: )))).
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وبالنظر إىل جرائم الرشكات نجد أن املنظم حدها عدًدا باثنني وثالثني 
فقرة، إال أن بعض فقرات النظام جاءت عامة، لذا نجد أن جرائم الرشكات 
الركن  عىل  الوقوف  يمكن  ال  وبالتايل  حرصها،  يمكن  ال  متجددة  كثرية 
املادي جلميع اجلرائم املتعلقة بالرشكات التجارية، لذا سنتطرق لبيان مثال 
)أ(  الفقرة   )(((( املادة  يف  ذكر  ما  وفق  الرشكات  جلرائم  املادي  للركن 

التايل: بالنص  حيث جاءت 

أو  حسابات  مراجع  أو  إدارة  جملس  عضو  أو  مسؤول  أو  مدير  »كل 
من  يعده  فيام  أو  املالية  القوائم  يف  مضللة  أو  كاذبة  بيانات  ل  سجَّ ُمصفٍّ 
أو  القوائم  هذه  تضمني  أغفل  أو  العامة،  للجمعية  أو  للرشكاء  تقارير 
أو  الرشكاء  عن  للرشكة  املايل  املركز  إخفاء  بقصد  جوهرية  وقائع  التقارير 

غريهم«.

والنتيجة،  اإلجرامي،  السلوك  أو  الفعل  من  يتكون  املادي  فالركن 
الصور نقول: بينهام، ولتطبيق ذلك عىل هذه  السببية  والرابطة 

- الفعل أو السلوك اإلجرامي هو: تسجيل بيانات كاذبة أو مضللة يف 
القوائم املالية للرشكة، أو يف التقارير للرشكاء أو اجلمعية العامة، أو إغفال 

التقارير وقائع جوهرية. القوائم أو  هذه 

- النتيجة: إخفاء املركز املايل للرشكة عن الرشكاء أو غريهم.

املايل  للمركز  غريهم  أو  الرشكاء  معرفة  عدم  أن  السببية:  الرابطة 
قبل  من  املضللة  أو  الكاذبة  البيانات  تسجيل  بسبب  هو  للرشكة  الصحيح 
املدير أو املسؤول أو عضو جملس اإلدارة أو مراجع احلسابات أو املصفي.
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عن  للرشكة  املايل  املركز  إخفاء  جلريمة  املادي  للركن  مثال  هذا  كان 
مادي  ركن  هلا  جريمة  أو  فكل صورة  الكاذبة،  أو  املضللة  البيانات  طريق 
التجارية  الرشكات  فإن أي جريمة من جرائم  وبالتايل  خيتلف عن سواها، 
بينهام،  السببية  وعالقة  ونتيجته  املرشوع  غري  السلوك  فيها  حتقق  ما  متى 

فيها. املادي  الركن  بتحقق  حكمنا 

الركن املعنوي جلرائم الرشكات: الثالث:  املطلب 

الفعل، أي اجتاه إرادة اجلاين  التي يقرتن هبا  املعنوي هو اإلرادة  الركن 
إلحداث نتيجة تعترب يف نظر القانون جريمة، أو ما يسمى بالقصد اجلنائي، 
وإدراك  بإرادة،  نفيس  وإعداد  وتدبري،  تفكري  من  اجلاين  به  يقوم  ما  وهو 

نتائج ومسببات))). معتربين رشًعا، مع علمه بام سيرتتب عىل سلوكه من 

النشاط والنتيجة اإلجرامية  املادي للجريمة يتكون من  الركن  فإذا كان 
املرتتبة عليه وعالقة السببية التي تربط بينهام، فالركن املعنوي يمثل األصول 
هبا  يعنى  ال  املاديات  هذه  ألن  عليها؛  والسيطرة  اجلريمة  ملاديات  النفسية 

املنظم إال إذا صدرت من إنسان ُيسأل ويتحمل العقاب املقرر هلا))).

فاجلريمة ليست كياًنا مادًيا فقط، بل ال بد وأن حُياط هذا الكيان املادي 
برباط من الصلة النفسية التي جتمع بينه وبني من يقوم بذلك الكيان املادي 
للسلوك الذي أسبغ عليه املنظم صفة التجريم، وعاقب عىل اقرتافه والقيام 

انظر: الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارًنا بالقانون، منصور   (((
احلفناوي، )ص: ) ).

القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  حسني،  نجيب  حممود  اجلنائي،  للقصد  العامة  النظرية   (((
مرص، الطبعة الثالثة، 88 )م، )ص: )).
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ذوي  األشخاص  من  يكون  وأن  بد  السلوك ال  بذلك  يقوم  من  أن  كام  به، 
التبعة. ل  للمساءلة، وحتمُّ أهاًل  التي جتعلهم  األدبية،  الصفة 

والركن املعنوي يقوم عىل عنرصين أساسني مها:

إدراًكا . ) مدرًكا  بالسلوك  يقوم  من  يكون  أن  من  بد  ال  إذ  اإلدراك: 
به حتى يمكن معاقبته عىل سلوكه. يعتد 

قام . ) قد  عليه،  امُلعاقب  بالسلوك  قام  من  يكون  أن  أي  االختيار: 
بسلوكه خمتاًرا بناء عىل رغبة منه واختيار حر))).

)القصد  املعنوي  الركن  عنرصا  مها  واالختيار  اإلدراك  كان  وإذا 
بمعنى  اجلنائي،  القصد  هو  املسؤولية  أساس  أن  يؤسس  فهذا  اجلنائي( 
تعمد  قد  الفاعل  يكون  أن  اجلريمة  عىل  للعقاب  عامة  كقاعدة  يتعني  أنه 
ارتكاهبا، أما املسؤولية غري العمدية وهي املسؤولية عىل أساس اخلطأ فهي 
مسؤولية استثنائية، ويرتتب عىل ذلك أنه حيث ال يفصح املنظم عن إرادته 

العقاب))). القصد يف  املعنوي للجريمة يتعني استلزام  الركن  فيام خيص 

القاعدة  العقوبات خالف هذه  باب  السعودي يف  الرشكات  نظام  لكن 
العامة، إذ أنَّ كثرًيا من جرائم الرشكات هي جرائم مل يشرتط فيها القصد، 

الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارًنا بالقانون، منصور حممد   (((
منصور احلفناوي، )ص: 5))).

القانون  يف  االقتصادية  اجلرائم  عن  املعنوية  لألشخاص  اجلنائية  املسؤولية  انظر:   (((
حممد  جامعة  اخلاص،  القانون  يف  دكتوراه  رسالة  العلمي،  حممد  املغريب،  اجلنائي 
اجلامعية  السنة  الرباط،  واالجتامعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  اخلامس، 

)  )-)  )م، )ص: 04)).
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من  وألفاظ  قصد«)))،  »عن  لفظ  يستعمل  أصبح  السعودي  املنظم  إن  بل 
التجريمية  النصوص  معظم  يف  »عمًدا«)))  لفظ  أو  نية«)))،  »بسوء  قبيل 
للرشكات وهو ما يوحى بأنَّ األصل يف جرائم الرشكات التجارية أهنا غري 

عمدية.

وما  اإلجرامي،  السلوك  طبيعة  حسب  املعنوي  الركن  شكل  وخيتلف 
إذا كنا بصدد جريمة من جرائم االمتناع أومن جرائم االرتكاب: فإذا كان 
األمر يتعلَّق بجريمة امتناع فإنَّ الركن املعنوي يتمثَّل يف إغفال اجلاين عمًدا 
القيام بااللتزامات التي يفرضها القانون، أو يف اإلحجام عن غري عمد عن 
االرتكاب  بجريمة  األمر  تعلَّق  إذا  أما  عليه،  املفروضة  االلتزامات  تنفيذ 
أو السلوك، فإنَّ الركن املعنوي يأخذ ثالث صور: إما أن يتمثَّل يف صورة 
العمد، أو يف صورة اخلطأ، أو يف جمرد ارتكاب الفعل مادًيا وهو ما يسمى 

البحتة)4). املادية  باجلريمة 

انظر نص املادة ))))( فقرة )و( حيث جاءت بالنص التايل: »كل من منع عن قصد   (((
أو منعه من  الرشكاء،  أو  املسامهني  املشاركة يف إحدى مجعيات  مسامًها أو رشيًكا من 
خالًفا  رشيًكا  بوصفه  أو  باحلصص  أو  باألسهم  املرتبطة  التصويت  بحقوق  التمتع 

ألحكام النظام«، وكذلك املادة ))))( فقرة )د(.
بالنص  السعودي حيث جاءت  املادة ))))( فقرة )أ( من نظام الرشكات  انظر نص   (((
أرباًحا أو عوائد عىل خالف أحكام  نية،  التايل: »كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء 
النظام أو عقد تأسيس الرشكة أو نظامها األساس، وكل مراجع حسابات صدق عىل 

باملخالفة«. التوزيع مع علمه  ذلك 
انظر نص املادة ))))( فقرة )ب( من نظام الرشكات السعودي حيث جاءت بالنص   (((
التايل: »كل من تسبب عمًدا من أعضاء جملس اإلدارة يف تعطيل دعوة اجلمعية العامة 

أو انعقادها«. وكذلك املادة ))))( فقرة )و(، املادة ))))( فقرة )م(.
القانون  األول:  الكتاب  اجلندي،  أمحد  التجارية، حسني  للمعامالت  اجلنائي  القانون   (4(
القاهرة،  8 )م،  اجلامعي،  والكتاب  القاهرة  جامعة  مطبعة  للرشكات،  اجلنائي 
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الثاين املبحث 
اختصاص الدعوى والنظر يف جرائم الرشكات 

التجارية
اختصاص  أن  عىل   )(((( مادته  يف  السعودي  الرشكات  نظام  نص 
القضائية  للجهة  النظام  أحكام  تطبيق  من  الناشئة  الدعاوى  مجيع  يف  النظر 
مجيع  يف  املختصة  القضائية  اجلهة  »تنظر  التايل:  بالنص  وجاءت  املختصة، 
النظام  أحكام  تطبيق  من  الناشئة  واملنازعات  واجلزائية  املدنية  الدعاوى 
بالعموم  املادة  لفظ  وجاء  أحكامه«)))،  ملخالفة  املقررة  اجلزاءات  وتوقيع 
)مجيع الدعاوى( إال أن هذا العموم خصصت مواد أخرى بالنظام جعلت 
فقد  املختصة،  القضائية  اجلهة  عىل  حكًرا  ليس  الدعاوى  نظر  اختصاص 
جاءت املادة )6))( بالنص التايل: »للجهة املختصة إيقاع العقوبات املقررة 
وملن  املائتني(،  بعد  )الثالثة عرشة  املادة  عليها يف  املنصوص  املخالفات  عن 
فنص  املختصة«)))،  القضائية  اجلهة  أمام  التظلم  العقوبة  قرار  ضده  صدر 
النظام عىل أن إيقاع العقوبة التابع لنظر الدعوى يكون من اختصاص جهة 
األوىل(  )املادة  يف  النظام  فرسها  املختصة  اجلهة  وهذه  القضاء،  غري  أخرى 
يتعلق  ما  إال  والصناعة)))،  التجارة  وزارة  املختصة:  »اجلهة  التايل:  بالنص 

)ص: )8).
املادة ))))( من نظام الرشكات السعودي.  (((
املادة )6))( من نظام الرشكات السعودي.  (((

وزارة  مسمى  بتعديل  0)/7/7)4)هـ  وتاريخ  )أ/)))(  رقم  امللكي  األمر  صدر   (((
األمر  صدر  )/7/)44)هـ  ويف  واالستثامر،  التجارة  وزارة  إىل  والصناعة  التجارة 
ليكون  واالستثامر  التجارة  وزارة  اسم  تعديل  واملتضمن:  )أ/455(  رقم  امللكي 

التجارة(. )وزارة 
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املالية«،  السوق  هيئة  فتكون  املالية  السوق  يف  املدرجة  املسامهة  بالرشكات 
من   )(((( املادة  يف  املقررة  العقوبات  بإيقاع مجيع  اجلهتان  هاتان  وختتص 
ومجيع  فقرة   )(8( يف  املادة  هذه  يف  العقوبات  وجاءت  الرشكات،  نظام 
وُيعرتض  ريال،  ألف  مخسامئة   )500.000( عن  تزيد  ال  فيها  العقوبات 
التجارة أمام ديوان املظامل يف املحكمة االبتدائية، أما  عىل حكم جلنة وزارة 
يف  االستئناف  جلنة  أمام  عليها  االعرتاض  فيكون  املالية  السوق  هيئة  جلنة 

ذات اهليئة، وقد خصصت هاتان اجلهتان جلان فصل عىل النحو التايل:

وزارة التجارة: )جلنة النظر يف خمالفات نظام الرشكات(.

وهيئة السوق املالية: )جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية(.

وبالتايل نخلص إىل أن جهات النظر يف خمالفات نظام الرشكات تتمثل 
يف أربع جهات عىل النحو التايل:

التجارية.. ) املحكمة 

جلنة النظر يف خمالفات نظام الرشكات.. )

جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية.. )

اإلدارية.. 4 املحكمة 

فإنه  النظر يف قضايا الرشكات  ل يف اختصاص  النظام قد فصَّ وإذا كان 
ل يف جهات االدعاء فيام يتعلق بتلك اجلرائم أو املخالفات،  كذلك قد فصَّ
العامة  للنيابة  الدعوى يكون  النظام عىل أن االختصاص األصيل يف  فنص 
املادة )5))( والتي  ما ورد يف  العام سابًقا( وفق  التحقيق واالدعاء  )هيئة 
التحقيق واالدعاء  العام بمهمة  التحقيق واالدعاء  تنص عىل: »ختتص هيئة 
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عن األفعال املجرمة يف املادتني )احلادية عرشة بعد املائتني( و)الثانية عرشة 
النظام«. املائتني( من  بعد 

 ((((( باملادتني  يتعلق  فيام  االدعاء  بجهة  رصح  النظام  كان  وإذا 
يف  باملخالفات  يتعلق  ما  يف  االدعاء  جهة  إىل  يتطرق  مل  فهو  و))))(، 
العقوبة  إيقاع  جهات  إىل   )((6( املادة  يف  مبارشة  وأشار   ،)(((( املادة 
يف املخالفات املنصوص عليها يف املادة ))))(، وبالرجوع إىل واقع احلال 
أن  نجد   )(((( املادة  خمالفات  يف  باالدعاء  يتعلق  ما  يف  العمل  عليه  وما 
نظام  خمالفات  يف  النظر  جلنة  هبا  املختصة  باملخالفات  املتعلقة  االدعاء  جهة 
يف  ممثلة  التجارة  بوزارة  واالستثامر  التجارية  األعامل  وكالة  هي  الرشكات 
أما  للوكالة،  التابعة  وااللتزام  احلوكمة  إدارة  يف  اجلنائي  الضبط  موظفي 
يف  عليه  منصوص  هو  فيام  املدرجة  املسامهة  بالرشكات  املتعلقة  املخالفات 
اجلنائي  الضبط  موظفي  اختصاص  من  فيها  االدعاء  فيكون   )(((( املادة 

املالية. يف هيئة السوق 
ومما جتد اإلشارة إليه أن ما يتعلق بالفقرة )ب( من املادة ))))( والتي 
إىل هيئة  العامة  النيابة  فإن جهة االدعاء سلخت من  العام  باملوظف  ختتص 

اجلديد. تنظيمها  وفق  الفساد  الرقابة ومكافحة 
الرشكات  نظام  خمالفات  يف  االدعاء  جهات  أن  إىل  نخلص  وبالتايل 

تتمثل يف أربع جهات عىل النحو التايل:
العامة.. ) النيابة 
التجارة.. ) وزارة 
املالية.. ) السوق  هيئة 
الفساد.. 4 ومكافحة  الرقابة  هيئة 
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م هذا املبحث إىل مطلبي، ويف كل مطلب أربعة فروع عىل النحو  لذا سُيقسَّ
التايل:

املطلب األول: اختصاص االدعاء يف جرائم الرشكات التجارية:

وفيه أربعة فروع:

العامة: النيابة  الفرع األول: اختصاص 

التحقيق واالدعاء اختصاص أصيل،  العامة يف  النيابة  يعترب اختصاص 
متوافق  الرشكات  نظام  جاء  وقد  اململكة،  يف  باالدعاء  املخولة  اجلهة  فهي 
عىل  الرشكات  نظام  من   )((5( املادة  نصت  حيث  االختصاص  هذا  مع 
التحقيق واالدعاء عن  العام))) بمهمة  التحقيق واالدعاء  أنه: »ختتص هيئة 
األفعال املجرمة يف املادتني )احلادية عرشة بعد املائتني( و)الثانية عرشة بعد 

النظام«. املائتني( من 

خمالفات  يف  االدعاء  عىل  العامة  النيابة  اختصاص  قرص  النظام  أن  إال 
وبتتبع  االقتصار،  هذا  سبب  النظام  يبني  ومل  و))))(،   )(((( املادتني 
نجد  الرشكات  نظام  يف  والعقوبة  بالتجريم  املتعلقة  النظامية  النصوص 
كعقوبة  السجن  اشتملتا عىل  قد  العامة  النيابة  بادعاء  اخلاصتني  املادتني  أن 
املقررة لتلك  املالية  العقوبة  ناهيك أن  املالية،  العقوبة  منفردة أو مضافة إىل 
املخالفات ذات قيمة مالية كبرية، فقد نصت املادة ))))( عىل ما ييل: »مع 
عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة 

باألمر  وذلك  العامة(،  )النيابة  إىل  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة  مسمى  تعديل  تم   (((
امللكي رقم )أ/40)( وتاريخ ))/ /8)4)هـ.
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مخسة   )5.000.000( عىل  تزيد  ال  وبغرامة  سنوات  مخس  عىل  تزيد  ال 
ماليني ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني... إلخ«.

املادة ))))( نصت عىل: »مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد  وكذلك 
ال  وبغرامة  سنة  عىل  تزيد  ال  مدة  بالسجن  يعاقب  آخر،  نظام  عليها  ينص 
العقوبتني...  هاتني  بإحدى  أو  ريال،  مليون   )(.000.000( عىل  تزيد 

إلخ«.

إذا كان  يبقى حمل خالف بني باحث وآخر، ال سيام  التربير  إال أن هذا 
اإلدارية  اجلهات  موظفي  بعض  دخول  عليه  ترتب  االدعاء  يف  التفريق 
كمدعني لدى جلان الفصل اإلدارية فيام يتعلق باملخالفات املنصوص عليها 
يف املادة ))))( من نظام الرشكات، كام سيأيت احلديث عنه يف الفرع الثاين 

والثالث من هذا املطلب.

التجارة: الثاين: اختصاص وزارة  الفرع 

باملخالفات  يتعلق  فيام  االدعاء  جهات  بنيَّ  قد  الرشكات  نظام  كان  إذا 
املنصوص عليها يف املادتني ))))( و))))(، فإنه مل يبني جهة االدعاء فيام 
املادة  يف  عليها  املنصوص  املخالفات  يف  واملتمثلة  املخالفات،  ببقية  يتعلق 

.(((((

بام  ذلك  ملعاجلة  التجارة  وزارة  تصدت  التنظيمي  الفراغ  هذه  وأمام 
نصت  ما  وهذا  املخالفات،  تلك  وإثبات  بضبط  اختصاص  من  ملوظفيها 
»للموظفني  التايل:  بالنص  جاءت  حيث  النظام،  من   )(((( املادة  عليه 
إثبات  يف  اجلنائي  الضبط  صفة  املختصة  اجلهة  من  قرار  بتسميتهم  الصادر 

النظام... إلخ«. باملخالفة ألحكام  التي تقع  اجلرائم 
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التي  اجلرائم  إثبات  اختصاص  هلم  التجارة  وزارة  موظفو  كان  وإذا 
نوع  يف  يبحثون  ذلك  أمام  فإهنم  الرشكات،  نظام  ألحكام  باملخالفة  تقع 
 ((((( املادتني  يف  عليها  املنصوص  املخالفات  من  كانت  فإن  املخالفة، 
و))))( فُتحال للنيابة العامة وفق االختصاص إلكامل إجراءات االدعاء 

املختصة. املحكمة  أمام 

أما إن كانت املخالفات من املخالفات املنصوص عليها يف املادة ))))) 
االدعاء  الئحة  إعداد  يتولون  التجارة  بوزارة  اجلنائي  الضبط  موظفي  فإن 
للنظر  الوزارة  ذات  الرشكات يف  نظام  النظر يف خمالفات  للجنة  هبا  والرفع 

يف إيقاع العقوبة املناسبة وفق ما رفع من الئحة االدعاء.

يف  باالدعاء  املختصة  اإلدارة  فإن  التجارة  وزارة  مع  وبالتواصل 
التابعة  االلتزام،  إدارة  هي   )(((( املادة  يف  عليها  املنصوص  املخالفات 
للرشكات  املساعدة  للوكالة  التابعة  وااللتزام،  للحوكمة  العامة  لإلدارة 

التجارية واالستثامر. األعامل  لوكالة  التابعة  التجارية،  والغرف 

بد  ال  النظام  أن  إال  الراهن،  الوقت  يف  العمل  عليه  ما  هذا  كان  وإذا 
املادة ))))(،  الواردة يف  باملخالفات  املختصة  االدعاء  ينص عىل جهة  أن 

وعدم ترك ذلك الجتهاد موظفي جهة اإلدارة.

كام نرى أن يلحق االدعاء هبذه املخالفات جلهة االدعاء األصيلة )النيابة 
العامة( أسوة باملخالفات األخرى املنصوص عليها يف هذا النظام، إذ أنه ال 
مربر من اختصاص جهة االدعاء يف املادتني ))))( و))))( دون غريها 

من خمالفات منصوص عليها يف ذات النظام.
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املالية: السوق  الثالث: اختصاص هيئة  الفرع 

ذكرنا يف الفرع السابق أن موظفي وزارة التجارة هلم اختصاص إثبات 
ذلك  أمام  فإهنم  الرشكات،  نظام  ألحكام  باملخالفة  تقع  التي  اجلرائم 
يف  عليها  املنصوص  املخالفات  من  كانت  فإن  املخالفة،  نوع  يف  يبحثون 
إلكامل  االختصاص  وفق  العامة  للنيابة  فُتحال  و))))(  املادتني))))( 

إجراءات االدعاء أمام املحكمة املختصة.

أما إن كانت املخالفات من املخالفات املنصوص عليها يف املادة ))))) 
االدعاء  الئحة  إعداد  يتولون  التجارة  بوزارة  اجلنائي  الضبط  موظفي  فإن 
للنظر  الوزارة  ذات  الرشكات يف  نظام  النظر يف خمالفات  للجنة  هبا  والرفع 

يف إيقاع العقوبة املناسبة وفق ما رفع من الئحة االدعاء.

الرشكات  بجميع  خاص  الوزارة  تتواله  الذي  االختصاص  وهذا 
فإن  املدرجة  املسامهة  الرشكات  باستثناء  نظاًما،  عليها  املنصوص 
بام  املالية  السوق  هيئة  ملوظفي  يكون  فيها  للمخالفات  الضبط  اختصاص 
هلم من اختصاص، وهذا ما نص عليه نظام الرشكات: »للموظفني الصادر 
اجلرائم  إثبات  يف  اجلنائي  الضبط  صفة  املختصة  اجلهة  من  قرار  بتسميتهم 
ما  عىل  التحفظ  ذلك  سبيل  يف  وهلم  النظام.  ألحكام  باملخالفة  تقع  التي 
املختصة  اجلهة  وهذه  وسجالت«)))،  وثائق  من  باجلريمة  متعلًقا  يرونه 
فرسها النظام يف املادة األوىل بالنص التايل: »اجلهة املختصة: وزارة التجارة 
والصناعة، إال ما يتعلق بالرشكات املسامهة املدرجة يف السوق املالية فتكون 

املالية«. السوق  هيئة 

انظر: نظام الرشكات السعودي، املادة ))))).  (((
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وبالتايل ينظر موظفو هيئة السوق املالية يف املخالفة املضبوطة هل حتال 
منازعات  يف  الفصل  جلنة  تعرض عىل  أو  االختصاص،  وفق  العامة  للنيابة 
موظفي  فإن  اللجنة  به  مما ختتص  املخالفة  كانت  حال  ويف  املالية،  األوراق 
وكالة اهليئة للشؤون القانونية والتنفيذ هم املختصون باالدعاء أمام اللجنة.

الفساد: الرقابة ومكافحة  الرابع: اختصاص هيئة  الفرع 

الرشكات  جرائم  يف  لالدعاء  األصيل  االختصاص  أن  سابًقا  ذكرنا 
اململكة  يف  العام  باالدعاء  نظاًما  املختصة  اجلهة  ألهنا  العامة،  للنيابة  يكون 
املادة  يف  السعودي  الرشكات  نظام  أيده  ما  وهذا  السعودية،  العربية 
)5))(، حيث جاءت بالنص التايل: »ختتص هيئة التحقيق واالدعاء العام 
عرشة  )احلادية  املادتني  يف  املجرمة  األفعال  عن  واالدعاء  التحقيق  بمهمة 
لألفعال  وبالرجوع  النظام«،  املائتني(من  بعد  عرشة  و)الثانية  املائتني(  بعد 
»كل  عىل:  نصت  املادة  من  )ب(  الفقرة  أن  نجد   )(((( املادة  يف  املجرمة 
عليها  اطلع  التي  الرشكة  أرسار  املختصة  اجلهات  لغري  أفشى  عام  موظف 

وظيفته«. بحكم 

وبالتايل فإن األصل أن ختتص النيابة العامة باالدعاء عىل املوظف العام 
اطلع عليها  والتي  املختصة  اجلهات  لغري  الرشكة  رًسا من أرسار  أفشى  إذا 
الفساد  الرقابة ومكافحة  تنظيم هيئة  أنه بصدور  إال  العامة،  بحكم وظيفته 
اجلديد والذي صدر باألمر امللكي رقم )أ/77)( وتاريخ 5)/4/)44)هـ 
التنظيمية واهليكلية املتصلة  والذي نص يف أواًل عىل املوافقة عىل الرتتيبات 

املرفقة. بالصيغة  املايل واإلداري،  الفساد  بمكافحة 
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يف  أهنا  نجد  امللكي  باألمر  املرفقة  التنظيمية  الرتتيبات  عىل  وباالطالع 
أواًل وثانًيا تتكلم عن ضم هيئة الرقابة والتحقيق وكذلك املباحث اإلدارية 
ومكافحة  الرقابة  )هيئة  إىل  املسمى  وتعديل  الفساد  مكافحة  هيئة  إىل 

الفساد(.

وجاء البند الثالث من الرتتيبات التنظيمية لينص عىل أنه: »تنشأ وحدة 
بالتحقيق  ختتص  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  يف  جنائي  وادعاء  حتقيق 

املتعلقة بالفساد املايل واإلداري، واالدعاء فيها.... إلخ«. اجلنائي 

وجاء البند السادس من الرتتيبات التنظيامت بالنص التايل: »تتوىل هيئة 
الرقابة ومكافحة الفساد اختاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد املايل واإلداري 
الطبيعية  الصفة  ذوي  األشخاص  من  كانوا  سواء  وأطرافها  ومرتكبيها 
املتعاقد  من  حكمهم  يف  من  أو  العسكريني  أو  املدنيني  الدولة  موظفي  من 
الصلة  ذات  املعنوية  الصفة  ذوي  األشخاص  من  أو  غريهم،  أو  معهم، 
الفساد  جرائم  بارتكابه  يشتبه  من  بضبط  القيام  ذلك  ومن  اجلرائم،  بتلك 
املايل واإلداري وسامع أقواله والتحفظ عليه، وفق املدة املقررة نظاًما متهيًدا 
التحقيق واالدعاء اجلنائي  إلحالة األدلة واملستندات املتصلة هبا إىل وحدة 

يف اهليئة الستكامل اإلجراءات النظامية الالزمة يف هذا الشأن«.

وبعد االطالع عىل تلك النصوص فإنه يتبني أن هيئة الرقابة ومكافحة 
أرسار  بإفشاء  العام  املوظف  بفساد  املتعلق  االختصاص  أخذت  الفساد 
أن  بعد  عاًما،  موظًفا  لكونه  عليها  التي حتصل  املعلومات  عىل  بناء  الرشكة 
كان هذا االختصاص ضمن ما نصت عليه املادة )5))( من نظام الرشكات 

العامة. النيابة  أنه من اختصاص 
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أرسار  بإفشاء  املوظف  جريمة  تعد  هل  التايل:  التساؤل  يثور  وهنا 
الرشكة لغري اجلهات املختصة والتي اطلع عليها بحكم وظيفته من الفساد 
ضبطه  تويل  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  خيول  والذي  اإلداري  أو  املايل 

ومن ثم االدعاء عليه أمام اجلهة القضائية املختصة؟

الوظيفة  وأخالقيات  الوظيفي  السلوك  قواعد  مدونة  إىل  بالرجوع 
العامة)))، جعلت من املحظور عىل املوظف العام إفشاء املعلومات الرسية، 
اخلصوصية  أو  الرسية  أو  األمهية  طابع  حتمل  التي  واملستندات  والوثائق 

التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته.... إلخ))).

وبالتايل فإن إفشاء أرسار الرشكات من قبل املوظف العام والتي حصل 
كان  وإذا  شك،  وال  اإلداري  الفساد  من  وظيفته  بسبب  عليها  أطلع  أو 
األمر كذلك فإن الكشف أو التحقيق أو االدعاء يف هذه املخالفة يكون من 
املوافق  التنظيمية  الرتتيبات  وفق  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  اختصاص 

عليها باألمر امللكي رقم )أ/77)( وتاريخ 5)/4/)44)هـ.

قبل  من  فيها  االدعاء  تم  قضية  أي  عىل  أقف  مل  التنظيم  حلداثة  ونظًرا 
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عىل موظف عام أفشى أرسار رشكة جتارية.

جملس  بقرار  العامة  الوظيفة  وأخالقيات  الوظيفي  السلوك  قواعد  مدونة  صدرت   (((
الوزراء رقم )555( وتاريخ 5)/))/7)4)هـ.

انظر مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة املادة )))( فقرة )أ(.  (((
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املطلب الثاين: اختصاص النظر يف جرائم الرشكات التجارية:

األصل يف والية القضاء عند الفقهاء العموم، جاء يف حاشية الروض: 
بداية  يف  وجاء  العمل«)))،  عموم  يف  النظر  عموم  القايض  يويل  أن  »وجيوز 
املجتهد: »وأما فيام حيكم، فاتفقوا أن القايض حيكم يف كل يشء من احلقوق 
كان حًقا هلل أو حقا لآلدميني، وأنه نائب عن اإلمام األعظم يف هذا املعنى 
مع  متعذر  العموم  هذا  أن  إال  األوصياء«)))،  ويقدم  األنكحة  يعقد  وأنه 
البلدان وتنوع األقضية، لذا أجاز الفقهاء ختصيص القضاء)))، وهو  توسع 
ما عليه العمل يف اململكة العربية السعودية فليس هناك قاٍض واليته عامة، 
يدل عىل ذلك أن تعيني القايض يكون يف حمكمة معينة كالتجارية أو العاملية 
الذي  القضاء  لنظام  أعامله  يف  خيضع  القايض  أن  كام  ونحوها،  اجلزائية  أو 
نص عىل اختصاص املحاكم وأن للقايض النظر وفق هذا االختصاص)4).

العاصمي  قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املستقنع،  زاد  املربع رشح  الروض  حاشية   (((
احلنبيل النجدي، الطبعة األوىل، 7 )) هـ، )4/7)5).

بداية املجتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، دار احلديث، القاهرة،   (((
004)م، )44/4)).

النارش:  البهويت،  إدريس  القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن  انظر: كشاف   (((
يف  )خاًصا  اإلمام  يوليه(  )أن  »جيوز  وفيه:  )40)هـ،  طبع:  بريوت،  الفكر،  دار 
القضاء والعمل« )6/) )(، واألشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة  أحدمها( أي 
العلمية،  الكتب  دار  النارش:  نجيم،  بن  إبراهيم  بن  العابدين  زين  الشيخ  النعامن، 
وتقييده  ختصيصه  جيوز  »القضاء  وفيه:  400)هـ-80 )م،  طبعة  لبنان،  بريوت، 

بالزمان واملكان واستثناء بعض اخلصومات« ))/0))).
جاء يف نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/78( وتاريخ  )/ /8)4)هـ   (4(
يف املادة )التاسعة(: »تتكون املحاكم مما ييل:..... وختتص كل منها باملسائل التي ترفع 
إليها طبًقا هلذا النظام، ونظام املرافعات الرشعية، ونظام اإلجراءات اجلزائية، وجيوز 

امللك«. للمجلس األعىل للقضاء إحداث حماكم متخصصة أخرى بعد موافقة 
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والئًيا  يكون  أن  إما  أنه  نجد  القضائي  لالختصاص  عمومية  وبنظرة 
أنواع  بحث  جمال  هذا  وليس  دولًيا)))،  أو  زمانًيا  أو  مكانًيا  أو  نوعًيا  أو 
االختصاص بكل تفاصيلها، ولكن ما هيمنا يف هذا املبحث هو االختصاص 
من  نوع  نظر  يف  القضائية  للجهة  القانونية  »القدرة  بأنه:  وُيعرف  الوالئي، 
أخرى«)))،  قضائية  طبيعته خارًجا عن والية جهة  بسبب  يكون  املنازعات 
من  التقايض  جهات  من  قضائية  جهة  كل  »نصيُب  بأنه:  كذلك  وُيعرف 

القضاء«))). والية 

خمالفته،  جتوز  ال  الذي  العام  النظام  من  الوالئي  االختصاص  ويعترب 
معها،  تعارضت  إذا  اخلاصة  عىل  العامة  املصلحة  تغليب  عىل  يقوم  والذي 
وحينئذ ال جيوز للقايض النظر يف منازعة قد انتفت واليته عنها)4)، ولذلك 

الفقه  يف  القضائي  االختصاص  انظر:  االختصاص  أنواع  موضوع  يف  لالستزادة   (((
حممد  نارص  د.  السعودية،  العربية  اململكة  يف  اجلاري  التطبيق  بيان  مع  اإلسالمي 
ص:  )من  0)4)هـ،  األوىل،  الطبعة  الرياض،  الرشد،  مكتبة  النارش:  الغامدي، 
تطبيقية-  تأصيلية  القضائية -نظرة  اجلهات  بني  وتنازعه  االختصاص   ،)( 7-(67
عبدامللك حممد اجلارس، مركز التميز البحثي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

)من ص: 0-6)).
الطبعة  امليامن،  دار  الصمعاين،  بن حممد  وليد  د.  اإلداري،  للقايض  التقديرية  السلطة   (((

األوىل، 4)4)هـ، ))/5))).
اململكة  يف  اجلاري  التطبيق  بيان  مع  اإلسالمي  الفقه  يف  القضائي  التنظيم  يف  الوسيط   (((
العربية السعودية ومرص والكويت، فؤاد عبداملنعم أمحد واحلسني عيل غنيم، مؤسسة 

شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 4)4)هـ، )ص: 06)).
االختصاص وتنازعه بني اجلهات القضائية، عبدامللك حممد اجلارس، )ص: 8- .  (4(
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مرحلة  أي  به يف  الدفع  الرشعية عىل جواز  املرافعات  نظام  التأكيد يف  جاء 
التقايض، وحتكم به املحكمة من تلقاء نفسها))). من مراجل 

وخيتلف االختصاص الوالئي يف جرائم الرشكات حسب كل جريمة، 
املحكمة  به  ختتص  فتارة  األفعال،  هلذه  املجرمة  األنظمة  حسب  وكذلك 
التجارية، وتارة جلان شبه قضائية، أو حماكم إدارية، وهذا ما سنبينه يف هذا 

املطلب بعد تقسيمه إىل أربعة فروع عىل النحو التايل:

التجارية: املحكمة  الفرع األول: اختصاص 

للمحاكم  الرشكات  قضايا  نظر  يف  القضائي  االختصاص  ينعقد 
)السادسة  املادة  عليه  نصت  ما  وفق  أصياًل  اختصاًصا  باعتباره  التجارية 
عرشة( من نظام املحاكم التجارية))): »ختتص املحكمة بالنظر يف اآليت: ... 
الرشكات«))).  نظام  أحكام  تطبيق  عن  الناشئة  واملخالفات  الدعاوى   -4
املادة ))))( من نظام الرشكات: »تنظر اجلهة القضائية املختصة  وجاء يف 

وتاريخ  )م/)(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية  املرافعات  نظام  انظر   (((
))/)/5)4)هـ، املادة )76( فقرة ))).

صدر نظام املحاكم التجارية باملرسوم امللكي رقم )م/) ( وتاريخ 5)/8/)44)هـ.  (((
نظام  بصدور  أنه  إليه  التنبيه  جيب  ومما   ،)(6( املادة  التجارية،  املحاكم  نظام  انظر:   (((
الرشعية  املرافعات  نظام  من   )(5( املادة  ألغيت  أعاله  إليه  املشار  التجارية  املحاكم 
املحاكم  »ختتص  التايل:  بالنص  وجاءت  التجارية  املحاكم  باختصاص  واملتعلقة 
التجارية بالنظر يف اآليت: أ- مجيع املنازعات التجارية األصلية والتبعية التي حتدث بني 
التجار. ب- الدعاوى التي تقم عىل التاجر بسبب أعامله التجارية األصلية والتبعية. 
ج- املنازعات التي حتدث بني الرشكاء يف الرشكات. د- مجيع الدعاوى واملخالفات 
املتعلقة باألنظمة التجارية، وذلك دون أخالل باختصاص ديوان املظامل. هـ- دعاوى 
األخرى«.  التجارية  املنازعات  و-  عنهم.  والرفع  املفلسني  عىل  واحلجر  اإلفالس 
يف  االختصاص  جتعل  كذلك  كانت  فإهنا  املنسوخة  املادة  من  )د(  الفقرة  يف  وبالنظر 

التجارية. للمحاكم  ينعقد  التجارية  باألنظمة  املتعلقة  واملخالفات  الدعاوى 
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أحكام  تطبيق  من  الناشئة  واملنازعات  واجلزائية  املدنية  الدعاوى  مجيع  يف 
معايل  قرار  يف  جاء  كام  أحكامه«،  ملخالفة  املقررة  اجلزاءات  وتوقيع  النظام 
جلميع  املعمم  )/)/ )4)هـ  وتاريخ  )67 /ت(  رقم  العدل  وزير 
واختصاصات  للدعاوى  الداخيل  التوزيع  بنظام  يتعلق  ما  بيان  املحاكم 
الرشكات  بنظام  املتعلقة  التجارية  الدعاوى  تنظر  »خامًسا:  وفيه:  الدوائر، 
والدعاوى  فيها،  األصلية  املطالبة  قيمة  كانت  مهام  التجارية  الوكاالت  أو 
األخرى التي تزيد الطلبات األصلية فيها عن ثالثامئة ألف ريال من دوائر 
الطلبات  تزيد  ال  التي  التجارية  الدعاوى  وتنظر  قضاة،  ثالثة  من  مكونة 
فرد،  قاٍض  من  مكونة  دائرة  من  ريال  ألف  ثالثامئة  عن  فيها  األصلية 
والدوائر  املحاكم  مبارشة  تاريخ  من  املقيدة  الدعاوى  عىل  ذلك  ويرسى 

اختصاصاهتا«. التجارية 

هو  الرشكات  نظام  خمالفات  يف  التجارية  املحاكم  اختصاص  ويعترب 
الوحيدة  هي  التجارية  املحاكم  تكون  أن  ونرى  األصيل،  االختصاص 
نظر  خُترج  التي  اإلجراءات  مجيع  تصحح  أن  وجيب  ذلك،  بنظر  املختصة 

بنظام الرشكات جلهات نظر أخرى. املتعلقة  املخالفات  بعض 

بالواقع  متعلق  وهو  الصدد  هبذا  وطرحه  ذكره  يلزم  إشكال  وثمة 
العميل اآلن، واملتمثل يف أن جرائم الرشكات ُتنظر يف املحاكم اجلزائية وفق 
وتاريخ  ) 76/ت(  رقم  للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  تعميم  يف  ورد  ما 
وآلية  اجلزائية  املحاكم  هليكلة  املنظمة  الوثيقة  املتضمن  7/8/4)4)هـ 
سلخ الدوائر اجلزائية بديوان املظامل إليها واملتطلبات الالزمة لذلك، حيث 
جاء يف املحور الثاين: »مبادئ عامة: هناك عدد من املبادئ العامة املتفق عىل 
االلتزام هبا أو مراعاهتا يف آلية السلخ وهي كام ييل:..... )- أن يضاف إىل 
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باستثناء  بنظام  املحكومة  القضايا  مجيع  املتخصصة....  الدوائر  اختصاص 
قضايا املخدرات... إلخ. 5- أن يقرص االختصاص يف نظر قضايا التعزير 
الدرجة  حماكم  يف  هبا  املتخصصة  الدوائر  عىل   - املخدرات  -عدا  املنظم 

األوىل وحماكم االستئناف«.

املحكومة  -أي  املنظمة  اجلرائم  من  تعترب  الرشكات  جرائم  ألن  ونظًرا 
بنظام- فإهنا تدخل ضمن اختصاص املحاكم اجلزائية وفق ما ورد من تعميم 
التجارية ممثلة  املحكمة  للقضاء، وبناء عليه حكمت  املجلس األعىل  رئيس 
4)4/)/ق/ )4)هـ  رقم  القضية  يف  بحكمها  عرش  التاسعة  الدائرة  يف 
إيقاع  بطلب  تتعلق  دعوى  بنظر  نوعًيا  التجارية  املحاكم  اختصاص  بعدم 
العقوبات الواردة يف املادة ))))( من نظام الرشكات، وإحالتها للمحكمة 

باختصاصها))). منوطة  الدعوى  لكون  اجلزائية 

التعميم رقم )) )))  للقضاء  املجلس األعىل  كام أصدر معايل رئيس 
التجارية  املحاكم  اختصاصات  بتحديد  املتعلق  ))/)/ )4)هـ  وتاريخ 
وجاء يف البند )الرابع عرش( منه ما نصه: »ال يدخل يف اختصاص املحاكم 

ملخص هذا احلكم: أن وكيل املدعية يطالب بإيقاع العقوبة عىل املدعى عليه والذي   (((
بإيقاع  ويطالب  للمدعية،  املالية  للعمليات  التنفيذي  العام  املدير  منصب  شغل 
عليه  املدعى  الرتكاب   )(((( املادة  يف  الرشكات  نظام  يف  عليها  املنصوص  العقوبة 
من  الثاين  البند  ما ورد يف  إىل  احلكم  واستند  املادة،  عليها يف  عدة خمالفات منصوص 
تعميم معايل رئيس املجلس األعىل للقضاء رقم )67 /ت( وتاريخ )/)/ )4)هـ 
يف  النظر  يف  العالقة  ذات  واللجان  اجلزائية  املحاكم  استمرار  عىل  نص  والذي 
حني  إىل  الرشعية  املرافعات  نظام  من  )5)/د(  املادة  يف  عليها  املنصوص  املخالفات 
التجارية،  والدوائر  املحاكم  إىل  االختصاص  نقل  آلية  للقضاء  األعىل  املجلس  اعتامد 
القضية  بنظر  التجارية  املحاكم  اختصاص  عدم  إىل  الدائرة  معه  انتهت  الذي  األمر 

االختصاص. وفق  اجلزائية  للمحكمة  وإحالتها 
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ما  نظر  ويكون  التجارية،  باألنظمة  املتعلقة  املخالفات  -حالًيا-  التجارية 
هو من اختصاص القضاء العام لدى املحاكم اجلزائية..... إلخ«.

للمحاكم  الرشكات  بقضايا  املتعلق  االختصاص  إسناد  أن  شك  وال 
الرشعية  املرافعات  نظام  وكذلك  التجارية  املحاكم  نظام  خيالف  اجلزائية 
معايل  تعميم  أن  الواضح  أن  إال  النظام،  من  املنسوخة   )(5( املادة  يف 
إىل  عودهتا  األصل  أن  يوحي  وهذا  )حالًيا(  لفظ  عىل  نص  املجلس  رئيس 

التجارية. املحاكم  لدى  األصيل  اختصاصها 

النصوص  مع  وقت-  أرسع  -يف  العميل  الواقع  يتوافق  أن  نأمل  لذا 
التجارية وفق االختصاص. للمحاكم  القضايا  النظامية يف إسناد هذه 

الثاين: اختصاص جلنة النظر يف خمالفات نظام الرشكات: الفرع 

املختصة  »للجهة  بالنص:  الرشكات  نظام  من   )((6( املادة  جاءت 
)الثالثة  املادة  يف  عليها  املنصوص  املخالفات  عن  املقررة  العقوبات  إيقاع 
النظام عىل أن إيقاع العقوبة يكون  املائتني(..... إلخ«)))، فنص  عرشة بعد 
من اختصاص جهة أخرى غري القضاء، وهذه اجلهة املختصة فرسها النظام 
يف )املادة األوىل( بالنص التايل: »اجلهة املختصة: وزارة التجارة والصناعة، 
هيئة  فتكون  املالية  السوق  يف  املدرجة  املسامهة  بالرشكات  يتعلق  ما  إال 

املالية«. السوق 

بجميع  ختتص  الرشكات  نظام  خمالفات  يف  النظر  جلنة  فإن  وبالتايل 
-باستثناء خمالفات  الرشكات  نظام  من  املادة ))))(  املقررة يف  املخالفات 

نظام الرشكات السعودي املادة )6))).  (((
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 ((8( يف  املادة  هذه  يف  العقوبات  وجاءت  املدرجة-  املسامهة  الرشكات 
فقرة ومجيع العقوبات فيها ال تزيد عن )500.000( مخسامئة ألف ريال.

ومقر هذه اللجنة وزارة التجارة وتصدر تسمية أعضائها من قبل وزير 
أعضاء  يف  توفرها  الواجب  الرشوط  بيان  عن  النظام  وقد سكت  التجارة، 
املختصني  أحد  أعضائها  بني  من  يكون  أن  ُيشرتط  مل  حيث  اللجنة،  هذه 
مراعاته يف حتديد  ملحظ جيب  ذلك  أن  وال شك  القانونيني،  أو  الرشعيني 
بيان صفات  دون  املختص  الوزير  لرأي  ذلك  ترك  وعدم  فصل،  جهة  أي 

اللجنة. أعضاء 

كام مل يبني النظام إذا كانت هذه اللجنة تعترب جلنة شبهة قضائية أو جلنة 
إدارية، إال أن النظام نص عىل أن االعرتاض عىل قرارهتا يكون أمام اجلهة 
أمام  فإن االعرتاض عليها يكون  اللجنة  إىل  املختصة، وبالرجوع  القضائية 

ديوان املظامل بصفته اعرتاًضا عىل قرار إداري.

لغري  العقوبات  هذه  إيقاع  النظام  إسناد  سبب  االستغراب  يثري  ومما 
القضاء، وكان األوىل أن يكون نظر خمالفات املادة ))))( لنفس جهة النظر 
املنصوص  املخالفات  أن  البعض يرى  املادتني ))))( و))))(، ولعل  يف 
أخرى،  خمالفة  أي  مثل  مثلها  إدارية  خمالفات  هي   )(((( املادة  يف  عليها 
مقبول،  القضاء  غري  جهة  إىل  فإسنادها  لذا  ونحوها،  املرور  كمخالفات 

بدليل خلوها من عقوبة السجن املقررة يف املادتني ))))( و))))).

التالية: وال نسلم بذلك لألسباب 

أن املنظم مل يفرق رصاحة بني اجلنايات واجلنح واملخالفات، وبالتايل . )
ال يمكن القول أن املادة ))))( ختتلف عن مواد التجريم األخرى.
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النية يف . ) العمدية أو سوء  املادة ))))( نصت عىل  أن بعض فقرات 
جرائم  هي  نية  بسوء  واملرتكبة  العمدية  املخالفات  الغالب  ويف  املخالفة، 

فيها مجيع أركاهنا. توافر 

خمالفات . ) يف  النظر  جلنة  من  الصادر  القرار  يف  املنظم  اضطراب 
يف  ذكر  فقد  قضائية،  أحكام  أو  إدارية  قرارات  هي  هل  الرشكات  نظام 
اجلهة  أمام  التظلم  العقوبة  قرار  ضده  صدر  »وملن  قرار  أنه   )((6( املادة 
يعد  منها  يصدر  ما  أن  املادة )4))( نص عىل  بينام يف  املختصة«.  القضائية 
حكاًم وليس قراًرا »ويعد عائًدا يف أحكام النظام كل من ارتكب اجلريمة أو 
من  سنوات  ثالث  هنائي؛ خالل  بحكم  فيها  عليه  املحكوم  نفسها  املخالفة 
تاريخ احلكم عليه«. ومل يفرق بني أن يكون احلكم يف املخالفات املنصوص 

عليها يف املادة ))))( أو غريها من مواد التجريم.

حجم العقوبة املقررة عىل خمالفات املادة ))))( حيث أهنا تصل يف . 4
املبلغ مرتفع كعقوبة تعزيرية كام  حدها األعىل إىل مخسامئة ألف ريال وهذا 

سابًقا. ذكرنا 

معدوم، . 5 فيها  واالجتهاد  حمددة،  الغالب  يف  اإلدارية  املخالفات  أن 
فمثال خمالفات املرور حمددة العقوبة لكل خمالفة، أما خمالفة الرشكات فرُتك 
بني  والفرق  ريال،  ألف  إىل مخسامئة  الريال  بني  ما  العقوبة  ملقدر  اجتهادها 

لتقديره. املختصة  املحكمة  إىل  املبلغني كبري وحيتاج 

أما ما يتعلق بخلو عقوبة السجن يف املادة ))))( فهذا ال يدل عىل . 6
التعزيرية  فالعقوبات  تعزيرية،  عقوبة  تعد  ال  لوحدها  املالية  العقوبة  أن 
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العقوبات  من  غريها  أو  للامل  أخًذا  أو  للحرية،  حبًسا  كانت  سواء  تتنوع 
األخرى.

املادة  خمالفات  يف  القضائي  االختصاص  إعادة  املنظم  عىل  أنَّ  نرى  لذا 
التجارية، وأن توحد جهة  املحاكم  املتمثل يف  املختص  القضاء  إىل   )((((
املبادئ  يف  استقرار  من  عليه  يرتتب  ملا  الرشكات؛  جرائم  قضايا  يف  النظر 
ما  وفق  يملك  التجاري  القايض  ولكون  التجاري،  القايض  لدى  القضائية 
نه من تقدير العقوبة املقررة  تراكم لديه من خربات معرفية وقضائية ما ُيمكِّ

وفق ما استقر عليه العمل لدى املحكمة.

الثالث: اختصاص جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية: الفرع 

ذكرنا يف الفرع السابق أن املادة )6))( من نظام الرشكات نصت عىل: 
عليها  املنصوص  املخالفات  عن  املقررة  العقوبات  إيقاع  املختصة  »للجهة 
أن  عىل  النظام  فنص  إلخ«)))،  املائتني(.....  بعد  عرشة  )الثالثة  املادة  يف 
اجلهة  وهذه  القضاء،  غري  أخرى  جهة  اختصاص  من  يكون  العقوبة  إيقاع 
املختصة:  »اجلهة  التايل:  بالنص  األوىل(  )املادة  يف  النظام  فرسها  املختصة 
يف  املدرجة  املسامهة  بالرشكات  يتعلق  ما  إال  والصناعة،  التجارة  وزارة 

املالية«. السوق  فتكون هيئة  املالية  السوق 

بجميع  ختتص  املالية  األوراق  منازعات  يف  الفصل  جلنة  فإن  وبالتايل 
بمخالفات  املتعلقة  الرشكات  نظام  من   )(((( املادة  يف  املقررة  املخالفات 

املدرجة. املسامهة  الرشكات 

املادة )6))( من نظام الرشكات السعودي.  (((
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املادة  بموجب  املالية  األوراق  منازعات  يف  الفصل  جلنة  وُأنشئت 
متخصصني  مستشارين  من  وتتكون  املالية)))،  السوق  نظام  من  )الثالثني( 
واملالية  التجارية  القضايا  يف  وخرباء  املالية  واألسواق  املعامالت  فقه  يف 

املالية. واألوراق 

املالية  األوراق  منازعات  يف  الفصل  جلنة  أن  إىل  إليه  اإلشارة  جتد  ومما 
بناء عىل ما ورد يف نظام السوق  تنظر يف قضايا الرشكات املسامهة املدرجة 
املادة  وفق  الرشكات  نظام  يف  ورد  ما  عىل  بناء  وليس  خمالفات،  من  املالية 
املالية: »ُتشكل  ))))(، وهذا ما نصت عليه املادة )0)( من نظام السوق 
يف  بالفصل  ختتص  املالية(  األوراق  منازعات  يف  الفصل  )جلنة  تسمى  جلنة 
التنفيذية ولوائح  النظام ولوائحه  نطاق أحكام هذا  تقع يف  التي  املنازعات 
اهليئة والسوق ومركز اإليداع ومركز املقاصة وقواعدها وتعليامهتا يف احلق 
للتحقيق  الرضورية  الصالحيات  مجيع  هلا  ويكون  اخلاص.  واحلق  العام 
بتقديم  واألمر  الشهود،  استدعاء  سلطة  ذلك  يف  بام  الدعوى،  يف  والفصل 

األدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات«.

نظام  من   )(((( املادة  يف  عليها  املنصوص  املخالفات  فإن  وبالتايل 
هذا  إزالة  يتم  أن  جيب  لذا  اللجنة،  يف  للتطبيق  جمااًل  ليست  الرشكات 
بالرشكات  اخلاصة  للمخالفات  املحددة  النظامية  املواد  بالنظر يف  اإلشكال 
الرشكات  نظام  النظر عىل حد سواء بني  املدرجة، وأن يكون هذا  املسامهة 
ما خيص  وكل  واالختصاص  بالعقوبات  يتعلق  ما  يف  املالية  السوق  ونظام 

املدرجة. املسامهة  الرشكات 

انظر: املادة )5)( من نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/0) وتاريخ   (((
)/4/6)4)هـ.
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وبالنظر إىل جهة االعرتاض عىل قرارات اللجنة، نجد أننا أمام إشكال 
وأخرى  الرشكات،  نظام  يف  نظامية  مواد  بني  التعارض  وهو  آخر  نظامي 
عىل  االعرتاض  املالية  السوق  نظام  خصص  فقد  املالية،  السوق  نظام  يف 
االستئناف  جلنة  إىل  املالية  األوراق  منازعات  يف  الفصل  جلنة  قرارات 
اخلاصة بمنازعات األوراق املالية، فقد جاءت الفقرة )ح( من املادة )0)) 
جلنة  أمام  اللجنة  تصدرها  التي  القرارات  استئناف  »جيوز  التايل:  بالنص 
االستئناف خالل ثالثني يوًما من تاريخ إبالغها«، بينام أملح نظام الرشكات 
»وملن صدر ضده  املختصة،  القضائية  اجلهة  أمام  يكون  االعرتاض  أن  إىل 
بذلك  يقصد  وهو  املختصة«))).  القضائية  اجلهة  أمام  التظلم  العقوبة  قرار 
ديوان املظامل، ألن جلنة االستئناف هبيئة السوق املالية هي جلنة شبه قضائية 

قضائية. وليست 

بجميع  املختصة  هي  االستئناف ألهنا  للجنة  ينعقد  االختصاص  ولكن 
قرارات جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية؛ لذا كان عىل املنظم تعديل 

املادة بام يتوافق مع هذا االختصاص.

الرابع: اختصاص ديوان املظامل: الفرع 

ما  عىل  بناء  التجارية  الرشكات  قضايا  يف  بالنظر  املظامل  ديوان  خيتص 
عن  املقررة  العقوبات  إيقاع  املختصة  »للجهة  الرشكات:  نظام  عليه  نص 
املخالفات املنصوص عليها يف املادة )الثالثة عرشة بعد املائتني(، وملن صدر 
التظلم أمام اجلهة القضائية املختصة«)))، وبالرجوع إىل  ضده قرار العقوبة 
وفق  االعرتاضات  تلك  بنظر  خيتص  النظام  أن  نجد  املظامل  ديوان  نظام 

انظر: نظام الرشكات السعودي، املادة )6))).  (((

انظر: نظام الرشكات السعودي، املادة )6))).  (((
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القرارات  إلغاء  دعاوى  ب-   .....«  :)((( املادة  يف  النظام  عليه  نص  ما 
عدم  الطعن  مرجع  كان  متى  الشأن،  ذوو  يقدمها  التي  النهائية  اإلدارية 
االختصاص، أو وجود عيب يف الشكل، أو عيب يف السبب، أو خمالفة النظم 
واللوائح، أو اخلطأ يف تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعامل السلطة، بام يف 
القضائية  شبه  اللجان  تصدرها  التي  والقرارات  التأديبية،  القرارات  ذلك 
العام  النفع  مجعيات  تصدرها  التي  القرارات  وكذلك  التأديبية.  واملجالس 
-وما يف حكمها- املتصلة بنشاطاهتا، ويعد يف حكم القرار اإلداري رفض 
جهة اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ قرار كان من الواجب عليها اختاذه طبًقا 

واللوائح«))). لألنظمة 

النظر  بام تصدره جلنة  الرشكات  املظامل يف قضايا جرائم  ديوان  وخيتص 
ديوان  أمام  اللجنة  هذه  عىل  االعرتاض  فيكون  الرشكات،  نظام  خمالفة  يف 

املظامل باعتبار أن االعرتاض هو اعرتاض عىل قرار إداري.

ونحن بدورنا نرى أنه من غري املناسب أن ينظر القضاء اإلداري قضايا 
وصدور  متخصص،  جتاري  قضاء  وجود  مع  خاصة  التجارية،  الرشكات 
نظام املحاكم التجارية، إذ إن االختصاص ينعقد لقايض املحكمة التجارية 

ال لقايض املحكمة اإلدارية.

الرشكات يف  قضايا  النظر يف  إسناد  بسبب  اإلشكال حصل  هذا  ولعل 
املادة ))))( لغري القضاء املختص، وقد بينا الرأي يف ذلك يف الفرع الثاين، 

والثالث من هذا املبحث.

وتاريخ:  )م/78(  رقم:  ملكي  باملرسوم  الصادر  املظامل  ديوان  نظام  انظر:   (((
 )/ /8)4) هـ، املادة )))).



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
228

االختصاص في جرائم الشركات

وإذا سلمنا بعدم جواز نظر القايض اإلداري لقضايا الرشكات التجارية 
فنحن يف ذلك أمام خيارين:

الرشكات . ) قضايا  الفصل يف  قرارات جلنة  االعرتاض عىل  يكون  أن 
التجارية. املحكمة  أمام 

أن يكون النظر ابتداء يف مجيع قضايا الرشكات للمحكمة التجارية.. )

من  ليس  التجارية  املحكمة  إن  إذ  نظاًما،  ممتنع  األول  اخليار  كان  وإذا 
القضائية  شبهة  اللجان  عىل  املقدمة  االعرتاضات  يف  النظر  اختصاصاها 

واإلدارية، فإننا أمام اخليار الثاين الذي َنسَلم به نظاًما من أي إشكال.

وجعل  النظام  تعديل  من رضورة  سابًقا  ذكرناه  ما  نؤكد  فإننا  وبالتايل 
االختصاص يف مجيع جرائم الرشكات لدى القضاء التجاري املختص.
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اخلامتة
والتوصيات: النتائج  أهم  وتشمل 

النتائج: أهم 

املواد . ) يف  يكمن  التجارية  الرشكات  جلرائم  الرشعي  الركن  أن 
نص  فقد  هلا،  العقوبات  وحددت  املخالفات  تلك  حظرت  التي  النظامية 
نظام الرشكات السعودي يف املادة )احلادية عرش بعد املائتني( و)الثانية عرش 
والعقوبات  املخالفات  تلك  عىل  املائتني(  بعد  عرش  و)الثالثة  املائتني(  بعد 

عقوبة. لكل  املناسبة 

خيتلف . ) مادي  ركن  جريمة  ولكل  متعددة،  الرشكات  جرائم  أن 
املالية  القوائم  يف  مضللة  أو  كاذبة  بيانات  فتسجيل  األخرى،  اجلريمة  عن 
للرشكة ركنها املادي خيتلف عن الركن املادي جلريمة استعامل السلطة ضد 

الرشكة. مصالح 

التجارية أهنا غري عمدية، بدليل أن . ) أن األصل يف جرائم الرشكات 
املنظم السعودي، أصبح يستعمل لفظ »عن قصد« وألفاظ من قبيل »بسوء 
ما  وهو  للرشكات  التجريمية  النصوص  معظم  يف  »عمًدا«  لفظ  أو  نية«، 
يوحي أن ما مل ُينص عليه هبذه األلفاظ هو من قبيل اجلرائم غري العمدية.

العامة باالدعاء يف جرائم الرشكات يقترص يف . 4 النيابة  أن اختصاص 
خمالفات املادتني ))))( و))))( فقط.

يكون . 5 الرشكات  نظام  من   )(((( املادة  خمالفات  يف  االدعاء  أن 
املسامهة  الرشكات  باستثناء  التجارة،  بوزارة  اجلنائي  الضبط  ملوظفي 
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السوق  فيها من اختصاص موظفي االدعاء هبيئة  فيكون االدعاء  املدرجة، 
املالية.

املتعلق . 6 االختصاص  أخذت  الفساد  ومكافحة  الرقابة  هيئة  أن 
باالدعاء عىل املوظف العام بتهمة إفشاء أرسار الرشكة بناء عىل املعلومات 
التي حتصل عليها لكونه موظًفا عاًما، بعد أن كان هذا االختصاص ضمن 
النيابة  اختصاص  من  أنه  الرشكات  نظام  من   )((5( املادة  عليه  نصت  ما 

العامة.

العموم . 7 هذا  أن  إال  العموم،  الفقهاء  عند  القضاء  والية  يف  األصل 
ختصيص  الفقهاء  أجاز  لذا  األقضية،  وتنوع  البلدان  توسع  مع  متعذر 
هناك  فليس  السعودية  العربية  اململكة  يف  العمل  عليه  ما  وهو  القضاء، 
قاٍض واليته عامة، يدل عىل ذلك أن تعيني القايض يكون يف حمكمة معينة 
أعامله  القايض خيضع يف  أن  كام  اجلزائية ونحوها،  أو  العاملية  أو  كالتجارية 
النظر وفق  القضاء الذي نص عىل اختصاص املحاكم، وأن للقايض  لنظام 

االختصاص. هذا 

ينعقد . 8 القضائي يف نظر قضايا الرشكات  أن األصل يف االختصاص 
للمحاكم التجارية، وللدوائر التجارية باملحاكم العامة يف األماكن التي ال 

توجد هبا حماكم جتارية.

أن ما عليه العمل اآلن أن جرائم الرشكات ُتنظر يف املحاكم اجلزائية .  
) 76/ت(  رقم  للقضاء  األعىل  املجلس  رئيس  تعميم  يف  ورد  ما  وفق 
اجلزائية  املحاكم  هليكلة  املنظمة  الوثيقة  املتضمن  7/8/4)4)هـ  وتاريخ 
إليها واملتطلبات الالزمة لذلك،  وآلية سلخ الدوائر اجلزائية بديوان املظامل 
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وما أصدره معايل رئيس املجلس األعىل للقضاء يف تعميمه رقم )) ))) 
التجارية املحاكم  اختصاصات  بتحديد  املتعلق  وتاريخ ))/)/ )4)هـ 

التجارية ختتص . 0) بوزارة  الرشكات  نظام  النظر يف خمالفات  أن جلنة 
بنظر مجيع املخالفات املقررة يف املادة ))))( من نظام الرشكات -باستثناء 

املدرجة-. املسامهة  الرشكات  خمالفات 

بجميع . )) ختتص  املالية  األوراق  منازعات  يف  الفصل  جلنة  أن 
بمخالفات  املتعلقة  الرشكات  نظام  من   )(((( املادة  يف  املقررة  املخالفات 

املدرجة. املسامهة  الرشكات 

األوراق . )) منازعات  يف  الفصل  جلنة  قرارات  عىل  االعرتاض  أن 
املالية. بمنازعات األوراق  للجنة االستئناف اخلاصة  املالية يكون 

تصدره . )) بام  الرشكات  قضايا جرائم  بالنظر يف  املظامل  ديوان  خيتص 
اللجنة  هذه  عىل  االعرتاض  فيكون  الرشكات،  نظام  خمالفة  يف  النظر  جلنة 

أمام ديوان املظامل باعتبار أن االعرتاض هو اعرتاض عىل قرار إداري.

التوصيات:
رضورة بيان جهة االدعاء يف ما يتعلق باملخالفات يف املادة ))))(، . )

العقوبة  إيقاع  جهات  إىل   )((6( املادة  يف  مبارشة  أشار  املنظم  أن  حيث 
 ((((( املادتني  يف  بينام   ،)(((( املادة  يف  عليها  املنصوص  املخالفات  يف 
أالَّ  املناسب  من  كان  لذا  النظر،  وجهة  االدعاء  جهة  عىل  نص  و))))( 
ترتك جهة االدعاء يف خمالفات املادة ))))( دون نص يبني اجلهة املختصة.

قضايا . ) بنظر  املختصة  الوحيدة  هي  التجارية  املحاكم  تكون  أن  نرى 
التي خُترج نظر بعض املخالفات  الرشكات، وأن تصحح مجيع اإلجراءات 
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املتعلقة بنظام الرشكات جلهات نظر أخرى، السيام مع كون املبالغ املحددة 
يف العقوبة تصل إىل )500.000( مخسامئة ألف ريال، وهذا املبلغ من غري 
املناسب أن يصدره موظف إداري أو جهة إدارية مل ينص عىل أن يكون من 

نظاًما. املختصني  بني أعضائها أحد 
بقضايا . ) املتعلق  االختصاص  إسناد  من  اآلن  العمل  عليه  ما  أن 

التجارية وكذلك  املحاكم  جرائم الرشكات للمحاكم اجلزائية خيالف نظام 
أن  نأمل  لذا  النظام،  من  املنسوخة  املادة )5)(  الرشعية يف  املرافعات  نظام 
إسناد  يف  النظامية  النصوص  مع  وقت-  أرسع  -يف  العميل  الواقع  يتوافق 

التجارية وفق االختصاص. للمحاكم  القضايا  هذه 
كان األوىل عىل املنظم ملَّا حدد جهة النظر يف خمالفات املادة ))))) . 4

ي اللجنة  أن ال يكون بلفظ العموم )اجلهة املختصة(، وكان األوىل أن ُيسمِّ
وإلمكانية  والرشعية،  النظامية  الصبغة  إلعطائها  املختصة،  اجلهة  داخل 
القضائية  شبهة  اللجان  من  التجارة  وزارة  يف  اللجنة  تلك  كون  يف  النظر 

من عدمه.
جيب عىل النظام بيان الرشوط الواجب توفرها يف أعضاء جلنة الفصل . 5

يف خمالفات نظام الرشكات، حيث مل ُيشرتط أن يكون من بني أعضائها أحد 
أن ذلك ملحظ جيب مراعاته  القانونيني، وال شك  أو  الرشعيني  املختصني 
بيان  الوزير املختص دون  يف حتديد أي جهة فصل، وعدم ترك ذلك لرأي 

اللجنة. أعضاء  صفات 
نظام . 6 يف  عليه  املنصوص  اجلنائي  اجلانب  تقسيم  املنظم  عىل  جيب 

رشكات إىل جرائم وخمالفات بناء عىل جسامة الفعل، وأن تكون اجلرائم من 
اختصاص النيابة يف االدعاء، واختصاص القضاء يف النظر، أما املخالفات 
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فيمكن ملوظفي جهة اإلدارة إيقاع العقوبة عليها دون الرجوع للقضاء بعد 
أن حتدد بمبالغ حمددة يعدم معها االجتهاد ملوظف اإلدارة.

املسامهة . 7 الرشكات  عىل  املقررة  والعقوبات  املخالفات  يف  النظر 
املدرجة، والتنسيق بني نظامي السوق املالية ونظام الرشكات، حيث أن كل 
نظام يوقع عقوبات عىل ذات الرشكة مع اختالف النظامني يف نوع املخالفة 
املخالفات  بجميع  خيتص  الرشكات  نظام  يكون  أن  جيب  لذا  والعقوبة، 
والعقوبات عىل مجيع الرشكات باستثناء الرشكات املسامهة املدرجة فيكون 

املالية يف الضبط واالدعاء والنظر. االختصاص لنظام السوق 
مل يبني املنظم جهة االستئناف عىل قرارات جلنة الفصل يف منازعات . 8

 ((((( املادة  خمالفات  مجيع  عىل  االعرتاض  جعل  حيث  املالية،  األوراق 
أمام اجلهة القضائية، وهذا غري متصور لكون االستئناف عىل قرارات جلنة 
باللجنة،  اخلاصة  االستئناف  لغري جلنة  املالية  األوراق  منازعات  الفصل يف 
املتعلقة  القرارات  يف  االستئناف  جهة  بيان  املنظم  عىل  األوىل  كان  لذا 

املدرجة. املسامهة  بالرشكات 
جعلت .   أهنا  حيث  الرشكات،  نظام  من   )((6( املادة  تعديل 

يتعلق  ما  يف  العقوبة  قرار  من صدر ضده  عىل  االعرتاض  يف  االختصاص 
املظامل،  ديوان  وهي  املختصة،  اجلهة  أما  يكون   )(((( املادة  بمخالفات 
التجارية  املحاكم  وإنشاء  القضائي  االختصاص  مع  يتناسب  ال  وهذا 
املتخصصة يف نظر قضايا الرشكات، لذا كان الواجب جعل مجيع ما يتعلق 

التجارية. املحاكم  الرشكات من اختصاص  بقضايا 
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املراجع
الفكر . ) دار  املاوردي،  احلسن  أبو  الدينية،  والواليات  السلطانية  األحكام 

القاهرة، الطبعة األوىل، 404)هـ. العريب، 
اململكة . ) اجلاري يف  التطبيق  بيان  مع  اإلسالمي  الفقه  القضائي يف  االختصاص 

الرياض،  الرشد،  النارش: مكتبة  الغامدي،  نارص حممد  د.  السعودية،  العربية 
الطبعة األوىل 0)4)هـ.

تطبيقية-، . ) تأصيلية  -نظرة  القضائية  اجلهات  بي  وتنازعه  االختصاص 
بن سعود  اإلمام حممد  جامعة  البحثي،  التميز  مركز  اجلارس،  عبدامللك حممد 

اإلسالمية.
أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، . 4

زين الدين أبو حييى السنيكي، النارش: دار الكتاب اإلسالمي.
القاهرة، . 5 العريب،  الفكر  دار  سالمة،  حممد  مأمون  والعقاب،  اإلجرام  أصول 

75 )م.
الدين . 6 لشمس  الفقه،  أصول  يف  الورقات  ألفاظ  حل  عىل  الزاهرات  األنجم 

حممد بن عثامن بن عيل املارديني الشافعي، النارش: املكتبة العرصية، بريوت، 
407)هـ.

بداية املجتهد وهناية املقتصد، حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، دار احلديث، . 7
القاهرة، 004)م.

التبرصة يف أصول الفقه، للشريازي، النارش: دار الفكر، دمشق.. 8
القاهرة، .   السعادة،  مطبعة  طالب،  أبو  حامد  د.  اإلسالمي،  القضائي  التنظيم 

)40)هـ. الثانية،  الطبعة 
قاسم . 0) بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  املستقنع،  زاد  رشح  املربع  الروض  حاشية 

الطبعة: األوىل، 7 ))هـ. النجدي،  العاصمي احلنبيل 
امليامن، . )) دار  الصمعاين،  د. وليد بن حممد  اإلداري،  للقايض  التقديرية  السلطة 

الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
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بالقانون، . )) مقارًنا  اإلسالمي  الفقه  يف  اجلنائية  العقوبة  يف  وأثرها  الشبهات 
األوىل،  الطبعة  األمانة،  مطبعة  النارش:  احلفناوي،  منصور  حممد  منصور 

406)هـ-86 )م.
الرشح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس . ))

العريب للنرش والتوزيع. الكتاب  النارش: دار  اجلامعييل احلنبيل، 
طبقات الشافعية، أليب بكر أمحد بن قايض شهبة، عامل الكتب، بريوت، الطبعة . 4)

األوىل، 407)هـ.
السادسة، . 5) الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  آبادي،  الفريوز  املحيط،  القاموس 

بريوت،  )4)هـ.
القانون التجاري السعودي، د. حممد حسن اجلرب، الطبعة الرابعة، 7)4)هـ-. 6)

6  )م.
األول: . 7) الكتاب  اجلندي،  أمحد  التجارية، حسني  للمعامالت  اجلنائي  القانون 

اجلامعي،  والكتاب  القاهرة  جامعة  مطبعة  للرشكات،  اجلنائي  القانون 
القاهرة،  8 )م.

عبداحلميد . 8) د.  والفقه،  القضاء  ضوء  يف  القضائي  االختصاص  قواعد 
اإلسكندرية. املعارف،  منشأة  الشواريب، 

كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهويت، النارش: .  )
دار الفكر، بريوت، طبعة )40)هـ.

بن . 0) املؤمن  عبد  بن  حممد  بن  بكر  أبو  االختصار،  غاية  حل  يف  األخيار  كفاية 
عبد  عيل  حتقيق:  الشافعي،  الدين  تقي  احلصني،  احلسيني  معىل  بن  حريز 
الطبعة  دمشق،  اخلري،  دار  النارش:  سليامن،  وهبي  وحممد  بلطجي،  احلميد 

األوىل، 4  )م.
(( . (550 رقم  الوزاري  بالقرار  الصادرة  البرشية،  للموارد  التنفيذية  الالئحة 

بتاريخ  /440/6)هـ، املادة ))).
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الغنيمي . )) إبراهيم  بن  بن محادة  بن طالب  الغني  الكتاب، عبد  اللباب يف رشح 
النارش:  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  احلنفي،  امليداين  الدمشقي 

لبنان. بريوت،  العلمية،  املكتبة 
دار . )) النارش:  املرصي،  األفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  العرب،  لسان 

صادر، بريوت، الطبعة األوىل.
القاهرة، . 4) العريب،  الفكر  دار  الطاموي،  اإلداري، سليامن حممد  القانون  مبادئ 

طبعة سنة 8)4)هـ-007)م.
خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي . 5)

الطبعة  بريوت-صيدا،  النموذجية،  العرصية-الدار  املكتبة  النارش:  الرازي، 
0)4)هـ-   )م. اخلامسة، 

خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، مكتبة لبنان نارشون،  . 6)
بريوت، 5)4)هـ- 5  )م.

التونيس . 7) الورغمي  عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  عرفة،  البن  الفقهي  املخترص 
النارش:  خري،  حممد  الرمحن  عبد  حافظ  د.  املحقق:  اهلل،  عبد  أبو  املالكي، 
5)4)هـ- األوىل،  الطبعة  اخلريية،  لألعامل  احلبتور  أمحد  خلف  مؤسسة 

4)0)م.
جملس . 8) بقرار  العامة،  الوظيفة  وأخالقيات  الوظيفي  السلوك  قواعد  مدونة 

الوزراء رقم )555( وتاريخ 5)/))/7)4)هـ.
القانون .  ) يف  االقتصادية  اجلرائم  عن  املعنوية  لألشخاص  اجلنائية  املسؤولية 

جامعة  اخلاص،  القانون  يف  دكتوراه  رسالة  العلمي،  حممد  املغريب،  اجلنائي 
الرباط،  واالجتامعية،  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  اخلامس،  حممد 

اجلامعية )  )-)  )م. السنة 
أمحد . 0) مصطفى،  إبراهيم  بالقاهرة-،  العربية  اللغة  جممع   - الوسيط  املعجم 

الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، النارش: دار الدعوة.
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اجلامعييل . )) قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أبو  املغني، 
مكتبة  النارش:  املقديس،  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم  املقديس 

القاهرة، بدون طبعة، 88))هـ- 68 )م.
مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكريا القزويني، دار الفكر،   ))هـ.. ))
وتاريخ . )) )أ/0 (  رقم  امللكي  باألمر  الصادر  للحكم،  األسايس  النظام 

7)/8/))4)هـ.
وتاريخ . 4) )م/0)(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  املالية،  السوق  نظام 

)/4/6)4)هـ
وتاريخ . 5) رقم)م/)(  امللكي  باملرسوم  الصادر  السعودي،  الرشكات  نظام 

8)/)/7)4)هـ.
وتاريخ . 6) )م/78(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  القضاء،  نظام 

 )/ /8)4)هـ.
وتاريخ . 7) )م/) (  رقم  امللكي  باملرسوم  التجارية،  املحاكم  نظام 

5)/8/)44)هـ.
وتاريخ . 8) )م/)(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  الرشعية،  املرافعات  نظام 

))/)/5)4)هـ.
وتاريخ .  ) )م/78(  رقم:  ملكي  باملرسوم  الصادر  املظامل،  ديوان  نظام 

 )/ /8)4)هـ، املادة )))).
العربية، . 40 النهضة  دار  حسني،  نجيب  حممود  اجلنائي،  للقصد  العامة  النظرية 

الثالثة، 88 )م. الطبعة  القاهرة، مرص، 
احللبي، . )4 مطبعة  احلنفي،  الفضل  أبو  الدين  جمد  املختار،  لتعليل  االختيار 

القاهرة، طبعة 56))هـ.
العابدين . )4 زين  الشيخ  النعامن،  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه 

طبعة  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  نجيم،  بن  إبراهيم  بن 
400)هـ-80 )م.
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حمجن . )4 بن  عيل  بن  عثامن   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيي 
بوالق،  األمريية،  الكربى  املطبعة  احلنفي،  الزيلعي  الدين  فخر  البارعي، 

الطبعة األوىل، ))))هـ. القاهرة، 
الوجيز يف الرشكات التجارية وأحكام اإلفالس، د. عدنان بن صالح العمر، . 44

الثانية، 7)4)هـ-7)0)م. الطبعة  املؤلف،  النارش: 
يف . 45 اجلاري  التطبيق  بيان  مع  اإلسالمي  الفقه  يف  القضائي  التنظيم  يف  الوسيط 

واحلسني  أمحد،  عبداملنعم  فؤاد  والكويت،  ومرص  السعودية  العربية  اململكة 
عيل غنيم، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، 4)4)هـ.

عبدالقادر . 46 السعودية، حممد  العربية  اململكة  املظامل يف  لديوان  القضائية  الوالية 
العايل للقضاء بجامعة اإلمام حممد بن  املعهد  شبية احلمد، رسالة دكتوراه يف 

سعود اإلسالمية،  40)هـ.
بن . 47 حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  شمس  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  ومواهب 

عيني املالكي،  حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرُّ
الثالثة، ))4)هـ-)  )م. الطبعة  الفكر،  النارش: دار 
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التزامات المؤجر والمستأجر
في نظام اإليجار التمويلي السعودي

دراسة فقهية مقارنة

د. مزيد بن إبراهيم المزيد
أستاذ مشارك بقسم الفقه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
بجامعة القصيم
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املقدمة
آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وصحبه أمجعني، وبعد:

فُيعدُّ عقد اإلجيار التموييل من أبرز صيغ التمويل املعارصة؛ ملا يتميز به 
من مرونة، وملا حيققه من مزايا لطريف العقد، فهو يوفر ما حتتاجه االستثامرات 
رشائها،  تكاليف  حتمل  دون  ومنقولة-  -ثابتة  مالية  أصول  من  واملشاريع 
األصول حتى  بملكية هذه  باحتفاظها  املمولة؛  للجهة  يوفر محاية  وباملقابل 

بقيمتها. الوفاء  يتم 

واإلجارة،  البيع  عقدي  من  املركبة  وطبيعته  العقد،  هذا  حداثة  أنَّ  إال 
ينعكس  بام  طرفيه،  بني  التعاقدية  وااللتزامات  احلقوق  ترتب  أثَّرتا عىل  قد 

املتعاقدين))). املطلوب بني مصالح  التوازن  عىل حتقيق 

الذي  النظام  باختالف  وااللتزامات  احلقوق  هذه  ثبوت  خيتلف  ولذا 
إصدار  إىل  الدول  حكومات  دفع  مما  هبا،  ُيؤخذ  التي  والفتوى  حيكمه 
كي  عليه،  املرتتبة  اآلثار  وحتدد  العقد  هذا  أحكام  تضبط  التي  األنظمة 
من  يقلل  بام  التزامات،  من  عليه  وما  حقوق  من  له  ما  طرف  كلُّ  يعرف 

بينهام. النزاع  اخلالف وحيسم 

فقد  اآلخر،  للطرف  حقوق  هي  طرف  كل  التزامات  أن  وباعتبار 
املنطلقات  باختالف  طرف  كل  التزامات  تقرير  يف  الدول  أنظمة  تفاوتت 

التي يصدر عنها كل نظام.
اجلانبني«،  من  العدالة  عىل  مبناها  واملشاركة  »املبايعة  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول   (((
امللك  6)4)هـ، جممع  بدون طبعة،  تيمية،  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  الفتاوى،  جمموع 

السعودية، )0)/84). املنورة،  املدينة  فهد لطباعة املصحف الرشيف، 
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واالجتهادات  الفتاوى  من  العديد  صدرت  األنظمة  وبإزاء  أنه  كام 
العقد. التي تقرر األحكام املرتتبة عىل هذا  الفقهية 

باملرسوم  التموييل)))  اإلجيار  نظام  السعودية صدر  العربية  اململكة  ويف 
ثم  )/7/))0)م،  املوافق  ))/8/))4)هـ  وتاريخ  رقم م/48  امللكي 
صدرت الالئحة التنفيذية له من مؤسسة النقد العريب السعودي وباالتفاق 
مع وزير العدل بالقرار رقم )/ م ش ت وتاريخ 4)/4/4)4)هـ املوافق 

4)/)/))0)م.

متفرد- فيه -وبشكل  ، حاول  مستقالًّ له  طريقًا  النظام  هذا  اختطَّ  وقد 
العدالة  حيقق  بام  العقد؛  طريف  بني  وااللتزامات  احلقوق  يف  توازن  إجياد 
جديرًا  جيعله  مما  اإلسالمي،  الفقه  يف  املعامالت  قواعد  وفق  طرفيه،  بني 

الفقه اإلسالمي. الباحثني يف  بالدراسة والعناية من قبل 

املنصوص عليها  املؤجر واملستأجر  التزامات  البحث  وسنتناول يف هذا 
الفقه  يف  أحكامها  وتأصيل  مضامينها،  بتوضيح  وذلك  النظام،  هذا  يف 

اإلسالمي، مع املقارنة -عند االختالف- باألنظمة األخرى))).

البحث: أمهية 

تتجىل أمهية موضوع هذا البحث يف رضورة دراسة االلتزامات املرتتبة 
عىل عقد اإلجيار التموييل، يف حق كل من املؤجر واملستأجر، من خالل ما 
ثمرة  هي  املتقابلة  االلتزامات  هذه  أنَّ  إىل  نظرًا  السعودي،  النظام  يف  ورد 

سمي هذا العقد يف هذا البحث باسم )اإلجيار التموييل( اعتامدًا عىل تسمية النظام له   (((
هبذا االسم.

وسنسميها يف هذا البحث بـ )األنظمة األخرى(، ومرادنا أنظمة الدول األخرى التي   (((
التموييل السعودي. نقارن هبا نظام اإلجيار 
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املؤجر  بني  توزيعها  يف  املقارنة  األنظمة  تفاوت  مع  خاصة  العقد،  هذا 
واملستأجر.

مقررة  أهنا  التموييل  اإلجيار  يف  االلتزامات  موضوع  أمهية  يؤكد  ومما 
التقيد هبا تعاقدًا وقضاء. نظامًا عىل سبيل اإللزام، وجيب 

البحث: أهداف 

التموييل يف  اإلجيار  املرتتبة عىل عقد  اآلثار  بيان  إىل  البحث  هذا  هيدف 
حق كلٍّ من املؤجر واملستأجر يف النظام السعودي، مع تأصيلها وفق قواعد 

باألنظمة األخرى. الفقه اإلسالمي، ومقارنتها  املالية يف  املعامالت 

البحث: مشكلة 

رّتبها  التي  وااللتزامات  احلقوق  حتديد  يف  البحث  هذا  مشكلة  تتمثل 
توافقها  ومدى  التموييل،  اإلجيار  يف  التعاقد  طريف  بني  السعودي  النظام 
السعودي  النظام  عالقة  ومدى  اإلسالمي،  الفقه  يف  املعامالت  قواعد  مع 

األخرى. باألنظمة 

السابقة: الدراسات 

واملستأجر  املؤجر  التزامات  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  أبرز  من 
يف عقد اإلجيار التموييل ما ييل:

دراسة . ) التموييل  التأجري  يف  وحقوقهام  واملؤجر  املستأجر  واجبات 
عيل  نوح  آدم  للدكتور  األردين،  والقانون  اإلسالمي  الفقه  بني  مقارنة 

القضاة. والدكتور موسى مصطفى  القضاة 
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التموييل، . ) التأجري  واملستأجر يف عقد  املؤجر  التوازن بني مسؤوليتي 
دراسة يف الترشيع األردين، د. نداء كاظم حممد جواد.

أ. . ) العراقي،  الترشيع  التموييل يف  املستأجر يف عقد اإلجيار  التزامات 
صون كل عزيز عبد الكريم.

يف . 4 اإلجياري  االعتامد  عقد  أطراف  التزامات  يف  التوازن  اختالل 
القانون اجلزائري، إعداد: نابت أسامء، موساوي كهينة.

إال أنَّ هذه الدراسات القيمة مل تتطرق إىل أحكام النظام السعودي.

بحث: التأجري التموييل للدكتور: يوسف بن عبد اهلل الشبييل، وهو . 5
السعودي،  التموييل  التأجري  نظام  جلميع  شاملة  دراسة  أنه  إال  قّيم،  بحث 
فجاءت التزامات املؤجر واملستأجر يف صفحة ونصف )ص65)-66)(؛ 
يف  واملستأجر  املؤجر  التزامات  أحكام  دراسة  إىل  تدعو  احلاجة  فإنَّ  ولذا 
النظام  وأنَّ  خصوصًا  تفصيلية،  دراسة  السعودي،  التموييل  اإلجيار  نظام 

العقد. باستقالليته وتفرده يف تقرير أحكام هذا  السعودي متيز 

البحث: منهج 

املقارن،  التأصييل  التحلييل  املنهج  املوضوع  هلذا  دراستنا  يف  سلكنا 
املؤجر  بني  التعاقدية  لاللتزامات  املنظمة  األحكام  حتليل  من خالل  وذلك 
واملستأجر، مع تأصيلها من خالل أحكام الفقه اإلسالمي، ومقارنتها بكلٍّ 

من:

بالتمليك.. ) املنتهي  الدويل بشأن اإلجيار  الفقه اإلسالمي  قرار جممع 
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اتفاقية معهد روما )أتوا( لسنة 88 )م بشأن عقود التأجري التموييل . )
الدولية.

الصادر . ) بالتمليك(  املنتهية  واإلجارة  )اإلجارة  بشأن  التاسع  املعيار 
املالية اإلسالمية. للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  من 

البحث: هيكلية 

جاءت هذه الدراسة يف متهيد ومبحثني وخامتة:

التمهيد: يف تعريف اإليار التموييل، وبيان خصائصه وصيغته، ومعنى 
االلتزامات.

املبحث األول: وعرضنا فيه التزامات املؤجر، يف مخسة مطالب، هي:

التزام املؤجر بتسليم األصل املؤجر. املطلب األول: 

املطلب الثاين: التزام املؤجر بضامن األصل املؤجر.

بالتأمني عىل األصل املؤجر. التزام املؤجر  الثالث:  املطلب 

عدم  حال  يف  التملك  حق  قيمة  برد  املؤجر  التزام  الرابع:  املطلب 
العقد. استمرار 

التزام املؤجر بعدم الترصف باألصل املؤجر. املطلب اخلامس: 

املبحث الثاين: وعرضنا فيه التزامات املستأجر، يف أربعة مطالب، هي:

املطلب األول: التزام املستأجر بدفع أقساط اإلجيار.

باملحافظة عىل األصل املؤجر. املستأجر  التزام  الثاين:  املطلب 

املؤجر. املستأجر بصيانة األصل  التزام  الثالث:  املطلب 
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وتسليمه  ر  املؤجَّ األصل  برد  املستأجر  التزام  الرابع:  املطلب 
ر. للمؤجِّ

والتوصيات. النتائج  أهم  ببيان  البحث  ثم ختمنا 

التوفيق والسداد. العون، ونسأله  ومن اهلل نستمد 
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لتمهيد ا
خصائصه،  وعرض  التموييل،  اإلجيار  بتعريف  بحثنا  ملوضوع  سنمهد 

التايل: النحو  وبيان صيغته، وتوضيح معنى االلتزام، وذلك عىل 

التموييل: أوالً: تعريف اإليار 

اإلجيار التموييل مصطلح مركب من مصطلحني مفردين مها: )اإلجيار( 
مركبًا. باعتباره مصطلحًا  نعرفه  ثم  مفردتيه،  بتعريف  ونبدأ  و)التمويل(، 

)/ أ- اإليار يف اللغة: مشتق من آَجَر البيت ُيْؤِجُره إجيارًا، مأخوذ من 
األجر وهو: بدل املنفعة، ويطلق عىل اجلزاء عىل العمل، وعىل الثواب))).

بتعريفات  اإلجارة  الفقهاء  عّرف  االصطالح:  يف  اإليار  ب-   /(
متشاهبة، تدل يف مجلتها عىل أهنا: عقد عىل متليك منفعة بِعوض.

فيقول:  التعريف رشوط صحة عقد اإلجارة،  إىل  وقد يضيف بعضهم 
يف  اإلجارة  أقسام  يضيف  وبعضهم  معلوم،  بعوض  معلومة  مباحة  منفعة 

التعريف، فيقول: من عني معينة أو موصوفة يف الذمة أو عمل معلوم))).

اهلداية،  دار  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  الزبيدي،  مرتىض  حممد  العروس،  تاج  ينظر:   (((
الثالثة،  الطبعة  منظور،  بن  حممد  العرب،  لسان  )0)/5)(؛  السعودية،  الرياض، 
د.  املعارصة،  العربية  اللغة  معجم  )0/4)(؛  لبنان،  بريوت،  صادر،  دار  4)4)هـ، 

أمحد خمتار عمر، الطبعة األوىل،  )4)هـ، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ))/64).
ينظر: العناية رشح اهلداية، حممد بن حممد البابريت، بدون طبعة وال تاريخ، دار الفكر،   (((
العدوي،  الدردير  أمحد  خليل،  خمترص  عىل  الكبري  الرشح  ) /58(؛  لبنان،  بريوت، 
بن  املحتاج، حممد  هناية  لبنان، )4/)(؛  بريوت،  الفكر،  دار  تاريخ،  بدون طبعة وال 
أمحد الرميل، الطبعة األخرية، 404)هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان، )5/)6)(؛ رشح 
الكتب،  األوىل، 4)4)هـ، عامل  الطبعة  البهويت،  يونس  بن  اإلرادات، منصور  منتهى 

بريوت، لبنان، ))/)4)).
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لكن التعريف بأنه: »عقد عىل متليك منفعة بعوض«، كاٍف لبيان املاهية 
ومتييزها.

متوياًل،  يمول  ل  موَّ مصدر  التمويل  اللغة:  يف  التمويل  تعريف  أ-   /(
ل. مأخوذ من املال، يقال: متول الرجل، إذا  ل، واملفعول: مموَّ والفاعل: مموِّ
إىل متويل أي  باملال، وحيتاج املرشوع  أمدها  املؤسسة:  ل  ذا مال، وموَّ صار 

إىل مال))).

)/ ب- تعريف التمويل اصطالحًا: خيتلف تعريف التمويل باختالف 
الزاوية التي ُينظر إليه من خالهلا، اقتصادّيًا أو حماسبّيًا أو قانونّيًا... إلخ.

الالزمة إلنشاء  املالية  املوارد  توفري  هو:  بحثنا  موضوع  إىل  أقرهبا  لكن 
االستثامرية))). املرشوعات 

باعتباره مصطلحًا مركبًا: التموييل  تعريف اإليار   /3

نصت الفقرة الثانية من املادة األوىل من اتفاقية معهد روما )أتوا( لسنة 
88 )م )408)هـ(، بشأن عقود التأجري التموييل الدولية، عىل أنَّ صفقة 

التالية: اخلصائص  تتضمن  التموييل  التأجري  عقد 

العلم  دار  407)هـ،  الرابعة،  الطبعة  اجلوهري،  محاد  بن  إسامعيل  الصحاح،  ينظر:   (((
مرجع سابق، )))/6)6(؛  العرب،  لسان  لبنان، )5/))8)(؛  بريوت،  للماليني، 

العربية املعارصة، مرجع سابق، ))/ )))). اللغة  معجم 
األوىل،  الطبعة  القحف،  منذر  د.  اإلسالمي،  االقتصاد  يف  التمويل  مفهوم  ينظر:   (((
))(؛  )ص:  السعودية،  جدة،  والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  ))4)هـ، 
األوىل،  الطبعة  املقري،  الفاتح  حممد  الدكتور:  اإلسالم،  يف  االستثامري  التمويل 

8)0) م، األكاديمية احلديثة للكتاب اجلامعي، القاهرة، مرص، )ص: 0)).
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عىل أ.  األصل  يف  االعتامد  دون  املزود  وخيتار  املعدات  املستأجر  حيدد 
مهارة املؤجر ورأيه.

التأجري، والذي ب.  باتفاق  يرتبط  بام  املؤجر  املعدات من قبل  يتم متلك 
املؤجر  بني  إبرامه  سيتم  أو  أبرم  قد  يكون  أن  إما  املزود،  بعلم  يكون 

واملستأجر.

التأجري، ج.  اتفاقية  بموجب  األداء  الواجبة  األجرة  احتساب  عند 
اجلزء  أو  املعّدة  تكلفة  كافة  استهالك  خاص،  وبشكل  باحلسبان،  يؤخذ 

منها))). األكرب 

هذه  خالل  من  لكن  العقد،  إجراء  خطوات  عرضوا  أهنم  ويالحظ 
ُيرتَّب بني ثالثة أطراف  اخلطوات تستخلص خصائصه، وأبرزها: أنه عقد 
من  حيتاجه  ما  املستأجر  باختيار  يبدأ  واملورد-  واملستأجر  املؤجر  -وهم: 
يتملكها  ثم  املعدات،  هذه  سيوفر  الذي  املورد  خيتار  ثم  ونحوها،  املعدات 
واملتمول  )املؤجر(  ل  املموِّ بني  عقد  ُيرَبم  ذلك  وبعد  )املؤجر(،  ل  املموِّ
أو  املؤجر،  األصل  تكلفة  تغطية  األجرة  احتساب  يف  يراعى  )املستأجر(، 
اجلزء األكرب من قيمته، بحيث يأخذ املتعاقدان باحلسبان حق خيار التملك 

يف هناية العقد.

العقد  هذا  أوصاف  حدد  فقد  السعودي  التموييل  اإلجيار  نظام  أما 
وإجراءاته يف عدد من املواد نجملها فيام ييل:

ينظر: النواحي القانونية يف عقد التأجري التموييل، أ. صفاء عمر خالد بلعاوي، رسالة   (((
الوطنية بفلسطني، 005)م، )ص: 4)). النجاح  ماجستري بجامعة 
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ُيعدُّ عقدًا إجيارّيًا متويلّيًا كلُّ عقد يقوم املؤجر فيه بإجيار أصول ثابتة أ. 
أو  هلا  مالكًا  بصفته  معنوية،  حقوق  أو  خدمات،  أو  منافع  أو  منقولة  أو 
ملنفعتها، أو قادرًا عىل متلكها، أو قادرًا عىل إقامتها، وذلك إذا كان حصول 
الثانية:  املؤجر عليها ألجل تأجريها عىل الغري عىل سبيل االحرتاف )املادة 

البند األول(.

املراد ب.  األصل  أوصاف  حتديد  العقد  إبرام  قبل  للمستأجر  جيوز 
استئجاره مع املورد أو املنتج أو املقاول )املادة الرابعة(.

إىل ج.  العقد-  يف  عليها  املتفق  -باحلالة  املؤجر  األصل  املستأجر  يسلم 
املستأجر  خيرت  مل  ما  مدته،  انقضاء  أو  انفساخه،  أو  العقد  إهناء  عند  املؤجر 

امتالك األصل املؤجر بموجب العقد )املادة العرشون(.

ونستخلص من مجلة هذه األوصاف ما ييل:

التموييل عالقة تعاقدية بني املؤجر واملستأجر.. ) أنَّ عقد اإلجيار 

برشاء . ) املؤجر  يقوم  حيث  التعريف،  يف  رصحية  التمويل  عملية  أن 
كنشاط  الغري  عىل  تأجريها  أجل  من  املنتج  أو  املورد  من  املؤجرة  األصول 

جتاري.

أو . ) منافع  أو  منقوالً  أو  عقارًا  تكون  أن  جيوز  املؤجرة  األصول  أن 
خدمات أو حقوقًا معنوية.

عىل . 4 قادرًا  أو  ملنفعته  مالكًا  أو  لألصل  مالكًا  املؤجر  يكون  أن  جيوز 
متلكه أو قادرًا عىل إقامته.
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جيوز أن يكون متلك املؤجر لألصل قد تمَّ بناء عىل اختيار املستأجر . 5
وتفامهه مع املورد أو املنتج أو املقاول.

املدة، . 6 انتهاء  عند  املؤجر  األصل  متلك  اختيار  حق  للمستأجر 
العقد. بموجب 

وضع  يمكننا  العقد  هلذا  عرضناها  التي  األوصاف  هذه  خالل  ومن 
التايل: النحو  تعريف موجز يتضمن أبرز مكونات هذا العقد، عىل 

طرفيه،  بني  متوييل  ترتيب  عىل  بناء  يتم  إجارة،  عقد  التموييل:  اإليار 
تأجريه،  بغرض  املستأجر-  -اختاره  مالّيًا  أصاًل  املؤجر  بمقتضاه  يشرتي 
عىل أن يكون للمستأجر يف هناية املدة اخليار يف متلك األصل املؤجر بحسب 

اتفاقهام.

التعريف: رشح 

التعريف، حيث يقتيض توفر أركان  »عقد إجارة« هذا الوصف خيترص 
عقد اإلجارة وخصائصه ورشوطه املقررة فقهًا، كام يفيد أنه عقد معاوضة 
الزم، وأنه ملدة معلومة، وأنه بعوض معلوم، وأنَّ العني املؤجرة مما يمكن 
االنتفاع هبا مع بقاء عينها، سواء كانت عقارًا أو منقوالً، وأنَّ املؤجر مالك 

لألصل أو منفعته أو له حق الترصف فيهام.

وجود  يفيد  الوصف  هذا  طرفيه«  بني  متوييل  ترتيب  عىل  بناء  »يتم 
املورد  بني  ثم  واملورد،  املستأجر  بني  أوالً  تتم  اإلجيار،  تسبق عقد  عمليات 

واملؤجر، بام جيعل أطراف تأسيس هذا العقد ثالثة.

بغرض  املستأجر-  -اختاره  مالّيًا  أصاًل  املؤجر  بمقتضاه  »يشرتي 
تأجريه« هذا الوصف يفيد أن املؤجر دوره متوييل وليس تشغيلّيًا.
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املؤجر  األصل  متلك  اخليار يف  املدة  هناية  للمستأجر يف  يكون  أن  »عىل 
العقد،  هذا  يف  التمليك  خيار  خاصية  تربز  اجلملة  هذه  اتفاقهام«  بحسب 
إذا  العقد  هناية  يف  املؤجر  األصل  متلك  يف  للمستأجر  اخليار  إثبات  وهو 
تضمن العقد ذلك، كام هو مقتىض )املادة العرشين( من النظام السعودي، 

للنظام. التنفيذية  الالئحة  واملادة )احلادية عرشة( من 

التموييل: ثانيًا: خصائص عقد اإليار 

العقود،  من  غريه  عن  متيزه  بخصائص  التموييل  اإلجيار  عقد  ينفرد 
ييل: فيام  نجملها 

أطراف  ثالثة  بني  تتم  مالية  ترتيبات  من  يتشكل  أنه  األوىل:  اخلاصية 
واملقاول  املنتج  املورد:  معنى  ويف  و)املستأجر(.  و)املؤجر(  )املورد(  هم: 

والبائع.

اخلاصية الثانية: أن عقد اإلجيار التموييل أداة متويل، وهذه اخلاصية هي 
املمول  باحتفاظ  مضمون  متويل  وسيلة  فهو  العقد،  هلذا  األساسية  السمة 
إليه  نسب  ولذا  العقد،  أقساط  بجميع  الوفاء  حتى  املؤجر  األصل  بملكية 

التموييل())). العقد، وسمي )اإلجيار 

اخلاصية الثالثة: أنه يتضمن حق اخليار للمستأجر يف امتالك األصل أو 
انتهاء مدة اإلجيار))). إعادته للاملك عند 

دار  مكتبة  7)4)هـ،  طبعة،  بدون  وآخرون،  فهمي  حممد  التموييل،  التأجري  ينظر:   (((
القاهرة، مرص، )ص:))). العربية،  النهضة 

الرابط: السعودية،  البنوك  التموييل، موقع  ينظر: مميزات عقد اإلجيار   (((
https://www.saudi-banks.info/ar
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بتمليك األصل  املؤجر  التزامًا من جانب  يتضمن  أنه  الرابعة:  اخلاصية 
إبرام  عند  عليه  يتفق  ثمن  مقابل  ذلك-  يف  رغب  -إذا  للمستأجر  املؤجر 

معينة))). العقد، وفق صيغة 

التموييل: ثالثًا: صيغ اإليار 

التموييل له حالتان: عقد اإلجيار 

القسط  مقدار  كان  إذا  وذلك  فقط،  حقيقية  إجارة  عقد  األوىل:  احلالة 
األصل  احلقيقية ألجرة  القيمة  عىل  يقترص  املستأجر  يدفعه  الذي  اإلجياري 

فقط )أي أن القسط يتناسب مع أجرة املثل(.

املنفعة،  إنام هو يف مقابل  فالعوض الذي يدفعه املستأجر يف هذه احلالة 
يتفق  فقهًا، وأما ما سوف  املعروف  فالعقد يف هذه احلالة هو عقد اإلجارة 
آثاره  عليه  وترتتب  سينشأ  آخر  عقد  فذاك  العقد،  هناية  يف  املتعاقدان  عليه 
املثل  أجرة  حدود  يف  اإلجياري  القسط  مقدار  يكون  ال  أنه  عىل  حينه،  يف 
جّدًا،  التموييل طويلة  اإلجيار  عقد  مدة  كانت  لو  كام  نادرة،  إال يف حاالت 
العقد حق  يتضمن  أن  أو  منها،  قريٍب  أو  املؤجر  بقيمة األصل  تفي  بحيث 
التملك للمستأجر بنهاية العقد لكن بدفعة مالية كبرية جّدًا -قد ال يتمكن 

دفعها-))). من  املستأجر 

إبراهيم  د.  اإلسالمي،  والفقه  الوضعي  القانون  يف  بالتمليك  املنتهي  اإلجيار  ينظر:   (((
والقانون،  الرشيعة  كلية  املتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  الليل،  أبو  الدسوقي 

منشورات املؤمتر العلمي السنوي الرابع عرش، 6)4)هـ، )ص:6)))).
ينظر: العقود املستجدة، ضوابطها ونامذج منها، د. حممد عيل القري، جملة جممع الفقه   (((

اإلسالمي، العدد العارش، 8)4)هـ، ))/550).
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املستأجر  يدفعه  الذي  اإلجياري  القسط  مقدار  يكون  أن  الثانية:  احلالة 
أكثر من أجرة املثل.

جزءًا  أن  يقتيض  فإنه  التموييل  اإلجيار  لعقد  التمويلية  الطبيعة  بحكم 
الثمن،  نحو سداد  يتجه  الباقي  واجلزء  املنفعة،  يقابل  اإلجياري  القسط  من 
القسط  فإن  ولذا  مناسب،  ربح  هامش  مع  األصل  ثمن  كامل  لتغطية 
اإلجياري جزء منه هو عوض عن املنفعة، وجزء هو ثمن للرقبة، فإذا وصل 
عقد اإلجيار التموييل إىل هناية مدته يكون املستأجر قد دفع كامل الثمن))).

عىل أن زيادة القسط اإلجياري عىل أجرة املثل هلا صيغتان، مها:

عامة  هبا  تأخذ  والتي  املعهودة،  التقليدية  الصيغة  وهي  األوىل:  الصيغة 
التمويل: جهات 

من  تتكون  التجزئة،  تقبل  ال  تعاقدية  عملية  تتضمن  الصيغة  وهذه 
سبيل  عىل  وإنام  االجتامع  سبيل  عىل  ليس  لكن  معًا،  واإلجيار  التمليك 
التحول  طريقة  كانت  وأّيًا  متليكًا،  وينتهي  إجيارًا  يبدأ  والتوايل:  التعاقب 
بالبيع...  بالوعد  أو  رمزي،  بثمن  بالبيع  أو  باهلبة  التمليك؛  إىل  اإلجيار  من 
اعتباره متليكًا  يقبل  املمول ال  فإن  للعقد،  الصورية  أنواع  إىل غري ذلك من 
مدة  طوال  للعني  مالكًا  يظل  أن  يريد  )املمول(  املؤجر  ألنَّ  انعقاده؛  منذ 
أن  كام  السداد،  عن  املستأجر  توقف  حال  يف  اسرتدادها  عىل  قادرًا  العقد، 
هذه الصيغة التقليدية تقتيض أن يكون املقابل موحدًا غري جمزأ، ولذا ُينصُّ 
املنفعة  مقابل  يف  هي  إنام  األقساط  أن  عىل:  العقد  بنود  يف  وبشكل رصيح 

سابق،  مرجع  القري،  عيل  حممد  د.  منها،  ونامذج  املستجدة، ضوابطها  العقود  ينظر:   (((
.(547/((
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وحدها، بدالً من املنافع وجزٍء من الثمن، خشية أن ُيكيِّفه القضاء عىل أنه 
للملكية))). ناقل  بيع  عقد 

املثل  القسط اإلجياري عىل أجرة  زيادة  الفقه اإلسالمي  وقد منع جممع 
دورته  يف   )((/4(  ((0 رقم  بالتمليك  املنتهي  اإلجيار  بشأن  قراره  يف 
تكون  »أن  اشرتط  حيث  ))4)هـ،  عام  بالرياض،  املنعقدة  عرشة  الثانية 

للبيع«))). فعلية وليست ساترة  اإلجارة 

أما هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية فقد سمحت 
يف املعيار التاسع، يف البند )8/8( »بزيادة األجرة عىل أجرة املثل يف مقابلة 

الوعد له بالتمليك يف هناية مدة اإلجارة«))).

التموييل  اإلجيار  نظام  سنَّها  التي  اجلديدة  الصيغة  وهي  الثانية:  الصيغة 
التمويل. السعودي، وألزم هبا جهات 

وقد تقدم أن جهات التمويل تلجأ إىل رفع قيمة األقساط اإلجيارية، بام 
يضمن هلا اسرتداد كامل ثمن األصل مع هامش ربح مناسب، دون جتزئة 

املقابل وإنام توحيده حتت مسمى أجرة األصل.

فجاءت الالئحة التنفيذية لنظام اإلجيار التموييل فقررت صيغة جديدة 
لعقد اإلجيار التموييل تقوم عىل أساسني مها:

الفقه اإلسالمي،  منذر قحف، جملة جممع  الدكتور:  بالتمليك،  املنتهية  اإلجارة  ينظر:   (((
حممد  الدكتور:  بالتمليك،  املنتهي  اإلجيار  ))/67)(؛  ))4)هـ،  الثاين عرش،  العدد 
-5 8/(( ))4)هـ،  الثاين عرش،  العدد  اإلسالمي،  الفقه  جممع  جملة  األلفي،  جرب 

.(600
ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين عرش، ))4)هـ، ))/7 8-6 6).  (((
املالية اإلسالمية، صفر  للمؤسسات  املحاسبة واملراجعة  الرشعية، هيئة  املعايري  ينظر:   (((

 )4)هـ، )ص: 55)).
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األساس األول: فصل قيمة أجرة األصل عن قيمة حق التملك يف كل 
قسط إجياري.

بداية  منذ  متليك  وعقد  إجارة  عقد  إىل  العقد  جتزئة  الثاين:  األساس 
التعاقب. التوازي وليس  العقد، عىل سبيل 

التي  اجلديدة  الصيغة  هذه  أن  نظره-  وجهة  -من  الباحث  ويرى 
أجرة  عىل  اإلجياري  القسط  زيادة  إشكال  فيها  جتاوزت  الالئحة  قررهتا 
نشأته  منذ  واضحًا  التموييل  اإلجيار  عقد  وأصبح  )األجرة(،  بمسمى  املثل 
مدة  األصل  منفعة  إجيار  أحدمها:  منفصلني،  عقدين  مقتضيات  يراعي  أنه 
املنفعة  معلومة بعوض معلوم، واآلخر: متليك رقبة األصل -مستثنى منها 

املؤجرة- بثمن معلوم، متليكًا معلقًا عىل رشط سداد األقساط كاملة.

كام اشرتطت الالئحة أالَّ تزيد قيمة األجرة يف كل قسط عىل أجرة املثل، 
وأال تنقص عن أجرة املثل.

حيث جاء يف )املادة التاسعة( من الالئحة ما نصه: »إذا كان للمستأجر 
حيدد  للسداد  جدوالً  العقد  يتضمن  أن  جيب  به،  الوعد  أو  التملك،  حق 
القسط  يقل  أالَّ  منفصلني، عىل  التملك(  أجرة األصل( و)قيمة حق  )قيمة 

ألية مدة من مدد العقد عن أجرة األصل لتلك املدة«.

»جيوز  أنه:  عىل  األول  البند  يف  النظام،  من  الثانية(  )املادة  نصت  كام 
إما برشط  العقد،  للمستأجر، وفقًا ألحكام  املؤجرة  ملكية األصول  انتقال 

يعلق التملك عىل سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ حمدد«.

وللتاميز بني هاتني الصيغتني أثر كبري يف حتديد التزامات املؤجر وحفظ 
حقوق املستأجر، كام سيأيت يف املبحث األول بإذن اهلل.
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االلتزامات: معنى  رابعًا: 

مأخوذ . ) اْلَتَزم،  للفعل  التزام، وهو مصدر  مجع  اللغة:  يف  االلتزامات 
َيْلَزم لزومًا، بمعنى ثبت ودام))). َلِزم  من الفعل 

االلتزام . ) بني  يفرق  اإلسالمي  الفقه  االصطالح:  يف  االلتزامات 
فهو:  اإللزام  أما  باختياره،  الشخص  يلتزمه  فيام  االلتزام  فيجعل  واإللزام، 

فيام يلزم الشخص بإلزام الشارع له))).

بك  إبراهيم  أمحد  الشيخ  ذكر  فقد  املعارص:  الفقهي  االستعامل  يف  أما 
ومعنى  معنى خاص  معنيني:  أحد  عىل  االشرتاك  بطريق  يطلق  االلتزام  أن 
وتعريفه  الفقهاء،  استعامل  يف  تقدم  ما  هو:  اخلاص  بمعناه  وتعريفه  عام، 
باملعنى العام -وهو املراد هنا-: إجياب اإلنسان أمرًا عىل نفسه إما باختياره 
وإرادته، وإما بإلزام الرشع إياه، فيلتزمه ألن الرشع ألزمه به، امتثاالً وطاعة 

ألمر الرشع))).

فارس،  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس  )))/)54(؛  سابق،  مرجع  العرب،  لسان  ينظر:   (((
الطبعة األوىل،   )) ه، دار الفكر، بريوت، لبنان، )45/5)(؛ املصباح املنري، أمحد 
بن حممد الفيومي، بدون طبعة وال تاريخ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، ))/)55).
ينظر: الفروق، أمحد بن إدريس القرايف، بدون طبعة وال تاريخ، عامل الكتب، بريوت،   (((
األوىل،  الطبعة  الزركيش،  اهلل  عبد  بن  حممد  املحيط،  البحر  ))/)))(؛  لبنان، 
ابن  عيل  بن  حممد  النظر،  تقويم  )4/4 )(؛  األردن،  عامن،  الكتبي،  دار  4)4)هـ، 
))/44)(؛  السعودية،  الرياض،  الرشد،  مكتبة  ))4)هـ،  األوىل،  الطبعة  الدهان، 
الفروع، حممد بن مفلح املقديس، الطبعة األوىل، 4)4)هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

لبنان، )0)/)45).
الطبعة األوىل، 4)4)هـ،  إبراهيم بك،  ينظر: االلتزامات يف الرشع اإلسالمي، أمحد   (((

املكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة، مرص، )ص: ))).
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وهذا املعنى العام لاللتزامات هو الذي سار عليه نظام اإلجيار التموييل 
التزمناه يف عنوان هذا البحث.- السعودي)))، وبناء عليه 

ينظر -مثاًل-: )املادة السابعة( من نظام اإلجيار التموييل يف اململكة.  (((
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املبحث األول
املؤجر التزامات 

التزامات عىل أطرافه، ومن ذلك عقد  إبرام أيِّ عقٍد نشوُء  يرتتب عىل 
املعلوم  ومن  طرفيه،  عىل  متعددة  التزامات  يرتب  حيث  التموييل،  اإلجيار 

أن التزامات كل طرف ُتعدُّ حقوقًا للطرف اآلخر.

الثاين  املبحث  يف  ثم  املؤجر،  التزامات  املبحث  هذا  يف  وسنعرض 
التزامات املؤجر يف مخسة مطالب: املستأجر. وستكون  التزامات 

املطلب األول: التزام املؤجر بتسليم األصل املؤجر:

به  االنتفاع  من  املستأجر  ومتكني  املؤجر  األصل  بتسليم  االلتزام  يعد 
بحيث  املؤجر،  عاتق  عىل  تقع  التي  االلتزامات  أوىل  من  العقد  مدة  طيلة 
دون  به  االنتفاع  من  نه  ُيمكِّ بام  املستأجر  حيازة  يف  املؤجر  األصل  يكون 

عوائق حتول دونه))).

املؤجرة  العني  تسليم  أحكام  عىل  املؤجر  األصل  تسليم  أحكام  ج  وخُترَّ
املؤجر  تتبع األصل  التي  امللحقات  بتحديد  يتعلق  فيام  الفقه اإلسالمي،  يف 
خالف  عىل  املتعاقدان  يتفق  مل  ما  ومكانه،  وزمانه  ونفقاته  التسليم  وكيفية 

ذلك، أو يوجد عرف جتاري يقتيض غري ذلك.

األوىل،  الطبعة  الشوابكة،  عايد  د. حممد  مقارنة،  دراسة  التموييل  التأجري  عقد  ينظر:   (((
التأجري  عقد  )5)(؛  )ص:  األردن،  عامن،  والتوزيع،  للنرش  الثقافة  دار  ))4)هـ، 
والقانون  الرشيعة  كلية  مجال،  الدين  كامل  حنان  أ.  املعارصة،  وتطبيقاته  التموييل 

باجلامعة اإلسالمية بغزة، 6)4)هـ، )ص:  7).
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العني  منفعة  ملك  يفيد  اإلجارة  »وعقد  اخلفيف:  عيل  الشيخ  يقول 
للمستأجر  يكون  أْن  استتبع  عينًا  املستأَجر  كان  فإذا  بعوض،  املستأجرة 
حق مطالبة املؤجر بتسليم العني املستأجرة الستيفاء ما تم التعاقد عليه من 

إليه«))). العني  بتسليم  املؤجر  والتزام  منفعتها، 

املنفعة  تسليم  بأن  للمستأجر:  العني  تسليم  وجوب  الفقهاء  ويعلل 
تسليم  ُمقام  العني  تسليم  فأقيم  يتصور،  ال  العقد-  حمل  هي  -التي  نفسها 

املنفعة؛ إذ التمكني من االنتفاع حيصل به.

وهذا ما عليه مذهب احلنفية)))، واملالكية)))، والشافعية)4)، واحلنابلة)5).

الشيخ  يقول  حيث  االلتزام،  هذا  تنفيذ  كيفية  يف  كبري  دور  وللعرف 
املؤجر  عىل  فيام  العرف  إىل  الرجوع  »الصحيح:  السعدي:  الرمحن  عبد 

البحوث  معهد  منشورات  اخلفيف،  عيل  الشيخ  اإلسالمي،  الفقه  يف  الضامن   (((
مرص  القاهرة،  العربية،  الدول  جامعة  )7 )م،   - ) ))هـ  العربية  والدراسات 

.(((/((
ينظر: العناية، مرجع سابق، ) /)7(؛ البحر الرائق، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم،   (((

الطبعة الثانية، بدون تاريخ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مرص، )7/)0)).
الغرب  دار  5)4)هـ،  األوىل،  الطبعة  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الذخرية،  ينظر:   (((
اإلسالمي، بريوت، لبنان، )6/5 )(؛ مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، حممد 
بن حممد احلطاب، الطبعة الثالثة، ))4)هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان، )5/))4).
الكتب  دار  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  الشريازي،  عيل  بن  إبراهيم  املهذب،  ينظر:   (4(
أيب  بن  الشافعي، حييى  اإلمام  البيان يف مذهب  لبنان، ))/54)(؛  بريوت،  العلمية، 

اخلري العمراين، الطبعة األوىل ))4)هـ، دار املنهاج، جدة، السعودية، )76/5).
القاهرة،  مكتبة  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  قدامة،  ابن  أمحد  بن  اهلل  عبد  املغني،  ينظر:   (5(
الطبعة األوىل  ابن مفلح،  إبراهيم بن حممد  املقنع،  املبدع يف رشح  مرص، )0/5))(؛ 

))4)هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )4/))4).
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الرشوط واحلقوق  إليه يف كثري من  يرجع  والعرف أصل كبري،  واملستأجر، 
التي مل تقدر رشعًا وال لفظًا«))).

اختيار  يف  املتمثلة  التموييل  اإلجيار  لعقد  اخلاصة  للطبيعة  أن  عىل 
املستأجر لألصل املؤجر -سواٌء كان عقارًا أو منقوالً- بحيث إن املستأجر 
من  وهو  وغرضه،  احتياجاته  مع  يتفق  بام  الفنية  املواصفات  حيدد  من  هو 
تارًة  التسليم  جيعل  العقد،  حمل  السلعة  يوفر  الذي  املنتج  أو  املورد  حيدد 

وتارًة حكمّيًا. فعلّيًا 

املؤجر،  بيد  املؤجر  األصل  كان  إذا  ما  حالة  يف  فعلّيًا  التسليم  فيكون 
املؤجر  قام  إذا  فيام  هذا  ويتصور  للمستأجر،  املؤجر  من  مبارشًة  فيحصل 

باستالم األصل مبارشًة من املورد أو املنتج أو املقاول))).

حيصل  أن  التموييل  التأجري  يف  التعاقد  تنفيذ  عمليات  يف  الغالب  لكن 
املتمول  بتوكيل  املمول  قيام  عىل  العمل  جرى  حيث  حكمّيًا،  التسليم 
إبرام  قبل  عنه،  وكياًل  بصفته  فيستلمه  مبارشًة،  املورد  من  األصل  باستالم 

التموييل))). اإلجيار  عقد 

املؤجر  املال  استالم  مسؤولية  املستأجر  عاتق  عىل  يقع  احلالة  هذه  ويف 
القيام بجميع األعامل الالزمة للتحقق من مدى مطابقته  من املورد، وعليه 

الثانية،  الطبعة  السعدي،  الرمحن بن نارص  الفقهية، عبد  املسائل  املختارات اجللية من   (((
)ص:  السعودية،  الرياض،  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة  405)هـ، 

.(((7
جامعة  80 اجلشمعي،  رسى  أ.  التموييل،  اإلجيار  لعقد  القانوين  التنظيم  ينظر:   (((

النهرين، كلية احلقوق، العراق، 0)4)هـ-  00)م، )ص: )6).
الثانية،  الطبعة  دويدار،  حممد  هاين  د.  التموييل،  لإلجيار  القانوين  النظام  ينظر:   (((

8)4)هـ، مكتبة اإلشعاع الفنية، القاهرة، مرص، )ص: 67)).
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واملورد،  )املؤجر(  املمول  بني  عليها  االتفاق  تم  التي  الفنية  للمواصفات 
العيوب. للتحقق من خلوه من  وذلك بمعاينته لألصل وفحصه 

حمرض  بموجب  )املستأجر(  واملتمول  املورد  بني  االستالم  عملية  وتتم 
السعودي،  التموييل  اإلجيار  نظام  من  اخلامسة(  )املادة  أكدته  كام  استالم، 
ونصها: »إذا فوض املؤجر املستأجر -كتابًة- بتسلم األصل املؤجر مبارشًة 
يف  املحددة  واألوصاف  للرشوط  وفقًا  املقاول،  أو  املنتج  أو  املورد  من 
األصل  حالة  فيه  يثبت  حمرض  بموجب  التسليم  يكون  أن  فيجب  العقد، 
األصل  عن  بيان  أي  عن  املؤجر  جتاه  مسؤوالً  املستأجر  ويكون  املؤجر، 
عن  املقاول  أو  املنتج  أو  املورد  امتنع  وإن  املوقَّع،  التسليم  حمرض  يف  أثبت 

تسلمه«. رفض  فللمستأجر  املحرض،  توقيع 

ما  برشاء  عمالئه  أحد  البنك  توكيل  اإلسالمي  الفقه  جممع  أجاز  وقد 
أن  بغية  البنك  حلساب  ونحوها  وآليات  معدات  من  العميل  ذلك  حيتاجه 
عقد  ُيرَبم  أال  واشرتط  هلا،  الوكيل  حيازة  بعد  األشياء  تلك  البنك  يؤجره 
عقد  ُيفصل  أن  اشرتط  كام  للمعدات،  احلقيقي  التملك  بعد  إال  اإلجيار 
اإلجيار عن عقد الوكالة، وختم القرار بقوله: »واألفضل أن يكون الوكيل 

بالرشاء غري العميل املذكور إذا تيرس ذلك«))).

املنعقدة باألردن سنة 407)هـ،  الثالثة  القرار رقم ))( د/)/86/7، الدورة  ينظر:   (((
جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثالث، 408)هـ، ))/06)).
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املطلب الثاين: التزام املؤجر بضامن األصل املؤجر:

املؤجر،  عىل  يكون  املؤجرة  العني  أن ضامن  اإلسالمي  الفقه  يف  املتقرر 
وال يضمن املستأجر هالكها إال يف حال تعديه عليها أو تفريطه يف حفظها؛ 

لكوهنا أمانة يف يده، يردها بعد انتهاء مدة العقد))).

تلفت  إن  املستأجر  يد  يف  أمانة  املستأجرة  »والعني  قدامة:  ابن  قال 
العني  نعلم يف هذا خالفًا؛ وذلك ألنه قبض  تفريط مل يضمنها... وال  بغري 

أمانة«))). فكانت  منها،  يستحقها  منفعة  الستيفاء 

بالعني  االنتفاع  من  املستأجر  متكني  يلزمه  املؤجر  أن  ذلك:  وتعليل 
املستأجر  بني  حيول  املؤجرة  العني  وهالك  اإلجارة،  مدة  طيلة  املؤجرة 

واالنتفاع هبا، فيجب عليه ضامن هذا االنتفاع))).

التاسعة(،  )املادة  يف  السعودي  التموييل  اإلجيار  نظام  به  أخذ  ما  وهذا 
بقوة  أو  بسببه  كان  إذا  اهلالك  تبعة  املؤجر  »يتحمل  ونصه:  الثاين  البند 

قاهرة«.

دار  406)هـ،  الثانية،  الطبعة  الكاساين،  مسعود  بن  بكر  أبو  الصنائع،  بدائع  ينظر:   (((
حممد  للخريش،  خليل  خمترص  رشح  )0/4))(؛  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب 
لبنان،  بريوت،  للطباعة،  الفكر  دار  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  اخلريش،  اهلل  عبد  بن 
)6/7)(؛ هناية املحتاج، مرجع سابق، )08/5)(؛ مطالب أويل النهى يف رشح غاية 
اإلسالمي،  املكتب  5)4)هـ،  الثانية،  الطبعة  الرحيباين،  سعد  بن  مصطفى  املنتهى، 

بريوت، لبنان، ))/7 6).
املغني، مرجع سابق، )6/5 )).  (((

دار  8)4)هـ،  األوىل  الطبعة  البكري،  شطا  حممد  بن  بكر  أبو  الطالبني،  إعانة  ينظر:   (((
لبنان، ))/)4)). للطباعة، بريوت،  الفكر 
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 ،)((/4(  ((0 رقم  قراره  يف  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرره  ما  وهو 
ونص الشاهد منه: »يكون ضامن العني املؤجرة عىل املالك ال عىل املستأجر، 
تعدي  عن  ناشئ  تلف  غري  من  العني،  يلحق  ما  املؤجر  يتحمل  وبذلك 

تفريطه«))). أو  املستأجر 

وكذلك هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالة اإلسالمية يف املعيار 
البند )7/)/4)))). التاسع 

أما األنظمة األخرى فهي بخالف ذلك، حيث قررت أن األصل املؤجر 
يف عقد اإلجيار التموييل من ضامن املستأجر حتى وإن كان اهلالك راجعًا إىل 
ما  حالة  يف  إال  اهلالك  تبعة  املؤجر  يتحمل  وال  أجنبي،  فعل  أو  قاهرة  قوة 

إذا كان بسبب منه، كام هو يف النظام الفرنيس)))، وتبعه النظام األردين)4).

استقالله  يؤكد  ما  املؤجر  عىل  الضامن  أن  السعودي  النظام  تقرير  ويف 
عن بقية األنظمة األخرى.

املطلب الثالث: التزام املؤجر بالتأمني عىل األصل املؤجر:

تقدم أن العني املؤجرة يف عقد اإلجيار التموييل إذا تلفت فهي من ضامن 
عن  الناشئة  اآلثار  من  التخفيف  سبيل  ويف  املقارنة،  األنظمة  يف  املستأجر 
جتيز  التعويض،  دفع  عن  املستأجر  عجز  من  وخشية  املؤجر  األصل  تلف 

جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين عرش، ))4)هـ، ))/7 6).  (((
ينظر: املعايري الرشعية، مرجع سابق، )ص: )5)).  (((

ينظر: النظام القانوين للتأجري التموييل، د. هاين دويدار، مرجع سابق، )ص: 6)4).  (((
ينظر: قانون التأجري التموييل األردين رقم )45( لسنة )008)م(، املادة )4)).  (4(
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املؤجر  األصل  عىل  بالتأمني  املستأجر  إلزام  التمويل  جلهات  األنظمة))) 
تأمينًا شاماًل عىل كل األخطار، وطيلة مدة العقد))).

ولذا فإن التأمني عىل األصول املؤجرة حيقق ضامنًا للمؤجر من األخطار 
يف حال وقوعها، ونقاًل لتبعة اهلالك إىل عاتق املستأجر، فإذا هلكت املعدات 
مدة  باقي  عن  عليها  املتفق  اإلجيارية  األقساط  عىل  املؤجر  حيصل  -مثاًل- 
هناية  عند  للتملك  عليه  املتفق  الثمن  إىل  باإلضافة  التأمني  من رشكة  العقد 

العقد))).

الفقه  يف  الضامن  أحكام  مع  يتفق  ال  بالتأمني  املستأجر  إلزام  أن  إال 
بتبعة  مرتبط  هو  إنام  املرشوعة-  صيغته  -يف  التأمني  إن  حيث  اإلسالمي، 
يتحمل  أن  يستوجب  فهذا  أمانة،  يد  املستأجر  يد  أن  وبام  األصل،  هالك 

التأمني، بصفته مالكًا لألصل وضامنًا له. نفقات  املؤجر 

التاسعة،  )املادة  يف  السعودي  التموييل  اإلجيار  نظام  به  أخذ  ما  وهذا 
األصل  عىل  التعاوين  التأمني  املؤجر  »يتحمل  ونصها:  الثالثة(،  الفقرة 

املؤجر، وال جيوز اشرتاطه عىل املستأجر«)4).

التموييل والتخصيم املرصي  التأجري  املادة )7)( من قانون تنظيم نشاطي  كام جاء يف   (((
رقم )76)( لسنة )8)0)م(.

رسالة  نجيب، جملة  توفيق  نجالء  د.  التموييل،  اإلجيار  لعقد  القانونية  اجلوانب  ينظر:   (((
األول،  00)م،  العدد  األول،  املجلد  األردن.  جدارا،  جامعة  العلمية،  احلقوق 

)ص: )6)).
ينظر: النواحي القانونية يف عقد اإلجيار التموييل، مرجع سابق، )ص: 5))، 7))).  (((
وتاريخ  م/48  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  اململكة  يف  التموييل  اإلجيار  نظام   (4(

))/8/))4)هـ.
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وهو ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم 0)) )4/))( حيث 
العقد عىل تأمني  البند )أوالً( ما نصه: »إذا اشتمل  الفقرة )ج( من  ورد يف 
العني املؤجرة، فيجب أن يكون التأمني تعاونّيًا إسالمّيًا ال جتارّيًا، ويتحمله 

املستأجر«))). املؤجر، وليس  املالك 

قام  إذا  املؤجر  فإن  متوقع-  هو  -وكام  العملية  الناحية  من  أنه  عىل 
بإضافتها  النفقات  هذه  املستأجر  حيمل  فإنه  املؤجر،  األصل  عىل  بالتأمني 

إىل األقساط اإلجيارية.

املالية اإلسالمية  املحاسبة واملراجعة للمؤسسات  إليه هيئة  كام أشارت 
عىل  تكون  املؤجرة  »العني  ونصه:  التاسع،  املعيار  من   )8/(/5( البند  يف 
كلام  املرشوع  التأمني  طريق  عن  عليها  يؤمن  أن  له  وجيوز  املؤجر...  ضامن 
يف  أخذها  للمؤجر  ويمكن  املؤجر،  عىل  التأمني  ونفقة  ممكنًا،  ذلك  كان 

االعتبار ضمنًا عند حتديد األجرة«))).

القسط  إىل  نفقاته  أضيفت  -وإن  املؤجر  التزامات  من  التأمني  وكون 
املؤجر، وجيعل  املالية لألصل  التكلفة  اإلجياري- حيقق للمستأجر استقراَر 
وحتمل  نفقاته  وتقلبات  التأمني  رشكات  تعثر  مواجهة  يف  وحده  املؤجر 

خماطره.

جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين عرش، ))4)هـ، ))/7 6).  (((
املعايري الرشعية، مرجع سابق، )ص: 47)).  (((
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عدم  حال  يف  التملك  حق  قيمة  برد  املؤجر  التزام  الرابع:  املطلب 
العقد: استمرار 

)البند  يف  السعودي  التموييل  اإلجيار  لنظام  التنفيذية  الالئحة  قررت 
حق  للمستأجر  كان  إذا  ما  حالة  »ويف  نصه:  ما  التاسعة(  املادة  من  األول 
متلك األصل أو الوعد به يف هناية العقد -بحيث تزيد قيمة القسط اإلجياري 
عن أجرة املثل- وجوب فصل قيمة أجرة األصل عن قيمة حق التملك«.

أو  العقد،  ُفسخ  »إذا  أنه:  نفسها،  املادة  من  الثاين  البند  يف  قررت  ثم 
انفسخ يف أثناء مدة اإلجارة برضا الطرفني، أو بأحكام العقد، أو بالنظام، 

دفعها«. التي  للفرتة  التملك  قيمة حق  فللمستأجر اسرتداد 

محاية  فيه  راعى  الذي  احلكم  هبذا  السعودي  النظام  ومتيز  تفرد  وقد 
رشكة  مركز  تفوق  مقابل  يف  التعاقدي،  مركزه  ضعف  بحكم  املستأجر 

التفرد والتميز يربز من وجهني: التمويل، وهذا 

الوجه األول: أنه ألزم بفصل قيمة حق التملك عن قيمة أجرة األصل، 
التمويل  لتقدير رشكة  العقد، فلم يرتكه  بداية  العلم بكل منهام يف  واشرتط 
إىل  متشوفًا  وقتها  املستأجر  يكون  الفسخ، حيث  العقد وحصول  هناية  عند 

أيِّ مبلغ تقدره له رشكة التمويل ولو كان بعض حقه.

برد  أن تقوم  العقد  التمويل يف حال فسخ  ألزم رشكة  أنه  الثاين:  الوجه 
التملك. املستأجر يف مقابل حق  التي دفعها  املبالغ 

السعودي  النظام  هبا  تفرد  التي  امليزة  هذه  -فيام سبق- عن  وقد حتدثنا 
بتحقيق  العدالة  التموييل  اإلجيار  عقد  يف  راعى  حيث  اخلصائص-  -يف 

العقدي املطلوب بني أطرافه. التوازن 
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التي  املبالغ  مجيع  عىل  التمويل  رشكة  استحواذ  إن  قائل:  يقول  وقد 
عن  هلا  تعويضًا  يكون  املنفعة  قيمة  عىل  الزائد  ألن  يربره،  ما  له  استلمتها 

العقد. التي نجمت عن فسخ  اخلسائر 

متقرر  به  حلق  الذي  الرضر  عن  املترضر  تعويض  مبدأ  أن  واجلواب: 
رشعًا، استنادًا إىل قاعدة: )الرضر يزال(، لكنه مقيد بحدود الرضر الواقع 
املؤجر وقت  املقدرة لألصل  القيمة  بالفارق بني  فعاًل، ويمكن تقدير ذلك 
إبرام العقد والقيمة السوقية له عند الفسخ، بعد حسم املبالغ التي استلمتها 

رشكة التمويل وحسم كلفة األجل عن املدة املتبقية من العقد.

وهبذا يتبني أن البناء احلقوقي لعقد اإلجيار التموييل يف النظام السعودي 
خيتلف جذرّيًا عنه يف األنظمة األخرى.

فاألنظمة األخرى أخذت باملقابل املوحد ألقساط العقد، وحُتتَسب عىل 
احلقيقية  القيمة  ُتظِهر  لكنها ال  واألرباح،  والنفقات  املال  لرأس  تغطية  أهنا 
للقسط اإلجياري عىل أّن جزءًا منه يف مقابل املنفعة، وجزءًا آخريقابل حق 

التملك))).

أما النظام السعودي فقد كشف الغطاء عن حقيقة هذا العقد، وتعامل 
عقد  وأصبح  املجزأ،  باملقابل  أخذ  حيث  مناسبة،  مرونة  مع  بوضوح  معه 

منفصلني. مقتضيات عقدين  فيه  يراعى  التموييل  اإلجيار 

نحت  فقد  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  أما 
باجتاه األنظمة املقارنة، حيث سمحوا يف البند )8/8(: »بزيادة األجرة عىل 

أجرة املثل يف مقابلة الوعد له بالتمليك يف هناية مدة اإلجارة«.

ينظر: النظام القانوين للتأجري التموييل، د. هاين دويدار، مرجع سابق )ص: 80)).  (((
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حال  يف  املستأجر  إىل  املثل  أجرة  عىل  الزائد  بإرجاع  تسمح  مل  لكنها 
أن  مع  املستأجر)))،  من  بسبب  مدته  هناية  إىل  اإلجارة  عقد  استمرار  تعذر 
هذه الزيادة قد تكون أضعاف أجرة املثل، ومع أن السبب الذي تعذر معه 
استمرار العقد قد يكون املستأجر معذورًا به، كإعساره أو إفالسه أو تعثر 

املايل. وضعه 

املطلب اخلامس: التزام املؤجر بعدم الترصف باألصل املؤجر:

لصيغة  حالتني  حدد  السعودي  التموييل  اإلجيار  نظام  بأن  القول  تقدم 
التموييل، مها: اإلجيار 

هناية  يف  املؤجر  األصل  متلك  حق  للمستأجر  يكون  أال  األوىل:  احلالة 
أجرة  مع  تتناسب  اإلجياري  القسط  قيمة  تكون  أن  وضابطها:  العقد، 
املثل، وأال يلتزم املستأجر بدفع مبلغ مايل إضايف يف هناية العقد، فهذا عقد 
الفقه  يف  اإلجارة  عقد  حكم  فيأخذ  التملك،  حق  يتضمن  مل  متوييل  إجيار 

اإلسالمي.

يف  به  الوعد  أو  األصل  متلك  حق  للمستأجر  يكون  أن  الثانية:  احلالة 
هناية العقد، وضابطها: أن تزيد قيمة القسط اإلجياري عن أجرة املثل زيادة 
العقد  هناية  يف  إضايف  مايل  مبلغ  بدفع  املستأجر  يلتزم  أن  أو  معتادة،  غري 

مقابل متلك األصل.

عقد  استمرار  تعذر  »إذا  منه:  الشاهد  ونص   ،)8/8( البند  التاسع،  املعيار  يف  جاء   (((
اإلجارة إىل هناية مدته، من دون تسبب من املستأجر فإنه يرجع إىل أجرة املثل، ويرد 
إىل املستأجر الفرق بني أجرة املثل واألجرة املحددة يف العقد إذا كانت أكثر من أجرة 

املثل«. ينظر: املعايري الرشعية، مرجع سابق، )ص: 55)).
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مقتضيات  العقد  هذا  يف  راعى  وأنه  احلالة،  هذه  يف  النظام  حكم  وبّينّا 
سبيل  عىل  العقد  بداية  منذ  ينشآن  أحكامهام،  يف  منفصلني  عقدين  أحكام 
الرقبة،  متلك  عقد  واآلخر  إجارة،  عقد  أحدمها  التعاقب،  وليس  التوازي 

وأن النظام ألزم بالفصل بني عوض كل منهام.

وإذا علمنا أن انتقال امللكية بعوض إنام يكون بعقد بيع أو ما يف معناه، 
النظام عىل  املنصوص عليه يف  ملكية األصل  انتقال  تكييف  مناص من  فال 

أنه بيع معلق عىل رشط الوفاء بأقساط العقد.

وهبذا يكون عقد اإلجيار التموييل قد مجع عقد إجارة عىل املنفعة بعوض 
معلوم، وعقد بيع معلق عىل رشط بعوض معلوم )وحمله رقبة العني مستثنًى 

معلومًة(. مدًة  منفعتها  منها 

ابن  اإلسالم  شيخ  اختاره  كام  صحيح  بيع  رشط  عىل  املعلق  والبيع 
ابن سعدي))). القيم، والشيخ  تيمية)))، وابن 

ما  الفقهية،  القواعد  الرشعية، وال  األدلة  »ليس يف  القيم))):  ابن  وقال 
إال  املسلمني عىل رشوطهم  فإن  بالرشط، واحلقُّ جوازه،  البيع  تعليق  يمنع 

رشطًا أحل حرامًا أو حرم حالالً«)4).

السنة  مطبعة  68))هـ،  طبعة،  بدون  تيمية،  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العقد،  نظرية   (((
املحمدية، القاهرة، مرص، )ص: 7))).

مرجع سابق،  السعدي،  نارص  بن  الرمحن  عبد  الفقهية،  املسائل  من  اجللية  املختارات   (((
)ص )0)).

بدائع الفوائد، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، بدون طبعة وال تاريخ، دار الكتاب   (((
العريب، بريوت، لبنان، )6/4 ).

قال:    اهلل  رسول  أن    املزين  بن عوف  عمرو  إىل حديث  يشري  وهو   (4(
أخرجه  وقد  حراًما((،  أحلَّ  أو  حالاًل،  َم  حرَّ رشًطا  إالَّ  رشوطِهم،  عىل  ))املسلموَن 
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ينعقد  أنه:  واحلنابلة،  الشافعية  عند  رشط،  عىل  املعلق  العقد  وُحكم 
حني  إىل  فيه  العقد  آثار  تتأخر  لكن  بالقبول،  اإلجياب  بتالقي  فورًا  وينشأ 

املعلق عليه. حصول األمر 

سببه،  بقاء  مع  حكمه  تأخري  يف  أثر  له  »والتعليق  السبكي:  ابن  قال 
عندنا؛  جيوز  احلنث  قبل  التكفري  ومنها:  فقال:[...  مسائل  عليه  ج  َخرَّ ]ثم 

السبب«))). النعقاد 

حكمه  تأخري  يف  تأثريه  السبب،  عىل  دخل  إذا  الرشط  الطويف:  وقال 
حتى يوجد ال يف منع السببية))).

وبناًء عىل هذا يتخرج حكم ترصف املمول باألصل املعقود عليه ببيعه 
أو رهنه عىل النحو التايل:

البخاري معلقا بصيغة اجلزم، كتاب اإلجارة، باب أجرة السمرسة. صحيح البخاري، 
بريوت،  النجاة،  طوق  دار  ))4)هـ،  األوىل  الطبعة  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد 
رقم  حديث  الصلح،  يف  باب  األقضية،  كتاب  داود،  أبو  وأخرجه  ))/) (؛  لبنان، 
وتاريخ،  طبعة  بدون  السجستاين،  األشعث  بن  سليامن  داود،  أيب  سنن   ،)(5 4(
األحكام،  كتاب  الرتمذي،  وأخرجه  ))/04)(؛  لبنان،  صيدا،  العرصية،  املكتبة 
حسن  »حديث  وقال:   ،)((5(( رقم  حديث  الناس،  بني  الصلح  يف  ذكر  ما  باب 
5 ))هـ، رشكة  الثانية  الطبعة  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  سنن  صحيح«، 
ينظر:  األلباين،  وصححه   ،)6(6/(( مرص،  القاهرة،  احللبي،  البايب  ومطبعة  مكتبة 
الطبعة  األلباين،  الدين  نارص  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

الثانية 405)هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان، )5/)4)).
األشباه والنظائر، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الطبعة األوىل، ))4)هـ، دار   (((

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ))/ )، 4)).
ينظر: رشح خمترص الروضة، سليامن بن عبد القوي الطويف، الطبعة األوىل، 407)هـ،   (((

مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ))/5)6).
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أوالً: إذا مل يكن للمستأجر حق يف متلك األصل املؤجر يف هناية العقد، 
ترصف  حكم  يأخذ  رهنها  أو  املؤجرة  العني  ببيع  املمول  ترصف  فحكم 

املؤجر بالعني املؤجرة يف الفقه اإلسالمي.

العني  بيع  صحة  إىل  واحلنابلة)))  والشافعية)))،  املالكية)))،  ذهب  وقد 
منها. مستثناة  املنافع  املؤجرة، وتكون 

فال  الرقبة،  والبيع عىل  املنفعة،  إنام هي عىل  املستأجر  يد  أن  وحجتهم: 
بينهام، وال تعارض بني املحلني)4). منافاة 

وذهب احلنفية إىل أن البيع موقوف عىل إجازة املستأجر)5)، وحجتهم: 
املؤجرة)6). بالعني  املستأجر  تعلق حق 

ينظر: املعونة عىل مذهب عامل املدينة، عبد الوهاب بن عيل البغدادي بدون طبعة وال   (((
يف  اجلليل  مواهب  ))/06))(؛  السعودية،  املكرمة،  مكة  التجارية،  املكتبة  تاريخ، 

رشح خمترص خليل، مرجع سابق، )408/5).
الطالب،  منهج  الوهاب برشح  فتح  )8/5))(؛  سابق،  مرجع  املحتاج،  هناية  ينظر:   (((
لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار  4)4)هـ،  األوىل،  الطبعة  األنصاري،  حممد  بن  زكريا 

.((00/((
404)هـ،  الثانية،  الطبعة  تيمية،  ابن  اهلل  عبد  بن  السالم  عبد  الفقه،  يف  املحرر  ينظر:   (((
يونس  بن  منصور  القناع،  كشاف  ))/ 8)(؛  السعودية،  الرياض،  املعارف،  مكتبة 

البهويت، بدون طبعة وال تاريخ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )4/))).
طبعة،  بدون  البجريمي،  حممد  بن  سليامن  املنهج،  عىل رشح  البجريمي  حاشية  ينظر:   (4(
القناع،  كشاف  و)/86)(؛   (6 /(( مرص،  القاهرة،  احللبي،  مطبعة   6))هـ، 

مرجع سابق، )4/))).
سابق،  مرجع  الصنائع،  بدائع  )6/)6)(؛  سابق،  مرجع  الرائق،  البحر  ينظر:   (5(

.((07/4(
السالم،  دار  7)4)هـ،  الثانية،  الطبعة  القدوري،  حممد  بن  أمحد  التجريد،  ينظر:   (6(

القاهرة، مرص، )4/7)6)(؛ بدائع الصنائع، مرجع سابق، )08/4)).
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يف  فليس  اإلجارة،  يف  عليه  املعقود  غري  عىل  وارد  البيع  بأن  ونوقش: 
املستأجر، فلم تعترب إجازته))). إبطال حلق  بيعها 

العقد -كام  املؤجر يف هناية  للمستأجر حق متلك األصل  كان  إذا  ثانيًا: 
به حق  تعلق  املؤجر  أنَّ األصل  احلالة:  أوضحناه سابقًا-، واحلكم يف هذه 
احلق  وهذا  رشط،  عىل  معلق  بيع  بموجب  رقبته  يتملك  بأن  للمتمول 

للمتمول يمنع املمول من الترصف فيه بام يرض صاحب احلق.

لتعلق  املرهونة،  بالعني  الترصف  من  الراهن  ُمنع  إذا  أنه  ذلك:  وتعليل 
رشط  عىل  املبيعة  بالعني  الترصف  من  البائع  فمنع  هبا)))،  املرهتن  حق 
حق  تعلق  من  أقوى  بالعني  املشرتي  حق  تعلق  ألن  أوىل؛  باب  من  يكون 
بينام  املشرتي،  إىل  العني  ملك  نقل  عىل  موافقة  البيع  إذ  باملرهون،  املرهتن 
حيتمل  املعلق  البيع  بأن  االستدالل  هذا  ينتقض  وال  للدين،  توثيق  الرهن 
حيتمل  كذلك  الرهن  ألن  حيصل،  ال  وقد  عليه  املعلق  األمر  حصول  فيه 

االستيفاء منه، وقد ال حيصل.

السعودي  النظام  يف  التموييل  اإلجيار  عقد  لصيغة  التوصيف  هذا  وبعد 
باألصل  املمول  لترصف  الرشعي  احلكم  بيان  ُثّم  له،  الفقهي  والتكييف 
-أوالً-  نعرض  اإلسالمي؛  الفقه  يف  املعامالت  قواعد  عىل  خترجيًا  املؤجر 

الطبعة  البغدادي،  عيل  بن  الوهاب  عبد  اخلالف،  مسائل  نكت  عىل  اإلرشاف  ينظر:   (((
سابق،  مرجع  املغني،  ))/664(؛  لبنان،  بريوت،  حزم،  ابن  دار  0)4)هـ،  األوىل، 

.((50/5(
رشف  بن  حييى  املهذب،  رشح  املجموع   ،)(7(/4( سابق،  مرجع  املغني،  ينظر:   (((
بريوت،  الفكر،  دار  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  واملطيعي،  السبكي  تكملة  مع  النووي، 

لبنان، )))/ ))).
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النظام  نعرض حكم  ُثّم  املؤجر،  باألصل  املمول  األنظمة يف ترصف  حكم 
السعودي.

حكم ترصف املمول باألصل املؤجر يف األنظمة:

هناية  يف  املتمول  إىل  األصل  ملكية  بنقل  املمول  ُتلزم  األنظمة  أن  رغم 
االلتزامات  بجميع  أوىف  قد  يكون  أن  برشط  ذلك،  اختار  إذا  العقد،  مدة 
بنقل  املمول  التزام  هو  األصل  أن  عىل  بناء  عاتقه؛  عىل  العقد  يلقيها  التي 

امللكية يف هناية مدة اإلجيار.

ناقاًل  ترصفًا  املؤجر  األصل  يف  الترصف  للمول  جتيز  باملقابل  أهنا  إال 
. للملكية

يقبل  مل  إذا  املستأجر  الفرنيس حول حقوق  القضاء  تساؤل يف  ثار  ولذا 
التموييل. إليه( إنفاذ عقد اإلجيار  إليه ملكية األصل )املترصف  انتقلت  من 

الثاين  املشرتي  بأن  وقىض:  اإلشكال  هذا  يف  الفرنيس  النظام  ففَصل 
ويظل  مدته،  طوال  التموييل  اإلجيار  عقد  بأحكام  يلتزم  إليه(  )املترصف 
األخري  هذا  يبقى  أن  عىل  ذواهتا،  )املترصف(  املمول  بالتزامات  ملتزمًا 
ضامنًا لوفاء )املترصف إليه( بتلك االلتزامات، باعتبار أنه الشخص الذي 

أصالة))). للمتمول  التزم 

هبذا  التموييل  التأجري  بعقد  اخلاصة  الدولية  االتفاقية  أخذت  وقد 
ملكية  نقل  يف  احلق  التموييل  املؤجر   )(/(4( املادة  يف  فأعطت  االجتاه، 

)ص:  سابق،  مرجع  دويدار،  حممد  هاين  د.  التموييل،  للتأجري  القانوين  النظام  ينظر:   (((
.((7( - (7(
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األطراف  حقوق  يف  تغري  ذلك  عىل  يرتتب  أالَّ  عىل  للغري  املؤجر  األصل 
والتزاماهتم))).

التأجري  نظام  مثل  األخرى  األنظمة  من  عدد  االجتاه  هذا  عىل  سار  ثم 
أن  للمؤجر  أنه: »جيوز  املادة )))( حيث نصت عىل  التموييل املرصي، يف 
املستأجر  التنازل يف حق  آخر، وال يرسي هذا  إىل مؤجر  العقد  يتنازل عن 
التنازل أي إخالل باحلقوق  إال من تاريخ إخطاره به، وال يرتتب عىل هذا 

العقد«))). بموجب  للمستأجر  املقررة  والضامنات 

إشعاره  يشرتطون  لكن  املستأجر،  موافقة  يشرتطون  ال  أهنم  وواضح 
موافقة  اشرتط  الذي  األردين،  التموييل  التأجري  نظام  بخالف  وهذا  به، 

املستأجر عىل بيع األصل املؤجر أو رهنه))).

ومن املمكن أن نجد تفسريًا الجتاه األنظمة األخرى إىل جواز ترصف 
يكيفون  أهنم  وذلك  للمستأجر؛  متلك  حق  به  تعلق  الذي  باألصل  املمول 
عقد اإلجيار التموييل بأنه عقد إجيار يتحول إىل عقد متليك إذا سدد املتمول 
يقبلون  ال  ولذا  بيعًا،  وينتهي  إجيارًا  يبدأ  فهو  األقساط،  مجيع  )املستأجر( 
ألهنم  مضاعفًة،  أضعافًا  املثل  أجرة  عىل  زاد  ولو  اإلجياري  القسط  جتزئة 
املؤجر،  األصل  بملكية  حمتفظًا  املالك  يظل  كي  املنفعة،  مقابل  يف  ونه  يُعدُّ

ينظر: النواحي القانونية يف عقد التأجري التموييل، مرجع سابق، )ص:  ))).  (((
لسنة   )(76( رقم  املرصي،  والتخصيم  التموييل  التأجري  نشاطي  تنظيم  قانون   (((

)8)0)م(.
املادة  يف  جاء  حيث  )008)م(،  لسنة   )45( رقم  األردين  التموييل  التأجري  قانون   (((
أال  برشط  املستأجر،  بموافقة  رهنه  أو  املأجور  بيع  حق  للمؤجر  »يرتتب   :)4/(((

يرتتب عىل ذلك انتقاص من أي حقوق أو مزايا مقررة للمستأجر«.
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التمليك، وال بازدواجهام،  كام أهنم ال يقبلون بفصل عقد اإلجيار عن عقد 
وإنام يردان عىل حمل واحد وبعوض واحد عىل سبيل التعاقب والتوايل))).

لكن هذا التفسري ال ينسجم مع االجتاه اجلديد الذي أتى به نظام التأجري 
القسط  بتجزئة  ألزم  والذي  الباحث-  نظر  السعودي -من وجهة  التموييل 
الرقبة، مما استوجب نشوء عقدين  اإلجياري وفصل قيمة األجرة عن قيمة 
أحكامه  منهام  واحد  ولكل  التموييل،  اإلجيار  عقد  يف  واجتامعهام  منفصلني 

اخلاصة به، ويبدأ رسياهنام منذ بداية العقد.

التموييل  اإلجيار  نظام  أخذ  عادته-  غري  -وعىل  ذلك  ومع  أنه  إال 
يف  املمول  ترصف  اخلامسة عرشة(  )املادة  يف  فأجاز  االجتاه  هبذا  السعودي 
للغري،  املؤجر  املؤجر األصل  باع  »إذا  أنه:  املؤجر، حيث نص عىل  األصل 

بالعقد«. تنتقل حمملة  فإن ملكية األصل 

النظام  هبا  جاء  التي  ومكوناته  العقد  صفة  مع  تتفق  ال  املادة  وهذه 
نحاه  الذي  االجتاه  مع  تتسق  وال  الباحث-  نظر  وجهة  -من  السعودي 

باعتباره عقد إجارة اقرتن به عقد بيع معلق عىل رشط السداد.

كام  وقيدته،  احلق  هذا  حدود  فضيقت  التنفيذية  الالئحة  جاءت  وقد 
املرتتبة عىل  التنازل عن حقوقه  »للمؤجر  منها:  الرابعة(  )املادة  هو منطوق 
العقد دون موافقة املستأجر، إال إذا َنصَّ العقد عىل خالف ذلك، ويف مجيع 

األحوال جيب أن يراعى يف التنازل اآليت:

أال يرتتب عليه رضر باملستأجر.. )
الليل،  أبو  دسوقي  إبراهيم  د.  األخرى،  االئتامنية  والبيوع  بالتقسيط  البيع  ينظر:   (((
املنتهي  اإلجيار  05)(؛  )ص:  الكويت،  جامعة  مطبوعات  404)هـ،  األوىل  الطبعة 

بالتمليك، د. حممد جرب األلفي، مرجع سابق، ))/8 5).
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أن يرسي من تاريخ قيده يف سجل العقود.. )

التزاماته املرتتبة عىل العقد.. ) أال يعفي املؤجر من 

التغيري . 4 تغيري يف جهة تسلم األجرة فيرسي هذا  التنازل  نشأ عن  إذا 
يف حق املستأجر من تاريخ إبالغه به«))).

باألصل  املؤجر  ترصف  حق  مبدأ  يف  يكمن  اإلشكال  أن  نرى  لكننا 
التالية: للحيثيات  املؤجر 

أوالً: أن األصل املؤجر قد تعلق به حق املشرتي بتملكه يف هناية العقد 
متلكًا معلقًا عىل رشط السداد، وقد قبل املمول هذا البيع وريض به، فليس 

من حقه إذًا بيعه مرة ثانية، خاصة وأنه استلم أجزاء من ثمنه.

ثانيًا: يف حوزة املمول أموال قبضها من املتمول عىل أهنا أجزاء من ثمن 
متلك األصل، فام مصري هذه األموال بعد بيع األصل ملشرٍت ثان، هل له حق 
يردها عىل املشرتي  الوديعة  تبقى وديعة عنده؟ ثم هل هذه  أهنا  أم  متلكها، 
املشرتي  يسرتدها  كيف  ثم  الثاين؟  للمشرتي  وديعة  يسلمها  أم  األول، 
األول )املستأجر( يف حال فسخ العقد، أو اختيار عدم التملك: هل يرجع 
عىل املتمول أم يرجع عىل املشرتي الثاين؟ خاصًة وأن الالئحة قد أثبتت له 

حق االسرتداد، كام جاء يف )املادة التاسعة(.

أن األصل املؤجر يف حال جواز بيعه من قبل املتمول ملشرٍت ثان،  ثالثًا: 
مجيع  املتمول  يدفع  أن  فيحتمل  املفعول،  ساري  زال  ما  األول  العقد  فإن 
فيستحق  العقد  ينفسخ  أن  وحيتمل  العقد،  بموجب  فيتملكه  األقساط 
املالية التي دفعها للممول عىل أهنا حق متلك،  املتمول اسرتداد مجيع املبالغ 

التموييل، مرجع سابق. اإلجيار  لنظام  التنفيذية  الالئحة   (((
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أحدمها،  احتاملني غري مستقر عىل  بني  الثاين مرتدد  املشرتي  فالعقد يف حق 
مما جيعله بيع غرر غري صحيح.

البيع  عىل  املرتتبة  وااللتزامات  احلقوق  توضح  مل  الالئحة  أن  رابعًا: 
الثاين، ومل تفرس ما جاء يف )املادة اخلامسة عرشة( من النظام )من أن ملكية 
تنتقل؟ وكيف  بالعقد( وما هي هذه احلمولة؟ وكيف  تنتقل حمملة  األصل 
تسرتد؟ كام أن الالئحة مل توضح سبب عدوهلا عن )مصطلح البيع( الوارد 
يف )املادة اخلامسة عرشة( من النظام، إىل )مصطلح التنازل( الوارد يف )املادة 

الرابعة( من الالئحة، وهل هلذا العدول أثر يف حكم الترصف ونوعه.

ما  حالة  عىل  اخلامسة عرشة(  )املادة  مدلول  نرى قرص رسيان  سبق  ملا 
القسط  قيمة  كانت  بأن  التملك؛  حق  من  التموييل  اإلجيار  عقد  خال  إذا 
باألصل  املمول  وعدم جواز ترصف  فقط،  املثل  أجرة  اإلجياري يف حدود 

املؤجر إذا كان العقد يتضمن حق املستأجر بالتملك يف هناية العقد.
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الثاين املبحث 
املستأجر التزامات 

عىل  االلتزامات  من  مجلة  التموييل  اإلجيار  عقد  عىل  النظام  رتب 
املطالب  يف  سنعرضها  املواد،  من  عدد  يف  النظام  حددها  وقد  املستأجر، 

التالية:

املطلب األول: التزام املستأجر بدفع أقساط اإلجيار:

مواعيد  يف  عليها  املتفق  اإلجيار  أقساط  بدفع  املستأجر  التزام  ُيعدُّ 
استحقاقها االلتزام األسايس له، وذلك يف مقابل منفعة األصل املؤجر.

من  الطرفني،  بني  املربم  االتفاق  بحسب  يكون  العقد  بأقساط  والوفاء 
أو تضمن معها  املنفعة  قيمة  اقترص عىل  القسط اإلجياري، سواء  قيمة  جهة 
أو  شهرية  كانت  سواء  هبا،  الوفاء  مواعيد  جهة  ومن  التملك،  حق  قيمة 
بينهام، ومن جهة  املتفق عليها  املواعيد  أو بحسب  أو سنوية،  نصف سنوية 

الوفاء. مكان 

»يدفع  أن:  عىل  األول(،  البند  السادسة،  )املادة  يف  النظام  نص  وقد 
مل  ولو  العقد  يف  املحددة  املواعيد  يف  عليها  املتفق  األجرة  دفعات  املستأجر 

ينتفع باألصل املؤجر، إال إذا كان عدم االنتفاع بسبب املؤجر«.

البند ثالثة أحكام متتالية، وهي: وقد تضمن هذا 

املواعيد  يف  عليها  املتفق  األجرة  دفعات  املستأجر  يدفع  األول:  احلكم 
املحددة يف العقد:
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وهذا احلكم يتفق مع أحكام دفع األجرة يف الفقه اإلسالمي)))، ويستند 
هذا احلكم إىل عدد من األحاديث النبوية، منها:

اهللُ: . ) ))قاَل  قال:    النبي  عن    هريرة  أبو  رواه  ما 
ا  ُحرًّ باَع  وَرُجٌل  َغَدَر،  ُثمَّ  يب  أْعَطى  َرُجٌل  الِقياَمِة:  َيوَم  َخْصُمُهْم  أنا  َثالَثٌة 

ُيْعِط أْجَرُه(())). َثَمنَُه، وَرُجٌل اْسَتْأَجَر أِجرًيا فاْسَتْوَف منه ومَلْ  فأَكَل 

وجه االستدالل باحلديث:

يدفع  ومل  األجري  منفعة  استوىف  ملن  الشديد  الوعيد  احلديث  تضمن 
بجامع  أجرهتا،  يدفع  ومل  مالية  عني  منفعة  استوىف  من  فكذلك  أجرته،  له 

استيفاء املنفعة مع االمتناع عن دفع العوض يف كل منهام))).

قال: . )   اهلل  رسول  أن    املزين  عوف  بن  عمرو  عن 
َم حالاًل، أو أحلَّ حراًما(()4). ))املسلموَن عىل رشوطِهم، إالَّ رشًطا حرَّ

األوىل،  الطبعة  البخاري،  أمحد  بن  حممود  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط  ينطر:   (((
4)4)هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، )480/7(؛ الرشح الكبري عىل خمترص 
الطبعة  النووي،  رشف  بن  حييى  الطالبني،  روضة  )4/)(؛  سابق،  مرجع  خليل، 
مرجع  املغني،  )74/5)(؛  لبنان،  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  ))4)هـ،  الثالثة، 

سابق، )8/ )).
أخرجه البخاري، باب إثم من منع أجر األجري، احلديث )70))(، صحيح البخاري،   (((
مرجع سابق، ))/0 (؛ وابن ماجه، باب أجر األجراء، احلديث ))44)(، سنن ابن 
العربية،  الكتب  إحياء  دار  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  القزويني،  يزيد  بن  حممد  ماجه، 

القاهرة، مرص، ))/6)8).
بدون  العسقالين،  بن حجر  بن عيل  أمحد  البخاري،  الباري رشح صحيح  فتح  ينظر:   (((

طبعة،  7))هـ، دار املعرفة، بريوت، لبنان، )8/4)4).
سبق خترجيه.  (4(
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وجه االستدالل باحلديث:

وإذا  عنه،  منهّيًا  يكن  مل  إذا  له رشطه  يثبت  العاقد  أن  عىل  احلديث  دل 
ثبت الرشط، وجب الوفاء به))).

احلكم الثاين: أن املستأجر يدفع األجرة ولو مل ينتفع باألصل املؤجر:

قال  كام  اإلسالمي  الفقه  يف  األجرة  دفع  أحكام  مع  يتفق  احلكم  وهذا 
يفتح  فلم  املستأجر،  إىل  املفتاح  وسلم  فارغًا،  املنزل  أجر  »ولو  الكاساين: 
التمكني  وهو  التسليم  لوجود  األجرة؛  كل  لزمه  املدة،  مضت  حتى  الباب 

من االنتفاع برفع املوانع يف مجيع املدة«))).

عليها،  اإلجارة  وقعت  التي  العني  إليه  »وإن سلمت  قدامة:  ابن  وقال 
ومضت املدة، وال حاجز له عىل االنتفاع، استقر األجر وإن مل ينتفع«))).

إال  املؤجر  باألصل  ينتفع  مل  املستأجر األجرة ولو  يدفع  الثالث:  احلكم 
إذا كان عدم االنتفاع بسبب املؤجر:

وهذا احلكم الذي قرره النظام ال يتفق مع أحكام دفع األجرة يف الفقه 
بتبعية  املتعلقة  النظام  من  التاسعة(  )املادة  مع  يتسق  ال  أنه  كام  اإلسالمي، 

هالك العني املؤجرة -كام سبق-.

ذلك أن األجرة يف الفقه اإلسالمي تستحق بالتمكن من االنتفاع وإن مل 
ينتفع املستأجر، فإذا مل يتمكن املستأجر من االنتفاع بسبب أجنبي أو بسبب 
األوىل،  الطبعة  القاري،  حممد  بن  عيل  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة  ينطر:   (((
حممد  بن  محد  السنن،  معامل  )5/)6 )(؛  لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار  ))4)هـ، 

اخلطايب، الطبعة األوىل، )5))هـ، املطبعة العلمية، حلب، سوريا، )66/4)).
بدائع الصنائع، مرجع سابق، )4/ 7)).  (((

املغني، مرجع سابق، )8/ )).  (((
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أمر غالب مل تلزمه األجرة، وهذا احلكم الذي قرره النظام السعودي يتفق 
فيه مع األنظمة األخرى.

ثالث  بني  والنظام  الفقه  يف  يدور  االنتفاع  عدم  مع  األجرة  ودفع 
حاالت:

األوىل: إذا كان عدم االنتفاع بسبب من املستأجر، ويف هذه احلالة يتفق 
الفقه والنظام يف لزوم دفع األجرة.

يتفق  احلالة  هذه  ويف  املؤجر،  من  بسبب  االنتفاع  عدم  كان  إذا  الثانية: 
الفقه والنظام عىل عدم لزوم دفع األجرة.

الثالثة: إذا كان عدم االنتفاع بسبب فعل أجنبي أو أمر غالب، ويف هذه 
دفع  املستأجر  يلزم  ال  اإلسالمي  الفقه  ففي  والنظام،  الفقه  خيتلف  احلالة 

األجرة)))، ويف النظام يلتزم املستأجر بدفع األجرة))).

ومنشأ اخلالف هو يف ضامن العني املؤجرة )وقد تقدم حكمه يف املبحث 
التلف  كان  وإن  حتى  املؤجر  عىل  الضامن  اإلسالمي  الفقه  ففي  األول(، 
إال  اهلالك  تبعة  املستأجر  يتحمل  أجنبي، وال  أو فعل  أمر غالب  إىل  راجعًا 

إذا كان بسببه.

زيد  أيب  رسالة  عىل  الدواين  الفواكه  )7/8(؛  سابق،  مرجع  الرائق،  البحر  ينظر:   (((
القريواين، أمحد بن غانم النفراوي، بدون طبعة، 5)4)هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان، 
))/)))(؛ أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، زكريا بن حممد األنصاري، بدون 
الكبري  الرشح  لبنان، ))/))4(؛  الكتاب اإلسالمي، بريوت،  دار  تاريخ،  طبعة وال 
عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد ابن قدامة املقديس، بدون طبعة وال تاريخ، دار 

.(((( الكتاب العريب، بريوت، لبنان، )6/))) - 
68)(؛  )ص:  سابق،  مرجع  الشوابكة،  عايد  حممد  د.  التموييل،  التأجري  عقد  ينظر:   (((

النواحي القانونية يف عقد التأجري التموييل، مرجع سابق، )ص: 0))).
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ويف األنظمة األخرى الضامن عىل املستأجر حتى وإن كان التلف راجعًا 
كان  إذا  إال  اهلالك  تبعة  املؤجر  يتحمل  وال  أجنبي،  فعل  أو  قاهرة  قوة  إىل 

بسببه.

اإلسالمي يف  الفقه  برأي  أخذ  تقدم-  السعودي -كام  النظام  كان  وإذا 
فكان  التفريط،  أو  التعدي  حال  يف  إال  يضمن  ال  أمانة  يد  املستأجر  يد  أن 
حرّيًا به أن يتسق حكمه هنا مع ما قرره يف حكم الضامن، فال يلزم املستأجر 

دفع األجرة إال إذا كان عدم االنتفاع بسبب من املستأجر.

ويمكن ختريج ما قىض به النظام هنا -من إلزام املستأجر بدفع األجرة 
املؤجر-  من  بسبب  االنتفاع  عدم  يكن  مل  إذا  املؤجر  باألصل  ينتفع  مل  ولو 

عىل قول بعض الفقهاء بصحة تضمني يد األمانة بالرشط.

وقد قال بصحة اشرتاط الضامن عىل األمني، من السلف: قتادة، وعبيد 
املالكية)))،  عند  قول  وهو  الظاهري)))،  وداود  العنربي،  احلسن  بن  اهلل 

ورواية عند احلنفية)))، ورواية عن اإلمام أمحد.

قال ابن قدامة: »ال يصح رشط الضامن... وعن أمحد أنه سئل عن ذلك، 
فقال: املسلمون عىل رشوطهم، وهذا يدل عىل نفي الضامن برشطه«)4).

الكتب  دار  األوىل،  )4)هـ،  الطبعة  املاوردي،  بن حممد  الكبري، عيل  احلاوي  ينظر:   (((
الطبعة  الشوكاين،  عيل  بن  حممد  األوطار،  نيل  )8/7))(؛  لبنان،  بريوت،  العلمية، 

األوىل، ))4)هـ، دار احلديث، القاهرة، مرص، )54/5)).
الطبعة  اجلندي،  إسحاق  بن  خليل  احلاجب،  ابن  خمترص  رشح  يف  التوضيح  ينظر:   (((
البيضاء،  الدار  الرتاث،  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  األوىل،  )4)هـ، 

املغرب، )0/6 4).
ينظر: تبيني احلقائق، مرجع سابق، )85/5).  (((

املغني، مرجع سابق، )7/5 )).  (4(
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فإذا كانت املسألة حمل خالف، وقد اختار ويل األمر أحد القولني فيها، 
مسائل  يف  اخلالف  يرفع  احلاكم  حكم  أن  الفقهية:  القواعد  يف  املتقرر  فإن 

القول واحدًا))). االجتهاد وُيرجع 

عن  املستأجر  تأخر  عند  املؤجلة  األقساط  حلول  تقديم  اشرتاط  مسألة: 
السداد:

يتفرع عن التزام املستأجر بدفع األجرة مسألُة اشرتاط حلول األقساط 
نظام  من  السادسة(  )املادة  قضت  وقد  السداد،  عن  تأخره  عند  املؤجلة 
اإلجيار التموييل، يف البند الثاين: بجواز اشرتاط تقديم حلول دفعات أجرة 
تتجاوز  أال  برشط  السداد،  يف  تأخره  حال  يف  املستأجر  يدفعها  مستقبلية، 

عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.

جاء  املقيد-  -باحللول  السعودي  النظام  به  قىض  الذي  احلكم  وهذا 
اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  قررته  ملا  خالفًا 
أن  »للمؤجر  ونصه:  املطلق-  -باحللول   )(/6( البند  التاسع،  املعيار  يف 
أو  قسط  سداد  عن  تأخر  إذا  األقساط  باقي  حلول  املستأجر  عىل  يشرتط 
أكثر دون عذر معترب، بعد إرسال إشعار من املؤجر بمدة معينة، مع متكني 

املتبقية...«))). املدة  بالعني يف  املستأجر من االنتفاع 

وقد أجاز جممع الفقه اإلسالمي الدويل بقراره رقم )5 ))/6( يف البند 
البائع  يشرتط  أن  رشعًا  »جيوز  نصه:  ما  بالتقسيط،  البيع  بشأن  )خامسًا( 

ينظر: ترتيب الفروق واختصارها، حممد بن إبراهيم البقوري، بدون طبعة، 4)4)هـ،   (((
أويل  مطالب  ))/57)(؛  املغربية،  باململكة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 

النهى، مرجع سابق، )6/) )).
املعايري الرشعية، مرجع سابق، )ص:  4)).  (((
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باألجل حلول األقساط قبل مواعيدها، عند تأخر املدين عن أداء بعضها، 
ما دام املدين قد ريض هبذا الرشط عند التعاقد«))).

وإذا وازنَّا بني هذين احلكمني، وجدنا أن املادة )6/)( من نظام اإلجيار 
التموييل السعودي أقرب إىل قواعد العدل واإلنصاف، حيث قيدت حلول 

األقساط بأالَّ تتجاوز عدد األقساط التي تأخر املستأجر عن سدادها.

عذر  عن  ناجتًا  تأخره  يكون  أالَّ  وهو:  آخر  قيدًا  النظام  أضاف  ولو 
يف  تقديرية  سلطة  للمحكمة  كان  وإن  أوىل،  لكان  السداد  تأخري  إىل  أجلأه 
إيقاف مفاعيل هذا الرشط عند العذر، عىل أن تقييد األقساط التي حتل عىل 

املستأجر أخف عليه مما لو كان احللول مطلقًا غري مقيد.

التموييل السعودي باحللول املقيد أقرب إىل  عىل أن حكم نظام اإلجيار 
اململكة  يف  العلامء  كبار  هيئة  أقرته  الذي  اجلزائي  الرشط  بمعايري  االلتزام 
بقرارها رقم )5)( وتاريخ ))/4/8 ))هـ، ونصه: »إن الرشط اجلزائي 
ما مل  به،  العقود رشط صحيح معترب، جيب األخذ  الذي جيري اشرتاطه يف 
يكن هناك عذر يف اإلخالل بااللتزام املوجب له يعترب رشعًا، فيكون العذر 
كثريًا عرفًا -بحيث  اجلزائي  الرشط  كان  وإذا  يزول،  لوجوبه حتى  مسقطًا 
فيجب  الرشعية-  القواعد  مقتىض  عن  بعيدًا  ويكون  املايل  التهديد  به  يراد 
أو  العدل واإلنصاف، عىل حسب ما فات من منفعة،  الرجوع يف ذلك إىل 
حلق من مرضة، ويرجع تقدير ذلك عند االختالف إىل احلاكم الرشعي«))).

جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، 0)4)هـ، ))/448).  (((
العربية  اململكة  يف  العلامء  كبار  هيئة  عن  الصادر  العلامء،  كبار  هيئة  أبحاث  ينظر:   (((

الرياض ))/5 )). العلمية واإلفتاء،  للبحوث  العامة  الرئاسة  السعودية، 
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املستأجر  تأخر  التي  األقساط  من  أكثر  أعداد  بحلول  احلكم  إن  حيث 
عن سدادها يعد كثريًا عرفًا، خيرج به عن قواعد العدل واإلنصاف.

الوارد بعقد اإلجيار  أثار الرشط اجلزائي  وأما يف األنظمة األخرى فقد 
التموييل منازعات عديدة، حاول من خالهلا عمالء رشكات التمويل احلد 
من آثاره: بادعاء بطالنه تارًة، وبمطالبة القايض بخفضه تارًة أخرى، حتى 
سلطة  القايض  بإعطاء  )5 ))هـ(  75 )م  عام  الفرنيس  النظام  ل  تدخَّ
بتخفيض  طبيعتها  كانت  أّيًا  بالعقود  الواردة  اجلزائية  الرشوط  تعديل 
الرشط اجلزائي املغاىل فيه)))، ويرى الباحث أن احلل القضائي يتطلب وقتًا 
وجهدًا وتكاليف مالية للتقايض، وأوىل منه ما قىض به النظام السعودي.

املطلب الثاين: التزام املستأجر باملحافظة عىل األصل املؤجر:

األصل  عىل  باملحافظة  املستأجر  التزام  التموييل  اإلجيار  عقد  يقتيض 
األول(  البند  يف  السابعة  )املادة  وضعت  وقد  يده،  يف  أمانة  ألنه  املؤجر، 
األصل  باستعامل  املستأجر  »يلتزم  فقالت:  االلتزام،  هذا  معايري  النظام  من 

املؤجر يف األغراض املتفق عليها يف حدود االستعامل املعتاد«.

يتفق  ما  هو:  املؤجر،  األصل  الستعامل  األول  املعيار  جعلت  حيث 
لتعليامت  وفقًا  ونوعه  االستعامل  كيفية  العقد  يف  حُيدد  بأن  املتعاقدان،  عليه 

الفنية عند استعامله. ينبغي مراعاته من اإلجراءات  التشغيل، وما 

البيع  4)5-5)5(؛  )ص:  سابق  مرجع  التموييل،  للتأجري  القانوين  النظام  ينطر:   (((
بالتقسيط والبيوع االئتامنية األخرى، مرجع سابق )ص: 57)).
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املستأجر  ألزمت  بأن  العقد:  يف  حيدد  مل  فيام  الثاين  املعيار  جعلت  ثم 
املتعارف عليها))). الفنية  املعتاد، أي وفقًا لألصول  باالستعامل 

وهذان املعياران يتفقان مع قواعد املعامالت يف الفقه اإلسالمي، حيث 
الرشوط  يف  »األصل  الفقهية:  القاعدة  عىل  بناًء  أوالً؛  الرشط  إعامل  جيب 
 : النبي  قول  من  مستنبطة  القاعدة  وهذه  واللزوم«)))،  الصحة 

َم حالاًل، أو أحلَّ حراًما(())). ))املسلموَن عىل رشوطِهم، إالَّ رشًطا حرَّ

الرشوط«)4)،  عند  احلقوق  »مقاطع   : اخلطاب  بن  عمر  وقول 
يشرتطها  التي  للرشوط  تبعًا  يتحدد  إنام  احلقوق  بني  الفصل  أن  ومعناه: 
بام  الوفاء  عليه  فيجب  بالرشط،  نفسه  قيَّد  نفسه  عىل  فاملشرتط  املتعاقدان، 

اشرتط)5).

واملراجعة  املحاسبة  هليئة  التاسع  املعيار  من   )4/((5( البند  يف  جاء  ما  هذا  وبنحو   (((
للمؤسسات املالية اإلسالمية، ونص هذا البند: »جيب عىل املستأجر التقيد باالستعامل 
املقبولة  عليها  املتفق  بالرشوط  والتقيد  عليه،  باملتعارف  أو  املؤجرة  للعني  املالئم 

رشعًا«، املعايري الرشعية، مرجع سابق، )ص: 47)).
الزحييل،  مصطفى  حممد  د.  األربعة،  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد  ينظر:   (((

الطبعة األوىل، 7)4)هـ، دار الفكر، دمشق، سوريا، ))/))8).
. سبق خترجيه من حديث أيب هريرة  (((

سابق،  مرجع  النكاح،  يف  الرشوط  باب  البخاري،  صحيح  تعليقًا،  البخاري  أورده   (4(
البخاري،  صحيح  عىل  التعليق  تعليق  ينظر:  حجر،  ابن  احلافظ  ووصله   .)(0/7(
اإلسالمي،  املكتب  405)هـ،  األوىل،  الطبعة  العسقالين،  حجر  ابن  عيل  بن  أمحد 

بريوت، لبنان، ))/ 40(؛ وينظر أيضًا: فتح الباري، مرجع سابق، ) /7))).
األوىل،  الطبعة  بورنو،  آل  أمحد  بن  صدقي  حممد  الفقهية،  القواعد  موسوعة  ينظر:   (5(

4)4)هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، )0)/ 80).
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ثم أعمل النظام العرف ثانيًا؛ بناًء عىل قاعدة: »املعروف عرفًا كاملرشوط 
رشطًا«)))، أي إن كل موضع ُيراعى فيه رشعًا رصيح الرشط، فإذا مل يوجد 

الرشط، فإنه ُيراعى ما تعارف الناس العمل عليه بدون اشرتاط))).

ويدل عىل هذا احلكم خصوصًا قاعدة: »املعروف بني التجار كاملرشوط 
بينهم«، وهذه القاعدة يف معنى سابقتها، إال أن تلك يف مطلق العرف، وهذه 
خاصة يف عرف التجار، ومعناها: إذا وقع التعارف واالستعامل من التجار 

عىل يشء غري مصادم للنص فإنه يتبع وينرصف إليه عند اإلطالق))).

عىل أن عقد اإلجارة من أهم املوضوعات الفقهية التي للعرف مدخل 
كبري يف أحكامها، سواء بالنسبة للمؤجر مالك العني ومسؤولياته وما جيب 

انتفاعه هبا)4). العني وكيفية  للمستأجر وتعامله مع  أو  عليه، 

التزامات  املؤجر حتمله  باملحافظة عىل األصل  املستأجر  التزام  ويستتبع 
النظام، وهي: فرعية حددها 

يستلزم  تسيريه  أو  تشغيله  أو  املؤجر  األصل  اقتناء  كان  إذا  أوالً: 
لو  كام  املختصة،  اجلهات  من  إدارية  إجراءات  اختاذ  أو  رخصة  استصدار 
كان األصل سيارة أو معدة أو سفينة أو طائرة، فيلتزم املستأجر باستخراج 
يدل  ما  املؤجر متضمنة  باسم  أن تصدر  فيجوز  باسمه، وإال  الرخصة  هذه 
الرسوم  املستأجر مجيع  يتحمل  أن  املستأجر، عىل  أن األصل يف حيازة  عىل 

املذاهب األربعة، مرجع سابق، ))/ 4)). الفقهية وتطبيقاهتا يف  القواعد  ينظر:   (((
ينظر: رشح القواعد الفقهية، أمحد ابن الشيخ حممد الزرقاء، الطبعة الثانية،  40)هـ،   (((

دار القلم، دمشق، سوريا، ))/7))).
املذاهب األربعة، مرجع سابق، ))/)5)). الفقهية وتطبيقاهتا يف  القواعد  ينظر:   (((

سليامن،  أبو  إبراهيم  بن  الوهاب  عبد  الدكتور:  احلديثة،  املالية  املعامالت  فقه  ينظر:   (4(
السعودية، ))/)46). الرياض،  الرشد،  الثالثة، ))4)هـ، مكتبة  الطبعة 
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خالف  عىل  يتفق  مل  ما  وجتديدها  الرخصة  هذه  عىل  للحصول  النظامية 
ذلك))).

دون  املؤجر  األصل  يف  تعديل  أو  تغيري  أي  إجراء  بعدم  االلتزام  ثانيًا: 
التعديل ونطاقه وحتديد  أو  التغيري  املؤجر متضمنة طبيعة  موافقة حمررة من 

التكلفة))). املسؤول عن 

ثالثًا: االلتزام بإشعار املؤجر -عىل عنوانه- بام يطرأ عىل األصل املؤجر 
من عوارض متنع االنتفاع به كلّيًا أو جزئّيًا فور حدوثها، عن طريق بيانات 

االتصال الواردة يف العقد))).

بياناته عىل األصل املؤجر حلاميته، بام يف  رابعًا: متكني املؤجر من وضع 
ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد يف سجل العقود)4).

املؤجر  األصل  الكشف عىل  من  ينيبه-  من  -أو  املؤجر  خامسًا: متكني 
للتحقق من استمرار حيازة املستأجر له، ولفحص حالته. وقد قيدت املادة 

)))/)( هذا احلق للمؤجر بأال يلحق هذا اإلجراء رضرًا باملستأجر.

لتنفيذ  ضوابط  وضعت  التنفيذية  الالئحة  من  اخلامسة(  )املادة  أن  كام 
هذا احلق حيث أوجبت أن ُينّص يف العقد أو أحد ملحقاته عىل وسيلة هذا 
باملستأجر  اإلجراء رضرًا  يلحق هذا  بأال  وقيدته  الكشف وموعده ومدته، 

من  الثامنة(  و)املادة  التموييل،  اإلجيار  نظام  من  األول(  البند  عرشة،  الثانية  )املادة   (((
التموييل. اإلجيار  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
التموييل. الثامنة( من نظام اإلجيار  )املادة   (((

ينظر: )املادة السابعة، البند الثاين( من نظام اإلجيار التموييل، و)املادة السادسة، البند   (((
التنفيذية. الالئحة  األول( من 

الثانية عرشة( من نظام اإلجيار التموييل. ينظر: )املادة   (4(
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أو تقييدًا النتفاعه باألصل املؤجر؛ وذلك كي ال يتعسف املؤجر يف استعامل 
هذا احلق.

املستأجر بصيانة األصل املؤجر: التزام  الثالث:  املطلب 

فيمن  السعودي  التموييل  اإلجيار  نظام  من  السابعة(  )املادة  لت  فصَّ
والصيانة  األساسية  الصيانة  بني  وفرقت  املؤجر،  األصل  صيانة)))  تلزمه 
بالصيانة  املستأجر  بالصيانة األساسية، وألزمت  املؤجر  فألزمت  التشغيليَّة، 

لتشغيلية. ا

التزام  عىل  الطرفان  اتفق  لو  فيام  احلكم  هذا  من  االستثناء  قررت  ثم 
املستأجر بالصيانة األساسية، كام هو نص )املادة السابعة، يف البند األول(.

ييل: فيام  يتلخص  التشغيلية  والصيانة  األساسية  الصيانة  بي  والفرق 

أو  عطل  حدوث  عند  إصالحه  ما جيب  هي  األساسية:  الصيانة  أن   -
عيب أو تلف يف العني املؤجرة وخيل باالنتفاع هبا.

نتيجة  املؤجرة  العني  إليه  حتتاج  ما  هي  التشغيلية:  الصيانة  أن   -
يتآكل  أو  يستهلك  ما  تغيري  مثل  هبا،  االنتفاع  يستمر  كي  املعتاد  االستعامل 
ينتهي مفعوله خالل فرتة تشغيل دورية، كاستبدال اإلطارات  أو  يتلف  أو 
ينظر:  احلفظ،  بمعنى  اللغة:  يف  وهو  املعارصة،  املصطلحات  من  )الصيانة(  مصطلح   (((
االصطالح:  مرجع سابق، ))/4))(. ويف  الرازي،  فارس  بن  أمحد  اللغة،  مقاييس 
املرادة  التي تصلح فيها ألداء األعامل  لبقاء العني عىل احلالة  جمموعة األعامل الالزمة 
دار  الثانية، 408)هـ،  الطبعة  قلعجي،  الفقهاء، حممد رواس  لغة  ينظر: معجم  منها. 
ألفاظ،  الفقهاء عىل مفهوم الصيانة عدة  النفائس، عامن، األردن ))/ 7)(. ويطلق 
املؤجرة،  األعيان  ينظر: صيانة  والتجديد.  والعامرة  احلائط-  املرمة -من رممت  منها: 
األوىل،  الطبعة  معارصة،  اقتصادية  قضايا  يف  فقهية  بحوث  شبري،  عثامن  حممد  د. 

8)4)هـ، دار النفائس، عامن، األردن، ))/)74).
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وقطع الغيار وتغيري الزيوت للمعدات، والكشف الدوري عىل اآلالت من 
املختصني))). قبل 

قال ابن قدامة يف التفريق بني هذين النوعني: »وعىل املكري ما يتمكن 
وعليه  انكرس،  إن  خشبه  وإبدال  سقط،  إن  حائط  كبناء  االنتفاع...  من  به 
والدلو  كاحلبل  املنافع  الستيفاء  كان  وما  األبواب...،  وعمل  احلامم  تبليط 

املكرتي«))). فعىل  والبكرة، 

حكم صيانة العي املؤجرة يف الفقه اإلسالمي:

أمانة،  يد  فيه  املستأجر  ويد  املنافع،  وارد عىل  اإلجارة  عقد  أن  األصل 
التفريط، ولذا فالصيانة  التعدي أو  ويد األمانة ال ضامن عليها إال يف حالة 
الصيانة  أما  املستأجر،  حتميلها  جيوز  وال  املؤجر،  عىل  تكون  األساسية 
فيتحملها  هبا  االنتفاع  الستمرار  املؤجرة  العني  حتتاجها  التي  التشغيلية 

املستأجر))).

ينظر: صيانة األعيان املؤجرة، مرجع سابق، )5/)74).  (((
املغني، مرجع سابق، )40/5)).  (((

ابن  عمر  بن  أمني  حممد  عابدين(،  ابن  )حاشية  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  ينظر:   (((
رشح  )6/ 7(؛  لبنان،  بريوت،  الفكر،  دار  ))4)هـ،  الثانية،  الطبعة  عابدين، 
الزرقاين عىل خمترص خليل، عبد الباقي بن يوسف الزرقاين، الطبعة األوىل، ))4)هـ، 
الشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  البيان  )7/7 (؛  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار 
مرجع سابق، )7/)4)(؛ اإلنصاف، عيل بن سليامن املرداوي، الطبعة الثانية، بدون 

تاريخ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، )67/6).



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
291

التزامات المؤجر والمستأجر

وهذا ما قرره جممع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم 0)) )4/))( بشأن 
موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك، يف البند أوالً، الفقرة )6(: »تكون نفقات 
الصيانة غري التشغيلية عىل املؤجر ال عىل املستأجر طوال مدة اإلجارة«))).

املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  به  أخذت  ما  وهذا 
أن يشرتط  البند )5/)/7( ونصه: »ال جيوز  التاسع،  املعيار  اإلسالمية يف 
بقاء  عليها  يتوقف  التي  للعني،  األساسية  الصيانة  املستأجر  عىل  املؤجر 

املنفعة«))).

حكم صيانة األصل املؤجر يف األنظمة األخرى:

ما عليه  السعودي خيتلف عن  التموييل  نظام اإلجيار  قرره  الذي  احلكم 
بنفقات  املستأجر  إلزام  عىل  األنظمة  تلك  اتفقت  حيث  األخرى،  األنظمة 
الصيانة  بني  تفريق  دون  التموييل  اإلجيار  عقد  يف  واإلصالح  الصيانة 

والتشغيلية))). األساسية 

املستأجر: الصيانة األساسية عىل  حكم اشرتاط 

عىل  األساسية  الصيانة  اشرتاط  سبق-  -كام  السابعة(  )املادة  أجازت 
املستأجر، ويكون الرشط صحيحًا إذا قبل املستأجر هذا الرشط والتزم به.

وحكم هذا الرشط يف الفقه اإلسالمي، عند مجهور الفقهاء من احلنفية 
املرشوط  األمر  غري صحيح، ألن  أنه رشط  واحلنابلة:  والشافعية  واملالكية 

جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين عرش، ))4)هـ، ))/8 6).  (((
املعايري الرشعية، مرجع سابق، )ص: 47)).  (((

عقد  سابق، )ص:  ))(؛  مرجع  التموييل،  اإلجيار  عقد  القانونية يف  النواحي  ينظر:   (((
التموييل وتطبيقاته املعارصة، مرجع سابق، )ص:  8). التأجري 
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نفقة  مقدار  يعلم  ال  حصل  وإذا  حيصل،  ال  وقد  حيصل  فقد  جهالة،  فيه 
إصالحه))).

عند  اإلصالح  نفقات  قيمة  ُعرفت  إذا  الرشط  هذا  الفقهاء  أجاز  ولذا 
الوفاء هبا))). العقد، فتلزم املستأجر، وعليه  إبرام 

الرشط: الفقهي هلذا  التخريج 

املستأجر  وألزم  األساسية،  بالصيانة  املؤجر  ألزم  النظام  أن  تقدم 
بالصيانة التشغيلية، ثم أجاز االتفاق عىل حتميل املستأجر مسؤولية الصيانة 

األساسية إذا قبل هذا الرشط والتزم به.

كانت  إذا  الرشط،  هذا  صحة  عدم  ترى  الفقهية  املذاهب  أن  وتقدم 
العقد. إبرام  للمتعاقدين عند  الصيانة غري معلومة  نفقات 

الضامن  اشرتاط  بصحة  القول  عىل  الرشط  هذا  صحة  ختريج  ويمكن 
تلفت  إذا  املستأجر  عىل  الكيل  الضامن  اشرتاط  صحَّ  إذا  ألنه  األمني؛  عىل 
كيل  تلف  فذاك  احلكم،  يف  مثله  اجلزئي  الضامن  فصحة  املستأجرة،  العني 

وهذا تلف جزئي.

األوىل،  الطبعة  الزيلعي،  عيل  بن  عثامن  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيني  ينظر:   (((
))))هـ، املطبعة الكربى األمريية، القاهرة، مرص، )5/)))(؛ التهذيب يف اختصار 
البحوث  دار  ))4)هـ،  األوىل،  الطبعة  القريواين،  القاسم  أيب  بن  خلف  املدونة، 
)67/5)(؛  سابق  مرجع  املحتاج،  هناية  ))/474(؛  ديب،  اإلسالمية،  للدراسات 

مطالب أويل النهى، مرجع سابق، ))/588).
خمترص  رشح  )7/))5(؛  سابق،  مرجع  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط  ينظر:   (((
بن  أمحد  املنهاج،  رشح  يف  املحتاج  حتفة  )47/7(؛  سابق،  مرجع  للخرايش،  خليل 
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  57))هـ،  طبعة،  بدون  اهليتمي،  ابن حجر  حممد 

لبنان، )7/6))(؛ املبدع، مرجع سابق، )7/4)4).
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من  بيانه-  سبق  -كام  األمني  عىل  الضامن  اشرتاط  بصحة  قال  وقد 
وهو  الظاهري)))،  وداود  العنربي،  احلسن  بن  اهلل  وعبيد  قتادة،  السلف: 

قول عند املالكية)))، ورواية عند احلنفية)))، ورواية عن اإلمام أمحد.

قال ابن قدامة: »ال يصح رشط الضامن... وعن أمحد أنه سئل عن ذلك، 
فقال: املسلمون عىل رشوطهم، وهذا يدل عىل نفي الضامن برشطه«)4).

فإذا كانت املسألة حمل خالف، وقد اختار ويل األمر أحد القولني فيها، 
مسائل  يف  اخلالف  يرفع  احلاكم  حكم  أن  الفقهية:  القواعد  يف  املتقرر  فإن 

القول واحدًا)5). االجتهاد وُيرجع 

إىل  عادًة  تلجأ  االلتزام،  هذا  من  وخروجًا  التمويل،  رشكات  أن  عىل 
اهلالك  يشمل  بحيث  املتوقعة  غري  الصيانة  أعامل  التأمني  عقد  تضمني 

والتعطل)6). والتعيب 

للمؤجر: التزام املستأجر برد األصل املؤجر وتسليمه  الرابع:  املطلب 

التموييل  اإلجيار  عقد  انتهاء  عند  املؤجر  األصل  برد  املستأجر  يلتزم 
هذا  العقد،  بموجب  امتالكه  يف  املستأجر  يرغب  مل  ما  للمؤجر،  وتسليمه 
احلكم هو ما قررته )املادة العرشون( من نظام اإلجيار التموييل السعودي.
سابق،  مرجع  األوطار،  نيل  )8/7))(؛  سابق،  مرجع  الكبري،  احلاوي  ينظر:   (((

.((54/5(
ينظر: التوضيح يف رشح خمترص ابن احلاجب، مرجع سابق، )0/6 4).  (((

ينظر: تبيني احلقائق، مرجع سابق، )85/5).  (((
املغني، مرجع سابق، )7/5 )).  (4(

النهى،  أويل  مطالب  ))/57)(؛  سابق،  مرجع  واختصارها،  الفروق  ترتيب  ينظر:   (5(
مرجع سابق، )6/) )).

الدكتور: منذر قحف، مرجع سابق، ))/)7)). بالتمليك،  املنتهية  ينظر: اإلجارة   (6(
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عقود  بشأن  )أتوا(  الدولية  روما  معهد  اتفاقية  عليه  نصت  ما  وهو 
التي سارت عىل هنجها))). التموييل، واألنظمة  التأجري 

ُمرِجعًا ذلك -فيام  التسليم،  إجراءات  الرد، وال  كيفية  النظام  ومل حيدد 
ما يالئمهام. املتعاقدين، حسب  يظهر- التفاق 

وهذا احلكم يتفق مع أحكام عقد اإلجارة يف الفقه اإلسالمي بوجوب 
يف  خمتلفون  الفقهاء  لكن  اإلجارة،  مدة  انقضت  إذا  املؤجرة  العني  تسليم 

التسليم: كيفية 

املستأجرة،  العني  عن  يده  رفع  املستأجر  عىل  جيب  قال:  من  فمنهم 
الرد  يلزمه  وال  والتخلية،  التمكني  املستأجر  من  فيكفي  املؤجر،  ليسرتدها 
وأحد  واحلنابلة)4)،  واملالكية)))،  احلنفية)))،  مذهب  هو  وهذا  مؤونته.  وال 

الشافعي)5). املذهب  القولني يف 

مدة  انقضت  إذا  املؤجرة  العني  رّد  املستأجر  يلزم  قال:  من  ومنهم 
الثاين عند الشافعية)6)، وقول عند احلنابلة)7). اإلجارة. وهو القول 

التسليم  كيفية  عىل  اتفاق  وجود  عدم  حال  يف  هو  إنام  اخلالف  وهذا 
العقد  هناية  يف  املؤجرة  العني  تسليمه  املؤجر  اشرتاط  حال  يف  أما  والرد، 

ينظر: النواحي القانونية يف عقد التأجري التموييل، مرجع سابق )ص: )))).  (((
ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، مرجع سابق، )5/ 8).  (((

ينظر: الذخرية، مرجع سابق، )6/)0)).  (((
ينظر: رشح منتهى اإلرادات، مرجع سابق، ))/76)).  (4(

ينظر: أسنى املطالب، مرجع سابق، ))/7)4).  (5(
الطبعة األوىل،  ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني،   (6(

8)4)هـ، دار املنهاج، الرياض، السعودية )86/8)).
ينظر: اإلنصاف، مرجع سابق، )6/)8).  (7(
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الوفاء بام اشرتطه عىل  التسليم هبا؛ لوجوب  بطريقة حمددة، فيلزم املستأجر 
نفسه))).

ورشكات  حمررة)))،  العقود  تكون  أن  يشرتط  التموييل  اإلجيار  ونظام 
األصل  تسليم  إجراءات  باالعتبار حتديد  تأخذ  العقد  عند صياغة  التمويل 
التسليم  املستأجر  يلزم  فإنه  العقد  يف  يشرتط  مل  فإن  واضح،  بشكل  املؤجر 

النظام. يقتضيه  ما  بموجب 

جاء يف كشاف القناع: »ويف التبرصة: يلزم املستأجر رّد العني املؤجرة إذا رشط عليه«   (((
كشاف القناع، مرجع سابق )46/4).

أنه: »جيب أن حيرر عقد كتايب أو  التموييل عىل  الثالثة( من نظام اإلجيار  نصت )املادة   (((
املؤجر،  واألصل  بالعاقدين،  تتعلق  بيانات  يتضمن  واملستأجر،  املؤجر  بني  إلكرتوين 

وحالته، واألجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد ورشوطه«.
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اخلامتة
اإلجيار  نظام  يف  الواردة  واملستأجر  املؤجر  التزامات  دراسة  من خالل 
التموييل السعودي، مقارنًة بأحكام الفقه اإلسالمي، ومقابلتها بااللتزامات 
وتوصيات  نتائج  من  إليه  توصلنا  ما  نجمل  األخرى،  األنظمة  يف  الواردة 

فيام ييل:

النتائج: أوالً: 

التزامات كل من املؤجر واملستأجر . ) متيل األنظمة املقارنة عند تقرير 
إىل تغليب صفة التمويل عىل صفة التأجري؛ لذلك خرجت يف أحكامها عن 
فأجازت  االلتزامات،  هذه  غالب  املستأجر  ومَحَّلت  اإلجارة،  عقد  أحكام 
يف  أجرة  بأهنا  وصفها  عىل  اإلبقاء  مع  اإلجيارية،  األقساط  قيمة  مضاعفة 
كافة  املستأجر  مَحَّلت  أهنا  كام  ذلك،  خالف  حقيقتها  بينام  االنتفاع،  مقابل 

األخطار التي يتعرض هلا األصل املؤجر.

راعى   ، مستقالًّ طريقًا  له  اختط  السعودي،  التموييل  اإلجيار  نظام  بينام 
من خالله ثالثة أمور:

واملسؤوليات  اإلسالمي  الفقه  يف  اإلجارة  عقد  أحكام  مراعاة  األول: 
عليه. املرتتبة  التعاقدية 

واملستأجر  املؤجر  بني  وااللتزامات  احلقوق  يف  التوازن  مراعاة  الثاين: 
عىل نحو عادل.

حقيقته  وفق  معه  والتعامل  العقد،  هذا  تكييف  يف  الوضوح  الثالث: 
منفصلني  عقدين  مقتضيات  يراعي  عقدًا  بوصفه  منه،  املتعاقدين  وإرادة 
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يف أحكامهام، ينشآن معًا منذ بداية العقد، أحدمها عقد عىل املنفعة واآلخر 
عقد عىل متلك الرقبة، وألزم بفصل قيمة األجرة عن قيمة متلك األصل.

للمستأجر . ) املؤجر  األصل  بتسليم  املؤجر  بالتزام  النظام  يقيض 
ومتكينه من االنتفاع به طيلة مدة العقد، وخيضع تنفيذ هذا االلتزام التفاق 
حكمّيًا  أو  للمستأجر،  املؤجر  من  فعلّيًا  التسليم  كان  سواء  املتعاقدين، 
مبارشة  املورد  قبضها من  كان  بأن  املستأجر،  العني يف حيازة  كانت  إذا  فيام 

املمول. بتفويض من 

تبعة . ) أن  يف  اإلسالمي  الفقه  أحكام  مع  التموييل  اإلجيار  نظام  يتفق 
ناشئًا عن تعدي  هالك األصل املؤجر تكون عىل املؤجر، ما مل يكن هالكه 
األخرى  األنظمة  به  جاءت  ما  خيالف  احلكم  وهذا  تفريطه،  أو  املستأجر 
التي تقيض بأن تبعة اهلالك تكون عىل املستأجر ما مل يكن اهلالك بسبب من 

املؤجر.

اتساقًا مع ما قرره النظام بتحميل املؤجر تبعة هالك األصل املؤجر، . 4
فقد ألزم النظام املؤجر بأن يتحمل نفقة التأمني التعاوين عىل األصل املؤجر، 
وال جيوز اشرتاطه عىل املستأجر، وهذا احلكم خيالف ما جاءت به األنظمة 

األخرى من جواز اشرتاط تأمني األصل املؤجر عىل املستأجر.

األخرى، . 5 األنظمة  عن  وتفرد  السعودي  التموييل  اإلجيار  نظام  متيز 
بإلزام املؤجر بردِّ ما زاد عىل أجرة املثل يف حال عدم متلك املستأجر لألصل 
ألزم  حيث  العقد،  بداية  منذ  احلكم  هذا  تطبيق  النظام  راعى  وقد  املؤجر، 
أخذت  األخرى  األنظمة  بينام  املنفعة،  قيمة  عن  التملك  حق  قيمة  بفصل 
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قيمتها  تكون  كثرية  أحيان  يف  أنه  مع  األجرة،  ألقساط  املوحد  باملقابل 
املؤجر. أضعاف قيمة األجرة احلقيقية لألصل 

املؤجر . 6 ترصف  حكم  يف  السعودي  التموييل  اإلجيار  نظام  اضطرب 
املؤجر  األصل  بيع  بجواز  األخرى  األنظمة  ساير  حيث  املؤجر،  باألصل 
أن  نظره-  وجهة  -من  الباحث  أوضح  وقد  التموييل،  بالعقد  حمماًل  للغري 
السعودي،  النظام  به  أخذ  الذي  اجلديد  املبدأ  مع  ينسجم  ال  احلكم  هذا 
باإللزام باملقابل املجزأ، وذلك بفصل قيمة املنفعة عن قيمة حق التملك بام 
الباحث  ورجح  العقد،  هناية  يف  األصل  بتملك  املستأجر  حق  عليه  يرتتب 
للمستأجر  حقًا  يتضمن  التمويل  عقد  كان  إذا  األصل  بيع  يصح  ال  أنه 
قرص رسيان  الباحث  واقرتح  العقد،  هناية  يف  عليه  املعقود  األصل  بتملك 
حكم هذه املادة عىل ما إذا كان عقد اإلجيار التموييل خاليًا من حق التملك 

للمستأجر.

مواعيد . 7 يف  اإلجيارية  األقساط  دفع  املستأجر  بالتزام  النظام  يقيض 
استحقاقها، يف مقابل االنتفاع باألصل املؤجر مع حق متلكه يف هناية العقد 
الفقه  مع  يتفق  احلكم  هبذا  والنظام  ذلك-،  يستوجب  االتفاق  كان  -إذا 
بدفع األجرة  ألزم  النظام  أن  إال  األنظمة األخرى،  اإلسالمي ويتوافق مع 
املؤجر ما مل يكن ذلك بسبب  املستأجر من االنتفاع باألصل  يتمكن  ولو مل 
إن  حيث  الفقهاء،  مجهور  عند  اإلجارة  ألحكام  خمالف  وهذا  املؤجر،  من 
مل  ما  االنتفاع  من  متكنه  عدم  حال  يف  األجرة  بدفع  املستأجر  يلزم  ال  الفقه 
ختريج  يمكن  أنه  الباحث  وأوضح  نفسه،  املستأجر  من  بسبب  ذلك  يكن 
يد  تضمني  بجواز  الفقهاء  بعض  قول  عىل  النظام  يف  جاء  ما  مرشوعية 

بالرشط. األمانة 
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أجاز النظام اشرتاط تقديم حلول دفعات إجيارية مستقبلية يف حال . 8
تأخر املستأجر عن السداد، إال أن النظام قيد اجلواز برشط أال تتجاوز عدد 
احلكم  الباحث هذا  قارن  وقد  املستأجر عن سدادها،  تأخر  التي  الدفعات 
الرشط  حكم  يف  اململكة  يف  العلامء  كبار  هيئة  قرار  مع  املقيد-  -باجلواز 
هيئة  عليه  تعمل  وما  الدويل،  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرره  وما  اجلزائي، 
األنظمة  به  تقيض  وما  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة 
مع  يتسق  السعودي  النظام  به  جاء  ما  أن  إىل  الباحث  وتوصل  األخرى، 
من  وتوازنًا  وإنصافًا  عدالً  أكثر  أنه  كام  اململكة،  يف  العلامء  كبار  هيئة  قرار 
أنه  كام  واملراجعة،  املحاسبة  وهيئة  الدويل  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  قرار 
الدول  أنظمة  بخالف  حدوثها،  قبل  املشكلة  حلل  عادل  معيار  بوضع  متيز 
وقتًا  يتطلب  وهذا  فيه،  ليفصل  القضاء  إىل  النزاع  أحالت  التي  األخرى 

للتقايض. مالية  وتكاليف  وجهدًا 

األصل .   عىل  باملحافظة  املستأجر  التزام  لتنفيذ  معيارين  النظام  حدد 
يكون يف  ما  ثم  املتعاقدان،  عليه  يتفق  ما  الرتتيب:  املؤجر، ومها عىل سبيل 
النظام عىل هذا االلتزام األسايس مخسة  املعتاد، كام رتب  حدود االستعامل 

البحث. ثنايا  التزامات فرعية، أوضحناها يف 

الصيانة، . 0) بشأن  اإلسالمي  الفقه  بحكم  السعودي  النظام  أخذ 
وهو  التشغيلية،  بالصيانة  واملستأجر  األساسية،  بالصيانة  املؤجر  فألزم 
الصيانة  نفقات  املستأجر  محَّلت  التي  األخرى  األنظمة  خيالف  احلكم  هبذا 
عىل  املتعاقدين  اتفاق  أجاز  النظام  أن  عىل  طبيعتها،  كانت  أّيًا  واإلصالح 
حتمل املستأجر الصيانة األساسية، وقد ناقش الباحث حكم هذا الرشط يف 

الفقهي لصحته. التخريج  الفقه اإلسالمي، ثم عرض أوجه 
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املالك . )) إىل  املؤجر  األصل  بتسليم  املستأجر  بالتزام  النظام  قىض 
العني  رد  بأحكام  االلتزام  هذا  الباحث  قارن  وقد  العقد،  مدة  انتهاء  عند 
التسليم  بوجوب  الفقهاء  بعض  قال  حيث  اإلسالمي،  الفقه  يف  املؤجرة 
أن  الباحث  أوضح  ثم  بالتخلية،  يكتفى  أنه  أكثرهم  رأى  بينام  للمؤجر، 
يلزم  إنه  املطلق، حيث  العام  احلكم  زائد عىل  أمر  بالتسليم  املستأجر  التزام 

النظام. أو بموجب  املتعاقدين،  باتفاق  إما 

التوصيات: ثانياً: 

من خالل عرض مسائل هذا البحث فقد تبني للقارئ متيز أحكام عقد 
يف  واستقالله  األخرى  األنظمة  عن  السعودي  النظام  يف  التموييل  اإلجيار 
أنه بحاجة إىل  العقد، وتوازنه يف توزيع االلتزامات، إال  تقرير أحكام هذا 
مراجعة بعض األحكام التي قررها، خصوصًا القول بجواز ترصف املمول 
يف  بتملكه  للمتمول  حقًا  يتضمن  العقد  كان  إذا  عليه  املعقود  األصل  ببيع 

العقد. هناية 

إىل  بحاجة  زال  ال  السعودي  النظام  يف  التموييل  اإلجيار  عقد  أن  كام 
خاصة  التفصيلية،  مسائله  يف  املتعمقة  والبحوث  الدراسات  من  املزيد 
النقد  ومؤسسة  العدل  وزارة  هبا  تقوم  التي  املتميزة  واملبادرات  اجلهود  مع 
العريب السعودي يف ضبط املامرسات العملية لرشكات التمويل يف اململكة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم عىل نبيه حممد 
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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واملراجع املصادر 
أوال: قائمة املراجع الرشعية واللغوية:

العربية . ) اململكة  يف  العلامء  كبار  هيئة  عن  الصادر  العلامء،  كبار  هيئة  أبحاث 
الرياض. واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة  السعودية، 

اإلجارة املنتهية بالتمليك، الدكتور: منذر قحف، جملة جممع الفقه اإلسالمي، . )
العدد الثاين عرش، ))4)هـ.

األلباين، . ) الدين  نارص  حممد  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 
لبنان املكتب اإلسالمي، بريوت،  الثانية 405)هـ،  الطبعة 

بدون . 4 األنصاري،  حممد  بن  زكريا  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى 
طبعة وال تاريخ، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، لبنان.

األوىل، . 5 الطبعة  السبكي،  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  والنظائر،  األشباه 
لبنان. العلمية، بريوت،  ))4)هـ، دار الكتب 

الطبعة . 6 البغدادي،  الوهاب بن عيل  اإلرشاف عىل نكت مسائل اخلالف، عبد 
األوىل، 0)4)هـ، دار ابن حزم، بريوت، لبنان.

الطبعة األوىل 8)4)هـ، دار . 7 البكري،  أبو بكر بن حممد شطا  الطالبي،  إعانة 
لبنان. بريوت،  للطباعة،  الفكر 

االلتزامات يف الرشع اإلسالمي، أمحد إبراهيم بك، الطبعة األوىل، 4)4)هـ، . 8
القاهرة، مرص. املكتبة األزهرية للرتاث، 

إحياء .   دار  تاريخ،  بدون  الثانية،  الطبعة  املرداوي،  بن سليامن  اإلنصاف، عيل 
الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

الفقه . 0) جممع  جملة  األلفي،  جرب  حممد  الدكتور  بالتمليك،  املنتهي  اإليار 
اإلسالمي، العدد الثاين عرش، ))4)هـ.

البحر الرائق، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، . ))
دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مرص.
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دار . )) 4)4)هـ،  األوىل،  الطبعة  الزركيش،  اهلل  عبد  بن  حممد  املحيط،  البحر 
الكتبي، عامن، األردن.

الثانية، 406)هـ، دار . )) الطبعة  الكاساين،  ابن مسعود  أبو بكر  الصنائع،  بدائع 
لبنان. بريوت،  العلمية،  الكتب 

بدائع الفوائد، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، بدون طبعة وال تاريخ، دار . 4)
لبنان. العريب، بريوت،  الكتاب 

األوىل . 5) الطبعة  العمراين،  اخلري  أيب  بن  الشافعي، حييى  اإلمام  البيان يف مذهب 
))4)هـ، دار املنهاج، جدة، السعودية.

اهلداية، . 6) دار  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  الزبيدي،  مرتىض  حممد  العروس،  تاج 
السعودية. الرياض، 

األوىل، . 7) الطبعة  الزيلعي،  عيل  بن  عثامن  الدقائق،  كنز  رشح  احلقائق  تبيي 
القاهرة، مرص. ))))هـ، املطبعة الكربى األمريية، 

السالم، . 8) دار  7)4)هـ،  الثانية،  الطبعة  القدوري،  حممد  بن  أمحد  التجريد، 
القاهرة، مرص.

اهليتمي، بدون طبعة، .  ) ابن حجر  املنهاج، أمحد بن حممد  املحتاج يف رشح  حتفة 
57))هـ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.

طبعة، . 0) بدون  البقوري،  إبراهيم  بن  حممد  واختصارها،  الفروق  ترتيب 
باململكة املغربية. 4)4)هـ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

العسقالين، . )) حجر  ابن  عيل  بن  أمحد  البخاري،  صحيح  عىل  التعليق  تعليق 
الطبعة األوىل، 405)هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان.

مكتبة . )) ))4)هـ،  األوىل،  الطبعة  الدهان،  ابن  عيل  بن  حممد  النظر،  تقويم 
السعودية. الرياض،  الرشد، 

الطبعة . )) املقري،  الفاتح  حممد  الدكتور:  اإلسالم،  يف  االستثامري  التمويل 
القاهرة، مرص. األوىل، 8)0)م، األكاديمية احلديثة للكتاب اجلامعي، 
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الطبعة األوىل، . 4) القاسم القريواين،  التهذيب يف اختصار املدونة، خلف بن أيب 
))4)هـ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، ديب.

الطبعة . 5) اجلندي،  إسحاق  بن  خليل  احلاجب،  ابن  خمترص  رشح  يف  التوضيح 
الدار  الرتاث،  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  األوىل،  )4)هـ، 

املغرب. البيضاء، 
البجريمي، بدون طبعة، . 6) املنهج، سليامن بن حممد  البجريمي عىل رشح  حاشية 

القاهرة، مرص.  6))هـ، مطبعة احللبي، 
احلاوي الكبري، عيل بن حممد املاوردي، الطبعة األوىل،  )4)هـ، دار الكتب . 7)

لبنان. بريوت،  العلمية، 
الغرب . 8) دار  5)4)هـ،  األوىل،  الطبعة  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الذخرية، 

لبنان. اإلسالمي، بريوت، 
ابن .  ) عمر  بن  أمني  حممد  عابدين(،  ابن  )حاشية  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد 

لبنان. الفكر، بريوت،  الثانية، ))4)هـ، دار  الطبعة  عابدين، 
املكتب . 0) ))4)هـ،  الثالثة،  الطبعة  النووي،  بن رشف  حييى  الطالبي،  روضة 

لبنان. اإلسالمي، بريوت، 
إحياء . )) دار  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  القزويني،  يزيد  بن  ماجه، حممد  ابن  سنن 

القاهرة، مرص. العربية،  الكتب 
املكتبة . )) سنن أيب داود، سليامن بن األشعث السجستاين، بدون طبعة وتاريخ، 

لبنان العرصية، صيدا، 
رشكة . )) 5 ))هـ،  الثانية  الطبعة  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  سننن 

القاهرة، مرص احللبي،  البايب  مكتبة ومطبعة 
الطبعة . 4) الزرقاين،  يوسف  بن  الباقي  عبد  خليل،  خمترص  عىل  الزرقاين  رشح 

األوىل، ))4)هـ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
الثانية، . 5) الطبعة  الزرقاء،  حممد  الشيخ  ابن  أمحد  الفقهية،  القواعد  رشح 

 40)هـ، دار القلم، دمشق، سوريا.
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الرشح الكبري عىل متن املقنع، عبد الرمحن بن حممد ابن قدامة املقديس، بدون . 6)
طبعة وال تاريخ، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان.

وال . 7) طبعة  بدون  العدوي،  الدردير  أمحد  خليل،  خمترص  عىل  الكبري  الرشح 
تاريخ، دار الفكر، بريوت، لبنان.

وال . 8) طبعة  بدون  اخلريش،  اهلل  عبد  بن  حممد  للخريش،  خليل  خمترص  رشح 
لبنان. الفكر للطباعة، بريوت،  تاريخ، دار 

األوىل، .  ) الطبعة  الطويف،  القوي  عبد  بن  سليامن  الروضة،  خمترص  رشح 
لبنان. الرسالة، بريوت،  407)هـ، مؤسسة 

رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس البهويت، الطبعة األوىل، 4)4)هـ، . 40
لبنان. عامل الكتب، بريوت، 

العلم . )4 دار  الرابعة، 407)هـ،  الطبعة  اجلوهري،  بن محاد  إسامعيل  الصحاح، 
لبنان. بريوت،  للماليني، 

الطبعة األوىل ))4)هـ، دار . )4 البخاري،  البخاري، حممد بن إسامعيل  صحيح 
لبنان. النجاة، بريوت،  طوق 

صيانة األعيان املؤجرة، د. حممد عثامن شبري، بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية . )4
معارصة، الطبعة األوىل، 8)4)هـ، دار النفائس، عامن، األردن.

الفقه اإلسالمي، الشيخ عيل اخلفيف، معهد البحوث والدراسات . 44 الضامن يف 
القاهرة، مرص. العربية،  الدول  العربية، ) ))هـ جامعة 

جممع . 45 جملة  القري،  عيل  حممد  د.  منها،  ونامذج  ضوابطها  املستجدة،  العقود 
الفقه اإلسالمي، العدد العارش، 8)4)هـ.

دار . 46 تاريخ،  وال  طبعة  بدون  البابريت،  حممد  بن  حممد  اهلداية،  رشح  العناية 
لبنان. الفكر، بريوت، 

فتح الباري رشح صحيح البخاري، أمحد بن عيل ابن حجر العسقالين، بدون . 47
طبعة،  7))هـ، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
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فتح الوهاب برشح منهج الطالب، زكريا بن حممد األنصاري، الطبعة األوىل، . 48
4)4)هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان.

الفروع، حممد بن مفلح املقديس، الطبعة األوىل، 4)4)هـ، مؤسسة الرسالة، .  4
لبنان. بريوت، 

الكتب، . 50 عامل  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  القرايف،  إدريس  بن  أمحد  الفروق، 
لبنان. بريوت، 

سليامن، . )5 أبو  إبراهيم  الوهاب  عبد  الدكتور:  احلديثة،  املالية  املعامالت  فقه 
السعودية. الرياض،  الرشد،  الثالثة، ))4)هـ، مكتبة  الطبعة 

الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القريواين، أمحد بن غانم النفراوي، بدون . )5
طبعة، 5)4)هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان.

الزحييل، . )5 مصطفى  حممد  د.  األربعة،  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد 
الطبعة األوىل، دار الفكر، دمشق، سوريا.

كشاف القناع، منصور بن يونس البهويت، بدون طبعة وال تاريخ، دار الكتب . 54
لبنان. بريوت،  العلمية، 

لسان العرب، حممد بن منظور، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ، دار صادر، بريوت، . 55
لبنان.

))4)هـ، . 56 األوىل  الطبعة  مفلح،  ابن  بن حممد  إبراهيم  املقنع،  رشح  يف  املبدع 
لبنان. العلمية، بريوت،  الكتب  دار 

الثالث، 408)هـ.. 57 الفقه اإلسالمي، العدد  جملة جممع 
جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، 0)4)هـ.. 58
جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين عرش، ))4)هـ..  5
املجموع رشح املهذب، حييى بن رشف النووي، مع تكملة السبكي واملطيعي، . 60

بدون طبعة وال تاريخ، دار الفكر، بريوت، لبنان.
جمموع الفتاوى، أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، بدون طبعة، 6)4)هـ، جممع . )6

السعودية. املنورة،  املدينة  امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 
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املحرر يف الفقه، عبد السالم بن عبد اهلل ابن تيمية، الطبعة الثانية، 404)هـ، . )6
السعودية. الرياض،  املعارف،  مكتبة 

األوىل، . )6 الطبعة  البخاري،  أمحد  بن  حممود  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
لبنان. العلمية، بريوت،  4)4)هـ، دار الكتب 

الفقهية، عبد الرمحن بن نارص السعدي، الطبعة . 64 املختارات اجللية من املسائل 
الرياض،  واإلفتاء،  العلمية  للبحوث  العامة  الرئاسة  405)هـ،  الثانية، 

السعودية.
األوىل، . 65 الطبعة  القاري،  حممد  بن  عيل  املصابيح،  مشكاة  رشح  املفاتيح  مرقاة 

))4)هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان.
املصباح املنري، أمحد بن حممد الفيومي، بدون طبعة وال تاريخ، املكتبة العلمية، . 66

لبنان. بريوت، 
مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباين، الطبعة . 67

لبنان. الثانية، 5)4)هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، 
معامل السنن، محد بن حممد اخلطايب، الطبعة األوىل، )5))هـ، املطبعة العلمية، . 68

حلب، سوريا.
اإلسالمية، .  6 املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  الرشعية،  املعايري 

البحرين، صفر  )4)هـ. مملكة 
الطبعة األوىل،  )4)هـ، . 70 املعارصة، د. أمحد خمتار عمر،  العربية  اللغة  معجم 

لبنان. عامل الكتب، بريوت، 
دار . )7 408)هـ،  الثانية،  الطبعة  قلعجي،  رواس  حممد  الفقهاء،  لغة  معجم 

النفائس، عامن، األردن.
طبعة . )7 بدون  البغدادي  عيل  بن  الوهاب  عبد  املدينة،  عامل  مذهب  عىل  املعونة 

السعودية. املكرمة،  التجارية، مكة  املكتبة  تاريخ،  وال 
القاهرة، . )7 مكتبة  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  قدامة،  ابن  أمحد  بن  اهلل  عبد  املغني، 

مرص.
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األوىل، . 74 الطبعة  القحف،  منذر  د.  اإلسالمي،  االقتصاد  يف  التمويل  مفهوم 
السعودية. للبحوث والتدريب، جدة،  املعهد اإلسالمي  ))4)هـ، 

مقاييس اللغة، أمحد بن فارس الرازي، الطبعة األوىل،   ))هـ، دار الفكر، . 75
لبنان. بريوت، 

الكتب . 76 دار  تاريخ،  وال  طبعة  بدون  الشريازي،  عيل  بن  إبراهيم  املهذب، 
لبنان. بريوت،  العلمية، 

مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، حممد بن حممد احلطاب، الطبعة الثالثة، . 77
))4)هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان.

األوىل، . 78 الطبعة  بورنو،  آل  أمحد  بن  صدقي  حممد  الفقهية،  القواعد  موسوعة 
لبنان. الرسالة، بريوت،  4)4)هـ، مؤسسة 

مطبعة .  7 68))هـ،  طبعة،  بدون  تيمية،  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العقد،  نظرية 
القاهرة، مرص. املحمدية،  السنة 

الفكر، . 80 دار  404)هـ،  األخرية،  الطبعة  الرميل،  أمحد  بن  املحتاج، حممد  هناية 
لبنان. بريوت، 

هناية املطلب يف دراية املذهب، عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني، الطبعة األوىل، . )8
8)4)هـ، دار املنهاج، الرياض، السعودية.

نيل األوطار، حممد بن عيل الشوكاين، الطبعة األوىل، ))4)هـ، دار احلديث، . )8
القاهرة، مرص.

ثانياً: قائمة املراجع يف األنظمة:
إبراهيم . )8 د.  اإلسالمي،  والفقه  الوضعي  القانون  يف  بالتمليك  املنتهي  اإليار 

الرشيعة  كلية  املتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  الليل،  أبو  الدسوقي 
الرابع عرش، 6)4)هـ. العلمي السنوي  والقانون، منشورات املؤمتر 

الليل، . 84 أبو  دسوقي  إبراهيم  د.  األخرى،  االئتامنية  والبيوع  بالتقسيط  البيع 
الكويت. الطبعة األوىل 404)هـ، مطبوعات جامعة 
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دار . 85 مكتبة  7)4)هـ،  طبعة،  بدون  وآخرون،  فهمي  حممد  التموييل،  التأجري 
القاهرة، مرص. العربية،  النهضة 

النهرين، . 86 اجلشمعي، جامعة  أ. رسى  التموييل،  اإليار  لعقد  القانوين  التنظيم 
كلية احلقوق، العراق، 0)4)هـ-  00)م.

جملة . 87 نجيب،  توفيق  نجالء  د.  التموييل،  اإليار  لعقد  القانونية  اجلوانب 
رسالة احلقوق العلمية، جامعة جدارا، األردن. املجلد األول، العدد األول، 

 00)م
عقد التأجري التموييل، د. حممد عايد الشوابكة، الطبعة األوىل، ))4)هـ، دار . 88

الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن.
كلية .  8 مجال،  الدين  كامل  حنان  أ.  املعارصة،  وتطبيقاته  التموييل  التأجري  عقد 

بغزة، 6)4)هـ. باجلامعة اإلسالمية  الرشيعة والقانون 
قانون التأجري التموييل األردين رقم )) لسنة 008)م.. 0 
لسنة . )   (7( رقم  املرصي  والتخصيم  التموييل  التأجري  نشاطي  تنظيم  قانون 

8)0)م.
الالئحة التنفيذية لنظام اإليار التموييل يف اململكة، بالقرار رقم )/ م ش ت . ) 

وتاريخ 4)/4/4)4)هـ.
 ( ..https://www.saudi-banks.info/ar الرابط  البنوك السعودية،  موقع 
امللكي رقم م/8) وتاريخ . 4  باملرسوم  اململكة الصادر  التموييل يف  نظام اإليار 

3)/33/8))هـ.
الثانية، . 5  الطبعة  دويدار،  حممد  هاين  د.  التموييل،  لإليار  القانوين  النظام 

القاهرة، مرص. الفنية،  8)4)هـ، مكتبة اإلشعاع 
بلعاوي، . 6  خالد  عمر  صفاء  أ.  التموييل،  التأجري  عقد  يف  القانونية  النواحي 

بفلسطني، 005)م. الوطنية  النجاح  بجامعة  ماجستري  رسالة 
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توريث ذوي األرحام
وتطبيقاته القضائية

أ. د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى
أستاذ الفقه في كلية الشريعة

والدراسات اإلسالمية
بجامعة القصيم
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

فعلم الفرائض )املواريث( علم رشيف وهو »من علم اخلاصة حتى إن 
كثريًا من الفقهاء ال يعرفه«)))، وهو مشتمل عىل مسائل مهمة، ومن مسائله 
توريث ذوي األرحام، وقد  البسط والتوضيح مسألة  التي مل تنل كثريًا من 
رأيت الكتابة فيها ألمهيتها، وملا ملسته أثناء التدريس والتدريب يف الفرائض 
عي  أدَّ وفروعها، وال  فهمها، وحترير بعض صورها  تقريب  إىل  احلاجة  من 
التي  البحوث  البحث هو من  فيها، وإن كان هذا  أوائل من كتب  أنني من 
قد كتبتها منذ سنوات أثناء تدرييس ولكني مل أنرشه؛ ومع ذلك فال ريب أن 
موضوع توريث ذوي األرحام قد كتب فيه املتقدمون حني عرضهم ملسائل 
الفرائض يف كتب الفقه أو كتب الفرائض املستقلة، كام أن بعض املعارصين 
الربط  لعله  البحث  هذا  يف  اجلديد  أن  غري  مستقلة؛  بحوثًا  أيضًا  كتبوا  ربام 
واملسائل  الصور  بعض  التحرير يف  بعض  إىل  إضافة  القضائية،  بالتطبيقات 
فيها،  الكتابة  سبق  مع  املسائل  يتناولون  العلم  أهل  زال  وما  احلل،  وطرق 
فذلك شأن العلم؛ إذ ال تتحرر مسائله إال بتكرار البحث فيها من لدن أهل 
التخصص، فأسأل اهلل تعاىل أن يكون من العلم النافع الذي ينتفع به كاتبه 

وقارؤه.

البحث: خطة 

جاء هذا البحث يف متهيد وأربعة مباحث وخامتة:

تيمية ))/58). االستقامة البن   (((
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التعريف بذوي األرحام. التمهيد: يف 

املبحث األول: اخلالف يف توريث ذوي األرحام.

املبحث الثاين: رشوط توريث ذوي األرحام.

الثالث: كيفية توريث ذوي األرحام. املبحث 

املبحث الرابع: اجلانب احلسايب يف مسائل ذوي األرحام.

اخلامتة: يف أهم نتائج البحث.

البحث: منهج 

طريقة  عىل  الفقهية  املسائل  عرض  يف  املعهود  املنهج  فيه  انتهجت 
وضعتها  قد  فإين  القضائية  التطبيقات  يف  وأما  اخلالف،  عرض  يف  األقوال 
عقب ما يناسبها من املباحث، وأما يف اجلانب احلسايب فقد اعتنيت باألمثلة 
قواعد  بعض  وتطبيق  احلل،  خطوات  ورشح  جدول،  هيئة  عىل  والعرض 

الرياضيات يف موطن احلاجة إىل ذلك.
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متهيد
يف التعريف بذوي األرحام

ثالثة مطالب: وفيه 

املطلب األول: تعريف ذوي األرحام يف اللغة واالصطالح:

األرحام يف اللغة: مجع رحم؛ ثم ُأطلق عىل القرابة..))).

وذوو األرحام يف املصطلح الرشعي: القرابة مطلقًا، سواء كانوا وارثني، 
أو غري وارثني. وقيل هم من حترم مناكحتهم، وقيل: هم املتوارثون))).

فهذا املصطلح يرسي عىل مجيع أبواب الفقه ما عدا باب الفرائض.

وأما يف باب الفرائض: فهم كلُّ قريب ال يرث بفرض وال تعصيب))).

ذوو  هم  من  أي  الفرائض،  يف  األرحام  بذوي  املقصود  الثاين:  املطلب 
األرحام؟

وهم  والتعصيب،  بالفرض  يرث  من  الشخص  قرابة  من  أخرجنا  إذا 
اخلمسة والعرشون املجمع عىل إرثهم، ويذكرهم الفرضيون يف أول كتاب 
ولبياهنم  امليت،  من  قرهبم  بحسب  األرحام  ذوو  هم  البقية  فإن  الفرائض؛ 

املجمع عليهم. بالورثة  بربطهم  هيئة شجرة  كتبتهم عىل 

ومن خالل ما سبق يمكن عد أجناسهم كام ييل:

لسان العرب )))/)))(، تاج العروس )))/ ))).  (((
العذب الفائض )/5)، لسان العرب ))/)))، املطلع عىل ألفاظ املقنع ص70)،   (((

التعريفات للجرجاين ص 08)، حاشية ابن عابدين )6/) 7).
املصادر السابقة، البحر الرائق )577/8(، بداية املجتهد )4/4))(،  كشاف القناع   (((

عن متن اإلقناع )455/4(، حتفة األنام بتوريث ذوي األرحام للسجاعي ص 5).
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    الورثة

    ذوو األرحام

البنات، وولد األخوات، وبنات اإلخوة، وولد اإلخوة من األم،  ولد 
والعامت من مجيع اجلهات، والعم من األم، واألخوال، واخلاالت، وبنات 
األعامم، واجلد أبو األم، وكل جدة غري وارثة كالتي أدلت بذكر بني أنثيني.

اخلال  كابن  األرحام  ذوي  من  فيعد  هؤالء  من  بأحد  أدىل  من  كل  ثم 
وبنت اخلال وابن العمة وبنت العمة... وهكذا))).

البحر الرائق )577/8(، روضة الطالبني )6/6(، املغني )7/6))(، كشاف القناع   (((
للسجاعي  األرحام  ذوي  بتوريث  األنام  حتفة   ،(6/( الفائض  العذب   .)455/4(

ص 5).

امليت

)- ابن

)- ابن

)- بنت

ولد

بنت

بنت خاالت
 األب

بنت

خاالت األمبنت

أخت ألم)- أخ شقيق

ولد

)- أخ ألب

3- أم3- أب

إناث

إناث

ذكور

ذكور

عم ألم شقيق 0)-عم 

خالة شعمة ش

خال ش

))-عم ألب

عمة 
ألب

خالة 
ألب

خال ألب

عامت 
األب

)- جد )- جدة )أم 
األب(

خالة ألمعمة ألم

خال ألم )- جدة )أم 
أبو األماألم(

أخت 
ألب

ولد

7- أخ ألم

ولد

أخت ش

ولد

9- ابن

3)- ابن أخوال األب

8- ابن

أخوال األمأبو أم األم))- ابن

بنت

بنت

بنت

بنت
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املطلب الثالث: نسبة وقوع مسائل ذوي األرحام:

)يعني  الباب  »هذا  الفتاوى))):  يف    إبراهيم  بن  ممد  اإلمام  قال 
ذوي األرحام( يف مسائله بعض الغموض وليست من النوادر؛ بل هي تقع 

كثريًا، وحيتاج طالب العلم أن يعطيه من البال أكثر«. اهـ.

وذلك  قليل،  العادية  األحوال  يف  مسائله  وقوع  أن  لوجدنا  تأملنا  ولو 
األقربني  الورثة  وجود  عدم  فرض  لو  العادية  األحوال  يف  كل شخص  أن 
بالشخص يف  يلتقي  فالذي  بعيد،  له عاصب ولو من  أن يكون  له فال خيلو 
َثمَّ أحوال  ابن عم مقدم عىل ذوي األرحام؛ ولكن  مثاًل هو  اجلد اخلامس 

ال يوجد فيها إال ذوو األرحام، منها عىل سبيل املثال:

يف أحوال احلرب والترشيد.	 

ذوي 	  من  إال  مسلم  قريب  له  يوجد  ال  فقد  الكفار،  من  أسلم  من 
األرحام كاخلال ونحوه.

اللقيط إذا علم أخواله، وكل من كان منقطع النسب من جهة أبيه، 	 
وفيه خالف يف تعصيبه، ولكن عىل قول من ينقطع عنده التعصيب، 

فقد ال يكون له ورثة سوى ذوي األرحام.

.((6(/ (  (((
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املبحث األول
اخلالف يف توريث ذوي األرحام

مسائل الفرائض منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو خمتلف فيه، وتوريث 
ذوي  توريث  يف  قوالن  فللعلامء  فيها،  املختلف  املسائل  من  األرحام  ذوي 

األرحام:

بيت  إىل  املال  وإنام يرصف  األرحام،  ذوي  توريث  عدم  األول:  القول 
املال.

والشافعية)))  املالكية)))  مذهب  وهو    ثابت  بن  زيد  قول  وهذا 
ونسبه ابن عبد الرب إىل الفقهاء السبعة))).

القول الثاين: توريث ذوي األرحام.

مسعود  وابن  عيل  عن  وروي  واحلنابلة)5)،  احلنفية)4)،  مذهب  وهذا 
الصحابة  أكثر  إىل  الرب  عبد  ابن  ونسبه  اجلمهور،  قول  هو  بل   (6(



واختاره  األرحام،  ذوي  يورثون  زيد  سوى  سائرهم  جعل  بل  ؛ 

اإلرشاف ))/0))(، الذخرية )))/)5(، مواهب اجلليل )6/))4).  (((
روضة الطالبني )6/6(، مغني املحتاج )4/))).  (((

االستذكار )5)/)47).  (((
البحر الرائق )577/8(، حاشية ابن عابدين )6/) 7).  (4(

املغني )7/6))(، اإلنصاف )7/)))(، كشاف القناع )455/4).  (5(
مصنفه  يف  أيضًا  شيبة  أيب  وابن   ،)(8/ ( املصنف  يف  الصنعاين  الرزاق  عبد  أخرج   (6(
َثاِن َذِوي اأْلَْرَحاِم ُدوَن امْلََوايِل.  )6/)5)(: »َعْن إِْبَراِهيَم َقاَل: َكاَن ُعَمُر َواْبُن َمْسُعوٍد ُيَورِّ
ُهْم يِف َذلَِك«. وانظر: املغني )7/6))). َقاَل: َفُقْلُت: َفَعيِلُّ ْبُن َأيِب َطالٍِب؟ َقاَل: َكاَن َأُشدَّ
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أكثر  إىل  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  ونسبه  الشافعية،  من  رسيج  وابن  املزين 
السلف))).

األرحام  ذوي  توريث  بعدم  القائلي:  األول  القول  أصحاب  إن  ثم 
فريقان:

أحدمها يقول بعدم التوريث مطلقًا سواء انتظم بيت املال أم مل ينتظم))).

جعله  الشافعية  عند  وجه  وهو  املالكية)))  مذهب  من  املشهور  وهو 
صاحب املهذب هو األصح)4).

بيت  انتظم  إذا  األرحام  ذوي  توريث  بعدم  فقالوا  الثاين  الفريق  وأما 
املال وبتوريثهم إذا مل ينتظم.

قال:  النووي هو األصح،  الشافعية، جعله  الثاين عند  الوجه  وهذا هو 
عن  احلاوي  ونقله صاحب  اليوم،  به  املفتى  وهذا  مشاخينا  عامة  قول  وهو 

املتأخرين)5). مذهب الشافعي، قال: وبه أفتى أكابر 

املغني ) /)8(،  السنن )8/4 (، االستذكار )5)/)47(، )5)/)48(،  انظر: معامل   (((
السنن  يف  الرتمذي  قال   .)(5 /((( الفتاوى   )(05/5( املختار  لتعليل  االختيار 
واخلالة  اخلال  بعضهم  فورث    النبي  فيه أصحاب  »واختلف   :)4((/4(
والعمة، وإىل هذا احلديث ذهب أكثر أهل العلم يف توريث ذوي األرحام، وأما زيد 

بن ثابت فلم يورثهم وجعل املرياث يف بيت املال«.
عدم  ذلك  الرشعية، وعكس  مصارفه  املال يف  فيه  أن يرصف  املال  بيت  انتظام  معنى   (((
مل  إذا  ما  الطالبني )6/6( مما يشمله عدم االنتظام  النووي يف روضة  انتظامه، وجعل 

يوجد إمام أو مل يكن مستجمعًا لرشوط اإلمامة.
اإلرشاف ))/0))(، الذخرية )))/)5(، مواهب اجلليل )6/))4).  (((

روضة الطالبني )6/6).  (4(
املالكية  مذهب  نعترب  أن  ويمكن   ،)((/4( املحتاج  مغني   ،)6/6( الطالبني  روضة   (5(
سليامن  الشيخ  وذكر   :)4(4/6( اجلليل  مواهب  ففي  القول،  هذا  عن  بعيدًا  ليس 
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أدلة القائلي بعدم توريث ذوي األرحام:
باملرياث، . ) املذكورين  خصت  إهنا  حيث  املواريث،  آيات  عموم 

يفتقر إىل دليل))). فإعطاء غريهم 
الزيادة  قد جاءت  التخصيص، حيث  تدل عىل  اآليات ال  بأن  ويناقش 

عىل ما فيها كام ثبت يف السنة.
وأما أن توريث ذوي األرحام يفتقر إىل دليل، فسنذكر األدلة إن شاء اهلل.

( .  قال: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل  حديث أيب ُأَماَمَة الباهيل
ُه َفال َوِصيََّة لَِواِرٍث(())). َيُقوُل: ))إِنَّ اهللَ َقْد َأْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍّ َحقَّ

قال: وحكى صاحب  ثم  العمدة،  نحو عبارة  املعتمد  اإلرشاد عن  البحريي يف رشح 
عيون املسائل اتفاق شيوخ املذهب بعد املائتني عىل توريث ذوي األرحام والرد عىل 
ذوي السهام انتهى، ثم نقل عن ابن يونس من املالكية أنه قال: فإن مل يكن بيت مال 
فيجب  ذوي حاجة،  كانوا  إذا  سيام  املتقدمة ال  اآلثار  من  ذلك  ملا يف  األرحام  فأولوا 
اليوم أن يتفق عىل توريثهم، وإنام تكلم مالك وأصحابه إذا كان للمسلمني بيت مال؛ 
قتياًل  قتل  لو  الرجل  أن  ترى  أال  يكن عصبة  مل  إذا  العصبة  مقام  يقوم  املال  بيت  ألن 
املال، فكذلك يكون  بيت  يعقل عنه من  أن  له عصبة وال موايل وجب  يكن  خطأ ومل 
مرياثه لبيت املال وإذا مل يكن بيت مال أو كان بيت مال ال يوصل إليه يشء منه، وإنام 
مل  إذا  بعصبة  ليسوا  الذين  رمحه  لذوي  مرياثه  يكون  أن  فيجب  وجهه  يرصف يف غري 
يكن له عصبة وال موايل، وإىل هذا رأيت كثريًا من فقهائنا ومشاخينا يذهبون يف زماننا 
إذا  األرحام  لذوي  املرياث  جلعل  هذا  زماننا  مثل  وأصحابه  مالك  أدرك  ولو  هذا، 
البهجة يف  انتهى، وانظر كذلك:  الرد من أهل السهام  انفردوا والرد عىل من جيب له 

رشح التحفة ))/)65( فقد قال نحوًا من ذلك.
فتح   ،)((7/6( املغني   ،)(/(0( للرسخيس  املبسوط   ،)((4/4( املجتهد  بداية   (((

الباري البن حجر )))/0)).
أخرجه أبو داود ))/4))( برقم 870) والرتمذي )4/))4( برقم 0)))، وابن   (((
ماجه ))/05 ( برقم ))7)، قال يف بلوغ املرام )ص: )7)(: »َرَواُه َأمْحَُد، َواأْلَْرَبَعُة 
اُه اْبُن ُخَزْيَمَة َواْبُن اجْلَاُروِد«ا. هـ، وصححه  ، َوَقوَّ ِمِذيُّ ْ نَُه َأمْحَُد َوالرتِّ ، َوَحسَّ إِالَّ النََّساِئيَّ
األلباين يف إرواء الغليل )87/6( وقال: »قد جاء عن مجاعة كثرية من الصحابة«، ثم 

أطال يف خترجيه.



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
318

توريث ذوي األرحام وتطبيقاته القضائية

وذوو  اهلل،  أعطاهم  بمن  احلق  حرص  احلديث  أن  االستدالل:  وجه 
األرحام مل يعطوا يف القرآن الكريم، فال يرثون.

ال  ذكرهم  عدم  إن  حيث  السابق؛  الدليل  به  نوقش  ما  بمثل  ويناقش 
يدل عىل عدم إرثهم حني ال يوجد املنصوص عليهم.

َأْن اَل . ) يِن  َفَسارَّ َواخَلاَلِة،  ِة  اْلَعمَّ  َعْن ِمرَياِث  ))َسَأْلُت اهللَ  حديث: 
اَم(())). هَلُ ِمرَياَث 

ويناقش بأنه حديث ضعيف حيث إنه مرسل، وقد ضعفه ابن حجر يف 
التلخيص، وضعفه الشوكاين يف نيل األوطار من مجيع طرقه وأجاب عمّن 

قّواه))).

ثم عىل فرض صحته فال يدل عىل عدم التوريث مطلقًا؛ بل تكون داللته 
بالفرض والتعصيب،  املواريث، حيث يدل عىل عدم اإلرث  آيات  كداللة 

ولكن ال يمنع اإلرث إذا مل يوجد ذو فرض أو تعصيب.

بالتوريث: القائلي  أدلة 

كَِتِٰب . ) ِف  بَِبۡعٖض  ۡوَلٰ 
َ
أ َبۡعُضُهۡم  رَۡحاِم 

َ
ٱۡل ْولُواْ 

ُ
﴿َوأ تعاىل:  قوله 

.(((﴾ِ ٱللَّ
يستدل باآلية عىل توريث ذوي األرحام من وجهي:

َيَساٍر  ْبِن  َعَطاِء  عن    8/4 والدارقطني   ،(6( ص  املراسيل  يف  داود  أبو  أخرجه   (((
مرساًل.

التلخيص احلبري ))/84)(، نيل األوطار )80/6)).  (((
سورة األنفال، اآلية )75).  (((
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األول: أن من معاين هذه اآلية: أن بعضهم أوىل بمرياث بعض بسبب 
باملعنى  األرحام  ذوو  فيها  فيدخل  األقارب،  عامة يف مجيع  فتكون  الرحم. 

االصطالحي.

ونوقش هذا الوجه بأن إطالقها مقيد بآيات املواريث.

كام  التأكيد  عىل  محلها  من  أوىل  التأسيس  عىل  اآلية  محل  بأن  وأجيب 
املواريث يف حال وجود أصحاب  بآيات  قيدت  مطلقة  فتكون  معلوم،  هو 

الفروض والتعصيب، ويبقى إطالقها معموالً به فيام عدا ذلك))).

ُقوا  ))َأحْلِ بدليل:  الفرائض  باب  يف  معتربة  األولوية  أن  الثاين:  الوجه 
األولوية  كانت  وإذا  َذَكٍر((،  َرُجٍل  ألْوىَل  َفهو  َبِقَي  َفام  بَأْهلِها،  الَفرائَِض 
املال عند عدم  فيكون  أوىل من غريهم،  القرابة  أن  اآلية  أثبتت  فقد  معتربة 
الورثة لذوي األرحام فهم أوىل من سائر املسلمني عن طريق بيت املال.

ۡقَرُبوَن َولِلّنَِسآءِ . )
َ
اِن َوٱۡل ا تََرَك ٱۡلَوِٰلَ قوله تعاىل: ﴿ّلِلّرَِجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ

ۡفُروٗضا  نَِصيٗبا مَّ  ۚ ۡو َكُثَ
َ
أ ِمۡنُه  ا قَلَّ  ۡقَرُبوَن ِممَّ

َ
َوٱۡل اِن  ٱۡلَوِٰلَ تََرَك  ا  ّمِمَّ نَِصيٞب 

.(((﴾7
الوجه األول من االستدالل باآلية  وجه االستدالل من اآلية هو ذات 

كالسابق. عنها  واجلواب  واملناقشة  السابقة 

قال الشوكاين))): »واآليتان عامتان، والدليل عىل مدعي التخصيص«.

األحاديث التي نصت عىل أن اخلال وارث، فمنها:. )

املغني )7/6))(، فتح الباري البن حجر )))/0)).  (((
سورة النساء، اآلية )7).  (((
نيل األوطار )6/)8)).  (((
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))َمن تَرك َكالًّ أ.   :  قال: قال رسول اهلل  عن املقدام 
((، وربام قال: ))إىل اهلل وإىل َرسولِِه، وَمن تَرك مااًل فلورثتِِه، وأنا وارُث  فإيَلَّ
َمن ال وارَث له، أعِقُل له وأِرُثُه، واخلاُل وارُث َمن ال وارَث له، يعِقُل عنه 

ويِرُثُه(())).

عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب ب. 
َلُه،  ))اهللُ ورسوُلُه، موىَل َمن ال موىَل   قال:  عبيدة أن رسول اهلل 

واخلاُل وارٌث َمن ال وارَث َلُه(())).

َمن ال ج.  ))اخلاُل وارٌث   : اهلل  قالت قال رسول  عن عائشة 
وارَث َله(())).

عن أيب هريرة عن النبي  قال: ))اخلاُل وارٌث(())).د. 

له  ليس  ملن  وارثًا  اخلال  أنه جعل  األحاديث  من هذه  االستدالل  وجه 
وارث، واخلال من ذوي األرحام فيقاس عليه سائرهم.

ونوقش هذا االستدالل من وجوه، وقد ذكرها ابن القيم وأجاب عنها، 
ولذا حيسن نقل كالمه خمترصًا، حيث قال)5):

وابن ماجه )8)7)(،  ثالثة طرق )  8)، 00 )، )0 )(،  داود من  أبو  أخرجه   (((
وحسنه أبو زرعة.

عائشة  عن  الباب  »ويف  الرتمذي:  الرتمذي ))0))( وابن ماجه )7)7)(، قال  أخرجه   (((
واملقدام بن معدي كرب وهذا حديث حسن صحيح«.

أخرجه الرتمذي )04))(، وأخرجه الدارمي )77 )( موقوفًا عىل عائشة، قال الرتمذي:   (((
»وهذا حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ومل يذكر فيه عن عائشة«.

أخرجه الدارمي ))05)).  (4(
هتذيب السنن ))/)6).  (5(
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الوجه األول: أن هذه األحاديث بأرسها وجوه ضعيفة.

درجة  يف  ليست  أهنا  هبا  أريد  فإن  إمجال،  فيه  كالم  هذا  بأن  وياب: 
هبا  االحتجاج  يمنع  ال  هذا  ولكن  فصحيح،  فيها  علة  ال  التي  الصحاح 
هي  وأمثاهلا  األحاديث  هذه  بل  احلسن،  درجة  عن  انحطاطها  يوجب  وال 
خمتلفة،  وجوه  من  ورويت  طرقها  تعددت  قد  فإهنا  احلسان،  األحاديث 
أخرجها  وقد  متهمني.  وال  بمجروحني  ليسوا  ورواهتا  خمارجها،  وعرفت 
أبو حاتم بن حبان يف صحيحه وحكم بصحتها. وليس يف أحاديث األصول 

يعارضها))). ما 

الوجه الثاين: محل احلديث عىل اخلال الذي هو عصبته.

وياب: بأنه باطل ُينزه كالم الرسول  عن أن حيمل عليه، ملا 
يتضمنه من اللبس فإنه إنام علق املرياث بكونه خاالً، فإذا كان سبب توريثه 
كونه ابن عم أو موىل، فعدل عن هذا الوصف املوجب للتوريث إىل وصف 
الرسول   وكالم  البيان،  ضد  فهذا  احلكم.  به  وعلق  التوريث.  يوجب  ال 

ه عن مثل ذلك.  ُمنزَّ

الوجه الثالث: أنه أعطى اخلال هنا عىل سبيل الطعمة ال املرياث.

وياب من ثالثة أوجه: أحدها: أن لفظ احلديث يبطله فإنه قال: ))َيِرُث 
التسمية  يف  واألصل  وارثًا،  سامه  أنه  الثاين:  ))يِرُثُه((.  لفظ:  ويف  َماَلُه((، 
املخاطبني  أن  الثالث:  قوية.  وقرينة  بصارف  إال  عنها  يعدل  فال  احلقيقة، 
به  كتب  وهلذا  الصحابة،  وهم  غريه  دون  املرياث،  منه  فهموا  اللفظ  هبذا 

جمموعها  انتهاض  يف  شك  »وال   :)(80/6( األوطار  نيل  يف  الشوكاين  وقال   (((
لالستدالل«، وحّسنه احلافظ يف الفتح )))/8)5).
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أحق  وهم  اخلال  مرياث  عن  كتابه  يف  سأله  حني  عبيدة  أليب  جوابًا  عمر 
الفهم. اخللق باإلصابة يف 

الوجه الرابع من وجوه املناقشة: محل احلديث عىل أن اخلال السلطان.

الوجه اخلامس: محل احلديث عىل أن املراد به السلب أي النفي بمعنى 
ال  َمْن  ِحيَلة  رْب  »الصَّ كقوهلم:  له  وارث  فال  اخلال  إالّ  له  وارث  ال  من  أن 

ِحيَلة َلُه«، و»اجلوع طعام َمْن ال طعام َلُه«.

السابقة))). الثالثة  باألوجه  وجياب عنهام 

النبي . 4 فأيت  خزاعة  من  رجل  مات  قال:  أبيه  عن  بريدة  ابن  عن 
جيدوا  فلم  رِحٍم((،  ذا  أو  وارًثا،  َلُه  ))التِمسوا  فقال:  بمرياثه   
من  الَكرَبَ  ))َأعطوُه   : اهلل  رسول  فقال  رحم،  ذا  وال  وارثًا  له 

خزاعَة((، ويف رواية: ))انظروا َأْكرَب رُجٍل من خزاَعَة(())).

ففّرق بني  ذا رِحٍم((،  أو  َلُه وارًثا،  ))التِمسوا  يف قوله:  وجه االستدالل 
الوارث وذي الرحم مما يدل عىل أن ذا الرحم يرث كام يرث الوارث.

عن حممد بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: تويف ابن الدحداحة . 5
يرتك  ومل  العجالن  بني  يف  فكان  أصل  له  يعرف  ال  الذي  وهو  أتّيًا  وكان 
َلُه فِيُكْم  َتْعَلُموَن  ))َهْل   لعاصم بن عدي:  عقبًا فقال رسول اهلل 

َنَسبًا؟(( قال: ما نعرفه يا رسول اهلل؛ فدعا ابن أخته فأعطاه مرياثه))).

وانظر يف هذه األوجه واجلواب عنها أيضًا: املغني ) /84).  (((
أخرجه أبو داود )04 )).  (((

أخرجه الدارمي )060)).  (((
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عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري أن عمر بن اخلطاب التمس . 6
من يرث ابن الدحداحة فلم جيد وارثًا؛ فدفع مال ابن الدحداحة إىل أخوال 

الدحداحة))). ابن 

األخوال     عمر  ورث  حيث  ظاهر  األثر  من  االستدالل  وجه 
وهم من ذوي األرحام.

ِمنُْهْم(( متفق عليه))).. 7 اْلَقْوِم  ُأْخِت  ))اْبُن  وبعضهم استدل بحديث: 

حيث جعل ابن األخت وهو من ذوي األرحام داخاًل يف القوم فريث 
يرثون. كام 

الرتجيح:

الراجح هو القول بتوريث ذوي األرحام ملا ييل:

ورود . ) مقابل  يف  املناقشة،  من  اجلملة  يف  وسالمتها  أدلتهم،  قوة 
املناقشة عىل أكثر أدلة القول اآلخر.

إىل . ) أقرب  عامتهم  واتباع   ، الصحابة  عامة  قول  هذا  أن 
الصواب.

الدارمي )76 )( ، ورواته ثقات.  (((
يف  واحلديث  ص)47(،  الفرائض  وتسهيل   ،)(8(/6( األوطار  نيل  يف  به  استدل   (((
  النبي  دعا  قال:    أنس  عن   :)(05 ( ومسلم   )(5(8( البخاري 
فقال  لنا؛  أخت  ابن  إال  ال،  قالوا:  غرِيُكْم؟((،  ِمن  َأَحٌد  فِيُكْم  ))َهْل  فقال:  األنصار 

رسول اهلل : ))إنَّ اْبَن ُأْخِت الَقْوِم منهْم((.
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أن توريثهم موافق ألصل املواريث؛ فإن صاحب السببني مقدم عىل . )
باألب  إال  يديل  ال  الذي  من  أوىل  واألم  باألب  فاملديل  السبب،  صاحب 

وحده، فكذلك الرحم واإلسالم أوىل من بيت املال ألنه سبب واحد))).

قضائي: تطبيق 

املحاكم  العمل يف  أن  القضائي األول للداللة عىل  التطبيق  إيراد  حيسن 
السعودية جاٍر عىل توريث ذوي األرحام.

إثبات وفاة إحدى  »أهنى مأمور بيت مال املحكمة طالبًا  القضية:  نص 
املواطنات وعدم وجود وارث هلا، كام طلب إيداع تركتها يف بيت املال، وقد 
جرى التحري عن وجود ورثة للمتوفاة فلم يعثر عىل أحد منهم، كام جرى 
بنات  وكيل  فحرض  املحلية  الصحف  وبإحدى  املحكمة  يف  الوفاة  إعالن 
أخت املتوفاة واعرتض عىل ما أهنى به مدير بيت املال بأن موكالته أحق بام 
خلفته املتوفاة من تركة وطلب تسليمها هلن، وبطلب البينة منه أبرز شهادة 
رشعًا  معدلني  شاهدين  أحرض  كام  عنها،  املنهى  املرأة  وفاة  متضمنة  وفاة 
ثبت  فقد  لذا  املال،  بيت  مقدم عىل  الرحم  ذا  ذكر، وألن  ما  فشهدا بصحة 

لدى القايض وفاة املنهى عنها وانحصار إرثها يف بنات أختها«))).

ففي هذا احلكم توريث بنات األخت وهن من ذوي األرحام.

أشار إىل هذا ابن عبد الرب يف االستذكار )5)/484).  (((
جمموعة األحكام القضائية لعام 5)4)هـ جملد 6 ص 78).  (((
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الثاين املبحث 
رشوط توريث ذوي األرحام

يشرتط إلرثهم رشطان:

الرشط األول: عدم مجيع العصبة وبعض أهل العلم يقدم ذوي األرحام 
عىل ذي الوالء كام روي عن عمر وعيل وابن مسعود))).

الرشط الثاين: عدم مجيع أصحاب الفروض سوى الزوجني عند من ال 
عليهام))). يرد 

فالرد مقدم عىل ذوي األرحام.

قضائي: تطبيق 

إذا مات رجل  : »قد سئلت عن ما  إبراهيم  الشيخ حممد بن  قال 
أبدًا.  أمه فقط، وعامت، وبنات عامت، ومل خيلف عاصبًا  أخاه من  وخلف 
فأفتيت بأن مجيع املال ألخي امليت من أمه فقط سدسه فرض والبقية رد، وال 
أرحام، وال مرياث لذوي  العامت، ألهنن ذوات  لبنات  للعامت، وال  يشء 

األرحام أبدًا مع وجود أحد من العصبة أو ذي الفروض األقارب«))).

االستذكار )5)/)48(، بل قال يف )485(: »أن أكثر من ورث ذوي األرحام ورثهم   (((
املعتِق  املوىل  »إن   :)85/ ( املغني  يف  قال  ولكن  هبم«،  املوايل  وحجب  املوايل  دون 
وغريهم  الصحابة  من  ورثهم  من  عامة  قول  وهو  األرحام  ذوي  من  أحق  وعصباته 

وقول من ال يرى توريثهم أيضًا«.
عامة أهل العلم عىل عدم الرد عليهام، بل حكي فيه اإلمجاع، فقد حكى ابن قدامة يف   (((
العذب  أيضًا صاحب كتاب  نقل اإلمجاع  العلم، كام  أهل  باتفاق  أنه  املغني ) / 4( 
الفائض ))/4( عن اثنني من العلامء مها: سبط املارديني، وعيل بن اجلامل األنصاري، 

ونقله يف مغني املحتاج ))/7( عن ابن رسيج.
فتاوى ابن إبراهيم ) /60)).  (((
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- الرد  - وهو رئيس القضاة يف زمنه  فهنا قدم الشيخ حممد بن إبراهيم 
عىل ذوي األرحام وهو تطبيق هلذا الرشط كام أشار يف جوابه أيضًا للرشط 

اآلخر وهو عدم العصبة.
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الثالث املبحث 
كيفية توريث ذوي األرحام

التوريث))(: كيفية  للعلامء مذهبان يف 

من  واحد  كلُّ  ل  ُينزَّ أن  وذلك  التنزيل،  أهل  مذهب  األول:  املذهب 
إرثًا  فيأخذ حكمه  الوراث  إىل  به حتى يصل  أدىل  منزلة من  األرحام  ذوي 
بمنزلة  األخوات  وأوالد  البنات،  بمنزلة  البنات  أوالد  فمثاًل  وحجبًا، 

أمهاهتم.. وهكذا كام سيأيت.

وهذا هو مذهب اإلمام أمحد))).

ما روي عن عيل وعبد  االستذكار))): هو ظاهر  الرب يف  عبد  ابن  وقال 
اهلل وعمر يف العمة واخلالة، ونسبه إىل أكثر القائلني بتوريث ذوي األرحام.

وقال النووي يف روضة الطالبني)4): هو األصح األقيس.

ومما ورد عن الصحابة يف هذا:

الرحم  بمجرد  التوريث  أي  الرحم  أهل  مذهب  هو  ثالثًا  مذهبًا  املراجع  بعض  تذكر   (((
دون متييز بينهم؛ ولكنه مذهب مهجور ال قائل به لذا أعرضت عنه )يمكن االطالع 
التحفة ))/)65(، روضة  البهجة يف رشح  للرسخيس )0)/6(،  املبسوط  عليه يف: 
علم  يف  املضية  الدرة  برشح  املرضية  الفوائد   ،)85/ ( املغني   ،)45/6( الطالبني 

القواعد الفرضية ص )4).
املغني ) /85(، الفوائد املرضية برشح الدرة املضية يف علم القواعد الفرضية ص )4).  (((

.(48(/(5(  (((
فإهنم  األرحام  ذوي  بتوريث  القول  عىل  الشافعية  أن  هذا  من  وُعلم   ،)46/5(  (4(
يورثوهنم  التوريث  قول  عىل  املالكية  وهكذا  التنزيل،  أهل  مذهب  عىل  يورثوهنم 

كذلك، انظر: البهجة يف رشح التحفة ))/)65).
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الثلثني  لألم  العم  فأعطى  وخالة،  ألم  عم  يف  عمر  أيت  قال  زياد  عن 
الثلث))). اخلالة  وأعطى 

والعمة . 4 الثلث  اخلالة  أعطى  اخلطاب  بن  عمر  أن  احلسن  عن 
الثلثني))).

بمنزلة . 5 والعمة  األم  بمنزلة  »اخلالة  قال:  اهلل  عبد  عن  مرسوق  عن 
مل  إذا  هبا  يديل  التي  بمنزلة رمحه  األخ وكل رحم  بمنزلة  األخ  وبنت  األب 

يكن وارث ذو قرابة«))).

توريثهم  وهو  القرابة،  أهل  مذهب  التوريث:  كيفية  يف  الثاين  املذهب 
امليت. بتقديم األقرب جهة إىل  كالعصبات 

وهذا مذهب احلنفية)4)، وهو رواية عن اإلمام أمحد)5).

الصحابة  عن  املروي  هو  ألنه  التنزيل  أهل  مذهب  هو  واألرجح 
، وسيكون التفصيل واجلانب احلسايب عليه إن شاء اهلل.

الدرامي )78 )).  (((
الدرامي ) 7 )(، ونحوه يف )80 )).  (((

الدرامي ))8 )(. وصححه احلافظ يف فتح الباري )))/0)).  (((
وللحنفية تفصيل طويل واختالف يف حتديد اجلهات ويف طريقة التقديم، ففي املبسوط   (4(
»ثم ذوو األرحام يف احلاصل سبعة أصناف..«، ويف االختيار  للرسخيس )0)/6(: 
لتعليل املختار )05/5)(: »وهم أربعة أصناف..«، ويف لسان احلكام )ص:  )4): 
»وهم مخسة أصناف«، وانظر أيضًا: البحر الرائق رشح كنز الدقائق )578/8(، الدر 

املختار وحاشية ابن عابدين )6/) 7).
اإلنصاف 7/))).  (5(
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التنزيل: التنزيل عىل مذهب أهل  قاعدة 

الوارث  إىل  يصل  حتى  األرحام  ذوي  من  الشخص  إىل  ينظر  أن  هي 
إرثًا وحجبًا. منزلته  فينزل 

وهذا واضح يف مجيع ذوي األرحام، ما عدا بعضهم نشري إليهم، وهم 
العامت مطلقًا والعم ألم )أخو األب من أمه( فهؤالء بمنزلة األب.

وكذلك اخلاالت واألخوال مطلقًا بمنزلة األم.

جهات ذوي األرحام عىل مذهب أهل التنزيل:

وأبوة  بنوة  ثالث))):  اجلهات  أن  احلنابلة  مذهب  من  الصحيح  عىل 
وأمومة.

البنات  وتشمل كل من يديل إىل امليت من جهة أوالده، كأوالد  البنوة: 
وأوالد بنات االبن.

كاألخوال  أمه،  جهة  من  امليت  إىل  يديل  من  كل  وتشمل  األمومة: 
الساقطني  واجلدات  واألجداد  واألخوات ألم،  اإلخوة  وأوالد  واخلاالت 

من جهة األم كأيب األم.

ألم،  كاألعامم  أبيه،  جهة  من  امليت  إىل  يديل  من  كل  وتشمل  األبوة: 
أم وبنات  أم، وبنات اإلخوة لغري  والعامت مطلقًا، وأوالد األخوات لغري 
بنيهم، وبنات األعامم لغري أم وبنات بنيهم، واألجداد واجلدات الساقطني 

من جهة األب كأيب أم األب.

اإلنصاف 5/7))، وقد ذكر أقواالً يف املذهب منها أهنا أربع ومنها أهنا مخس.  (((
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: تنبيه
بعضها  ليس  إذ  أخرى؛  عىل  جهة  تقديم  منها  يقصد  ال  اجلهات  هذه 

أقوى من بعض، وإنام املقصود التمييز ألجل قاعدة احلجب اآلتية.
التنزيل: قاعدة احلجب عىل مذهب أهل 

إىل . ) ينظر  وال  األبعد،  الوارث  إىل  األقرب  اجلهة حجب  احتدت  إذا 
القرب من امليت.

مثال: بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن.
املال لبنت بنت االبن ألهنا أقرب إىل الوارث، فليس بينها وبني الوارث 

)بنت االبن( أحد بخالف األوىل فبينها وبني الوارث شخص.
وارث . ) كل  ُنزل  الوارث  من  القرب  يف  وتساووا  اجلهة،  احتدت  إذا 

منزلة من أدىل به.
ابن أخت شقيقة، وبنت أخ شقيق. مثال: 

وارث  كل  فُينزل  الوارث  من  القرب  يف  وتساويا  أبوة،  واحدة:  اجلهة 
منزلة من أدىل به.

)املدىل به
)أخت شقيقةابن أخت شقيقة
)أخ شقيقبنت أخ شقيق

مثال: عمة شقيقة، وبنت عم شقيق.
املدىل به

له املالأبعمة شقيقة
حمجوبعم شقيقبنت عم شقيق
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أن التنزيل قد يتبني فيه حجب كام هنا فيعمل به،  وعلم من هذا املثال: 
إذا  الوارث  بالقرب من  التصفية  إحدامها:  فكأن لذوي األرحام تصفيتني: 
املعروفة. التنزيل عىل قواعد احلجب  التصفية بعد  الثانية:  احتدت اجلهة. 

إذا اختلفت اجلهة، ُنزل كل وارث منزلة من أدىل به وإن اختلفوا يف . )
القرب من الوارث))).

ابن أخت شقيقة، وبنت خال شقيق. مثال: 

األول  )فإن  الوارث  من  القرب  يف  االختالف  يرض  فال  خمتلفة،  اجلهة 
أقرب من الثاين( والعمل أن ُينزل كل وارث منزلة من أدىل به.

5/6املرياثاملدىل بهاجلهة
)النصفأخت شقيقةأبوةابن أخت شقيقة
)الثلثأمأمومةبنت خال شقيق

)التصفية األوىل والثانية())) لتطبيق قواعد احلجب  مثال عام 

املوجود من ذوي 
الدرجةاجلهةاألرحام

إسقاط 
األبعد مع 
احتاد الدرجة
)التصفية 
األوىل(

التنزيل
)املدىل به(

إسقاط 
املحجوب
)التصفية 
الثانية(

أم×)أمومةأم أيب األم
أم)أمومةخالة ش
أب)أبوةعمة ألم

انظر يف هذه القواعد: العذب الفائض ))/))-))).  (((
ذوي  باب  يف  احلجب  لبيان  ذكرته  ولكنني  بعيد  واحدة  مسألة  يف  هؤالء  كل  تصّور   (((

األرحام.
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×أخ ش)أبوةبنت أخ ش
×أخ ألم)أمومةابن أخ ألم

بنت×)بنوةبنت بنت بنت
بنت ابن)بنوةابن بنت ابن

×أخت ألم)أمومةبنت أخت ألم
×أخت ألب×)أبوةابن بنت أخت ألب
بنت×)بنوةبنت ابن بنت بنت

×عم ش)أبوةبنت عم ش

التنزيل: تفضيل الذكر عىل األنثى عىل مذهب أهل 

بالرحم  توريثهم  ألن  التفضيل،  عدم  احلنابلة  مذهب  من  املشهور 
وأنثاهم. فاستوى ذكرهم  املجرد 

األم،  بأوالد  أدىل  من  عدا  ما  بالتفضيل  أخرى  رواية  احلنابلة  وعند 
فيستوي ذكرهم وأنثاهم اعتبارًا بمن أدلوا به.

، وجعله  ابن عثيمني  الشافعية ورجحه شيخنا  وهذا هو مذهب 
ابن قدامة هو قول عامة من قال بالتنزيل))).

قضائي: تطبيق 

وفيه  التنزيل  أهل  ومذهب  القرابة  أهل  مذهب  بني  الفرق  فيه  )يتبني 
الذكر واألنثى( التفضيل بني  أيضا 

ذكر احلنفية قضية عرضت عىل القايض أيب يوسف:

وللشافعية  الفرائض ص  5،  تسهيل   ،)((4/7( اإلنصاف   ،) (/ ( املغني  انظر   (((
ينظر: روضة الطالبني )6/6(، مغني املحتاج )4/))).
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هالك عن ابن بنته وبنت بنت له أخرى.

قىض أبو يوسف أن املال بينهام للذكر مثل حظ األنثيني))).

يقولون  أهنم  كام  القرابة  أهل  ملذهب  تطبيقًا  احلنفية  مذهب  عىل  فهذا 
األنثى. الذكر عىل  بتفضيل 

فمذهب أهل القرابة ينظر إىل قرهبم من امليت ما دامت جهتهم واحدة 
امليت،  من  واحدة  درجة  عىل  البنت  وبنت  البنت  ابن  من  فكل  هنا،  كام 

فاشرتكا يف املال لكن مع تفضيل الذكر عىل األنثى.

أما عىل مذهب أهل التنزيل فهو تنزيل كل منهام منزلة من أدىل به فكل 
منهام أدىل بالبنت فكأنام تويف امليت عن بنتني وحينئذ فلهام املال فرضًا وردًا، 

فيأخذ من أدىل بكل منهام مرياث املدىل به، فال يتصور التفضيل حينئذ.

أمهام  أي  نفسها  بنته  وبنت  بنته  ابن  عن  هالك  املسألة  كانت  لو  أما 
التفضيل. يتصور  فحينئذ  واحدة؛ 

بالسوية  يرثان  التفضيل  عدم  يف  احلنابلة  مذهب  من  املشهور  فعىل 
األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  يرثان  األخرى  الرواية  وعىل  األوىل،  كالصورة 

واهلل أعلم.

التنزيل(: )يف  تطبيق قضائي 

لعدم  فيها  ورثته  وانحصار  أختها  ابن  وفاة  إثبات  طالبة  املنهية  »أهنت 
وجود وارث له بفرض وال تعصيب، وقد جرى التحري عن وجود ورثة 
للمتوىف فلم يعثر عىل أحد منهم، كام جرى إعالن الوفاة بعدد من املحاكم 

انظر: روضة القضاة وطريق النجاة )4/))4)).  (((
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طلب  عىل  واعرتضوا  املتوىف  خال  أبناء  فحرض  املحلية  الصحف  وبإحدى 
يف  نصيبها  عن  تنازهلا  ادعوا  كام  املتوىف،  إرث  يف  يشاركوهنا  بكوهنم  املنهية 
الوفاة،  شهادة  أبرزت  به  أهنت  ما  عىل  املنهية  من  البينة  وبطلب  املرياث، 
لقيام  ونظرًا  اإلهناء،  بصحة  فشهدا  رشعًا  معدلني  شاهدين  أحرضت  كام 
اإلرث  فإن  خالة  مع  خال  أوالد  اجتمع  إذا  وألنه  املنهية،  إهناء  عىل  البينة 
أخت  ابن  وفاة  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  اخلال،  أوالد  ويسقط  للخالة 
بإثبات  دعوى  إقامة  هلم  أن  املعرتضني  وأفهم  فيه،  ورثته  وانحصار  املنهية 
عىل  فاعرتضوا  املختصة،  املحكمة  أمام  رغبوا  إن  نصيبها  عن  املنهية  تنازل 

ذلك، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف«))).
ملذهب  تطبيقًا  وذلك  اخلال،  أوالد  عىل  قدمت  اخلالة  أن  هنا  نالحظ 

أهل التنزيل وفق قواعد احلجب السالفة كام ييل:
ننظر إىل اجلهة أوالً هل احتدت أم ال؟	 

-كام تقدم- تشمل كل من  اجلهة متحدة وهي األمومة، حيث األمومة 
ونحن  هبم،  يديل  ومن  واخلاالت  كاألخوال  أمه،  جهة  من  امليت  إىل  يديل 

لدينا يف هذه القضية خالة وأوالد خال فكلهم أمومة.
اجلهة 	  احتدت  إذا  احلجب-:  قواعد  يف  تقدم  -كام  تقول  والقاعدة 

حجب األقرب إىل الوارث األبعد، وال ينظر إىل القرب من امليت.
فمن الوارث الذي يديل به كل منهام؟	 

كالمها يديل باألم فاخلالة أخت األم، وأوالد اخلال هم أوالد أخي األم.
من األقرب إىل الوارث؟	 

جمموعة األحكام القضائية لعام 5)4)هـ جملد 6 ص )7).  (((
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اخلال  أوالد  بخالف  أحد  )األم(  الوارث  وبني  بينها  فليس  اخلالة، 
الوارث شخص. فبينهم وبني 

هلذا حتجب اخلالة وأوالد اخلال، ويكون املرياث هلا دوهنم.	 
بياهنا أيضًا من خالل هذا اجلدول:	 

النتيجةالقرب من الوارثاملدىل بهاجلهة
وارثأقربأمأمومةخالة

حمجوبأبعدأمأمومةأوالد خال
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الرابع املبحث 
اجلانب احلسايب يف مسائل ذوي األرحام)))

ال ختلو مسائل ذوي األرحام أن يكون فيها أحد الزوجني أو ال يكون 
منهام. أحد  فيها 

أوالً: إذا مل يكن يف املسألة أحد الزوجي:

إذا مل يكن فيها أحد الزوجني فالعمل فيها كام ييل:

املال أ.  مجيع  يأخذ  فإنه  واحدًا  األرحام  ذوي  من  املوجود  كان  إذا 
كالعاصب.

مثال: هالك عن بنت بنت: املال هلا.

مثال: هالك عن أيب أم: فاملال له.

إذا كان املوجود من ذوي األرحام مجاعة يدلون بشخص واحد وال ب. 
خيتلف إرثهم ممن أدلوا به فتكون مسألتهم من عدد رؤوسهم كالعصبة.

كل من تكلم عن مرياث ذوي األرحام أشار إىل كيفية العمل فمنهم من فّصل ومّثل،   (((
وقد  والتناول،  العرض  حسن  يف  متفاوتون  ذلك  كل  يف  وهم  أوجز،  من  ومنهم 
إىل  إشارة-  -جمرد  أشري  وهنا  اخلاصة،  بطريقتي  وصغته  ذلك  جمموع  من  استفدت 
بعض املراجع، انظر مثاًل: التحفة اخلريية عىل الفوائد الشنشورية إلبراهيم الباجوري 
الشافعي ص 0))، نزهة الرائض يف علم الفرائض ألمحد بن حييى األسنوي ص 55، 
املضية يف علم  الدرة  املرضية برشح  الفوائد  الفارضية ص 7)،  املضية يف رشح  الدرة 
حتفة   ،)((/(( الفارض  عمدة  رشح  الفائض  العذب   ،(44 ص  الفرضية  القواعد 
الفرضية  املباحث  الفوائد اجللية يف  بتوريث ذوي األرحام للسجاعي ص 5)،  األنام 

ص 4)).
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مثال: هالك عن ثالث بنات أخ شقيق؟
(

(/ 3 ) بنات أخ ش

مثال: هالك عن مخسة أبناء خال؟ 
(

(/ ( مخسة أبناء خال

مثال:
(

(/ ( ) عامت ألم

واحد ج.  بشخص  يدلون  مجاعة  األرحام  ذوي  من  املوجود  كان  إذا 
ولكن خيتلف إرثهم ممن أدلوا به فتكون مسألتهم بحسب صلتهم باملدىل به 

كأن املدىل به مات عنهم وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح.

مثال: هالك عن: عمة شقيقة، وعمة ألم؟
(/( صلتهم باملدىل به املدىل به

3 أخت ش (
أب

)عمة شقيقة
( أخت ألم ( )عمة ألم

الرشح:

باألب،  يديل  منهام  كالًّ  فوجدنا  ألم  والعمة  الشقيقة  العمة  يف  نظرنا 
فعاملنامها بحسب صلتهام من املدىل به وهو األب، وكأنام مات األب عنهام 

العمة ألم أخًتا ألم. العمة الشقيقة أختًا شقيقة وتكون  فتكون 



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
338

توريث ذوي األرحام وتطبيقاته القضائية

مثال: هالك عن: ثالث خاالت ألم، وخال ألب؟
9 3×3 صلتهم باملدىل به املدىل به

(/3 ( 3أخوات ألم (
أم

33خاالت ألم
( ( أخ ألب ب خال ألب

مثال: هالك عن: أيب أم وخال شقيق؟
صلتهم باملدىل بهاملدىل به

أبو أم
أم

املالأب
مجوبأخ شخال ش

شخص د.  من  بأكثر  يدلون  مجاعة  األرحام  ذوي  من  املوجود  كان  إذا 
وال خيتلف إرث كل مجاعة ممن أدلوا به فُينزل كل شخص منزلة من أدىل به 

فيأخذ مرياثه إرثًا وحجبًا، وتصحح املسألة إن احتاجت إىل تصحيح))).

مثال: هالك عن: خالة ألب، وعمة شقيقة؟
3 املدىل به

( ( أم 3خالة ألب
( ب أب عمة شقيقة

الرشح:

تديل  فاخلالة  بشخص،  يديل  األرحام  ذوي  من  كل شخص  فإذا  نظرنا 
باألم والعمة تديل باألب فأعطينا اخلالة مرياث األم والعمة مرياث األب.

ال يلزم من قولنا: ال خيتلف إرث كل مجاعة ممن أدلوا به أن تقترص صور هذه احلالة   (((
عىل مجاعات فقط، بل تشمل ما لو كان ذوو األرحام مجاعة ولكن كل فرد منها يديل 

التايل. كاملثال  بشخص 
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مثال: هالك عن: ) أبناء بنت، ) بنات أخت ش، 3 بنات أخت ألم؟
(( (×( املدىل به

( ( ( بنت ))أبناء بنت
(/( ( ب أخت ش )بنات أخت ش

× مجوبة بالبنت أخت ألم 3بنات أخت ألم

بأكثر من شخص  املوجود من ذوي األرحام مجاعة يدلون  إذا كان  هـ. 
ولكن خيتلف إرث كل مجاعة ممن أدلوا به.

التبس  من  ومسائل  املناسخات  بعمل  شبيه  عمل  إىل  حتتاج  احلالة  هذه 
كاألموات،  هبم  املدىل  باعتبار  وذلك  ونحوهم(،  )الغرقى  موهتم  زمن 

ييل: كام  وتفصيلها 

نجعل مسألة للمدىل هبم، ونؤجل التصحيح إىل اآلخر.. )

ونؤجل . ) به،  أدلوا  ممن  إرثهم  اختلف  مجاعة  لكل  مسألة  نجعل 
التصحيح إىل اآلخر.

اختلف . ) مجاعة  كل  )مسائل  الثانية  املسائل  من  مسألة  كل  بني  ننظر 
األوىل  املسألة  من  به(  )املدىل  صاحبها  سهام  وبني  به(  أدلوا  ممن  إرثهم 
الزوجية  يف  الرد  يف  والسهام  املسائل  بني  النظر  يف  كام  هبم(  املدىل  )مسألة 
قبل  إذا  وهي  االختصار  بطريقة  وذلك  والغرقى،  املناسخات  يف  وكذلك 
ناتج االختصار للمسألة، وإذا مل يقبال االختصار  أثبتنا  العددان االختصار 

املسألة. كامل  أثبتنا 
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بإخراج . 4 أو  األربع  بالنسب  الثانية  املسائل  من  املثبتات  بني  ننظر 
للمسألة  السهم  ذلك هو جزء  من  والناتج  هلا،  األصغر  املشرتك  املضاعف 

األوىل )وهي مسألة املدىل هبم(.

وحاصل . 5 السهم،  بجزء  هبم(  املدىل  )مسألة  األوىل  املسألة  نرضب 
الرضب هو اجلامعة.

ثم ما رضبت به املسألة األوىل ترضب به السهام فمن ليس له مسألة . 6
أخذه حتت اجلامعة ومن كان له مسألة قسم عىل مسألته.

ناتج القسمة عىل املسائل الثانية هو جزء السهم هلا يرضب به نصيب . 7
كل وارث، والناتج يوضع لصاحبه حتت اجلامعة.

مثال: هالك عن: عمة ألب وعمة ألم، وخال شقيق، وخالة ألم، وستة 
بنت؟ أبناء 

3( (/(/(
صلتهم 
باملدىل به 3/(/(/(

صلتهم 
باملدىل به (×( املدىل به

9 3 أخت ألب
( أب

عمة ألب
3 ( أخت ألم عمة ألم

( ( أخ ش
( أم

خال ش

( ( أخت ألم خالة ألم

3/(8 3 بنت )أبناء 
بنت

اجلامعة مسألة املدلي باألم مسألة املدلي باألب مسألة املدىل هبم

الرشح:
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جعلنا مسألة للمدىل هبم )أب، أم، بنت( من )6).. )

جعلنا مسألة لكل مجاعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به، فجعلنا مسألة . )
 ،)4( إىل  رد  ثم   )6( أصلها  فكان  به  صلتهم  بحسب  باألب  للمدلني 
وجعلنا مسألة أخرى للمدلني باألم بحسب صلتهم هبا فكان أصلها )6(، 
أما املدلون بالبنت فلم نجعل هلم مسألة ألنه ال خيتلف إرثهم ممن أدلوا به.

اختلف . ) مجاعة  كل  )مسائل  الثانية  املسائل  من  مسألة  كل  بني  نظرنا 
األوىل  املسألة  من  به(  )املدىل  صاحبها  سهام  وبني  به(  أدلوا  ممن  إرثهم 
فأثبتنا  فوجدنا مسألة املدلني باألب )4( تقبل االختصار مع سهامهم ))( 
ألنه   )6( فاملثبت  باألم  املدلني  مسألة  وأما   )(( للمسألة  االختصار  ناتج 

حاصل النظر بني )6( و))).

أو . 4 األربع  بالنسب   )(،6( الثانية  املسائل  من  املثبتات  بني  نظرنا 
جزء  وهو   )6( احلاصل  فكان  هلا،  األصغر  املشرتك  املضاعف  بإخراج 

األوىل. للمسألة  السهم 

5 . ،)6( السهم  بجزء   )6( هبم(  املدىل  )مسألة  األوىل  املسألة  رضبنا 
وحاصل الرضب هو اجلامعة 6×6=6).

له مسألة أخذه حتت اجلامعة وهم . 6 ليس  السهام ×6 فمن  ثم رضبنا 
أبناء البنت فلهم )6×)=8)( ومن كان له مسألة قسم عىل مسألته.

املدلون باألب )6×)=))( ثم )))/4=))

املدلون باألم )6×)=6( ثم )6/6=))
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ناتج القسمة عىل املسائل الثانية هو جزء السهم هلا يرضب به نصيب . 7
كل وارث، والناتج يوضع لصاحبه حتت اجلامعة.

العمة ألب = )×)= 

العمة ألم = )×)=)

اخلال الشقيق = )×5=5

اخلالة ألم = )×)=)

السابقة: بأمثلة أخرى تشمل مجيع الصور  وأختم هذا املطلب 

هالك عن: بنت بنت، ابن بنت ابن، بنت أخ شقيق.. )

تويف شخص عن: أربعة أبناء أخ ألم، بنت عم شقيق، بنت عم ألم.. )

ميت عن: ثالث عامت شقائق، وعمتي ألم.. )

هالك عن: عمة شقيقة، عمة ألب، خالة شقيقة، ثالث خاالت ألم.. 4

ثانيًا: إذا كان يف املسألة أحد الزوجي:

إذا كان يف مسألة ذوي األرحام أحد الزوجني فالعمل فيها كام ييل))):

املال أ.  مجيع  يأخذ  فإنه  واحدًا  األرحام  ذوي  من  املوجود  كان  إذا 
إن  املسألة  الزوجة فرضهام كالعاصب وتصحح  أو  الزوج  أخذ  بعد  الباقي 

إىل تصحيح))). احتاجت 
املثال  الزوجني، وسنكرر  التقسيم يف حال عدم  بمثل  احلال  التقسيم يف هذه  سيكون   (((
األول يف كل قسم مما سبق بفرض وجود أحد الزوجني؛ كي يتضح الفرق يف طريقة 

احلل.
الزوجات  أو  الزوجة  وفرض  النصف،  األرحام  ذوي  مسائل  يف  دائاًم  الزوج  فرض   (((
ذوي  من  املسألة  تكن  مل  وجد  لو  ألنه  وارث  فرع  وجود  تصور  لعدم  وذلك  الربع، 
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مثال: هالك عن زوج وبنت بنت؟
(
( زوج (

(
( بنت بنت

مثال: هالك عن زوجتي وابن أخ ألم؟
8 ( ×(
( ( زوجتي ( ((
( 3 ابن أخ ألم -

إذا كان املوجود من ذوي األرحام مجاعة يدلون بشخص واحد وال ب. 
الزوجني أي  فتكون مسألتهم كالعصبة مع أحد  به  أدلوا  خيتلف إرثهم ممن 
كالعصبة  الباقي  األرحام  ذوو  ويقتسم  فرضهام  الزوجة  أو  الزوج  يعطى 

وتصحح املسألة إن احتاجت إىل تصحيح.

مثال: هالك عن زوج وثالث بنات أخ شقيق؟
( ( × 3
3 ( زوج (

(
(/ 3 ( 3 بنات أخ ش 3

مثال: هالك عن أربع زوجات وستة أبناء عمة؟ 
(( ( × (
( ( أربع زوجات ( ((

(/ (( 3 ستة أبناء عمة (

الرد ومسائل ذوي األرحام، كام جيب  األرحام، وهذا فرق جيب مراعاته بني مسائل 
بنت  وبنت  زوج  كمثال  الزوجني  عىل  مؤثرة  غري  األرحام  ذوي  فروع  أن  إىل  التنبه 

به. الذي مثلنا 
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واحد ج.  بشخص  يدلون  مجاعة  األرحام  ذوي  من  املوجود  كان  إذا 
ولكن خيتلف إرثهم ممن أدلوا به، هذه احلالة حتتاج إىل خطوات عمل كمثل 
أحد  وجود  حال  يف  الرد  بمسائل  شبه  وهلا  األول،  القسم  من  )هـ(  احلالة 

الزوجني وتفصيلها كام ييل:

جيعل مسألة للزوجية من خمرج فرض أحد الزوجني ويعطى فرضه . )
تصحيح  إىل  احتاجت  إن  املسألة  وتصحح  األرحام،  لذوي  والباقي  منها 

وال يدخل ذوو األرحام يف تصحيح مسألة الزوجية))).

مات . ) امليت  كان  لو  كام  األرحام  لذوي  أخرى  مسألة  بجانبها  جيعل 
من  احلالة  هذه  مثل  يف  سبق  كام  فيها  األرحام  ذوو  ويعامل  فقط،  عنهم 
القسم األول، فتكون مسألتهم بحسب صلتهم باملدىل به كأن املدىل به مات 

عنهم، وتصحح إن احتاجت إىل تصحيح))).

إليه( وبني . ) انتهت  الذي  )أي أصلها  األرحام  بني مسألة ذوي  ينظر 
الباقي يف مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجني كام يف النظر بني املسائل 
وذوي  والغرقى  املناسخات  يف  وكذلك  الزوجية  يف  الرد  يف  والسهام 

أما  زوجة،  من  أكثر  هناك  كان  إن  فقط  الزوجات  عىل  االنكسار  نصحح  أن  بمعنى   (((
من معهّن من ذوي األرحام فنعاملهم كام لو كانوا فردًا واحدًا، وهذا يف هذه اخلطوة 

فحسب.
لك أن تؤخر التصحيح كله يف هذه اخلطوة والتي قبلها إىل أن تنتهي من اجلامعة، ثم   (((
بعد ذلك تصححها إن احتاجت إىل تصحيح، وستكون النتيجة واحدة وال بد؛ ولذا 

وذلك ألمرين: فإين أختار لك تأجيل التصحيح كله حتى تنتهي من اجلامعة، 
األول: ليكون تعاملك مع األرقام الصغرية قبل التصحيح، فذلك أيرس وأبعد لك من 

اخلطأ.
الثاين: أن املسألة قد تصّح بعد اجلامعة، فال حتتاج معك إىل تصحيح.
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قبل  إذا  وهي  االختصار  بطريقة  وذلك  )هـ(،  السابق  القسم  يف  األرحام 
ناتج االختصار للمسألة، وإذا مل يقبال االختصار  أثبتنا  العددان االختصار 

املسألة. كامل  أثبتنا 

املثبت من املسألة هنا هو جزء السهم ترضب به مسألة الزوجية وما . 4
اجلامعة. فهو  حيصل 

سهام . 5 فترضب  أصلها،  به  بام رضب  الزوجية  مسألة  سهام  ترضب 
أحد الزوجني بجزء السهم واحلاصل يكون له حتت اجلامعة.

ثم يرضب الباقي )وهو سهام ذوي األرحام( بجزء السهم، واحلاصل 
يقسم عىل مسألة ذوي األرحام وما خرج فهو جزء السهم هلا.

خرج . 6 وما  سهمها  بجزء  األرحام  ذوي  مسألة  سهام  ترضب 
اجلامعة. يكون لصاحبه حتت 

مثال: هالك عن: زوجة، وعمة شقيقة، وعمة ألم؟

(6
3/ ( صلــة ذوي األرحــام 

ــه ــدىل ب بامل املدىل به 4 × 4
(/ (

(

أب

( زوجة (
(

9 3 أخت ش (

3
)عمة ش

3 ( أخت ألم ( )عمة ألم
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الرشح:
وأعطيناها . )  )4( الزوجة  فرض  خمرج  من  للزوجية  مسألة  جعلنا 

فرضها منها ))(، والباقي ))( لذوي األرحام.
صلتهم . ) بحسب  عليهم  وقسمناها  األرحام  لذوي  مسألة  جعلنا 

باملدىل به، فكان األصل )6( ثم رد إىل )4).
نظرنا بني مسألة ذوي األرحام )4( وبني الباقي من مسألة الزوجية . )

االختصار  تقبل  مل  )أو   ،)4( املسألة  كامل  فأثبتنا  مباينة  بينهام  فوجدنا   )((
املسألة(. كامل  فأثبتنا 

الزوجية، . 4 بمسألة   )4( األرحام  ذوي  مسألة  من  املثبت  رضبنا 
احلاصل )6)( هو اجلامعة.

5 . (4( للزوجة  كان  فام  به  رضبت  بام  الزوجية  مسألة  سهام  رضبنا 
وضعناه هلا حتت اجلامعة.

ذوي  مسألة  عىل  فقسمناه   )((( فخرج   )4( بـ  الباقي  ورضبنا 
األرحام احلاصل )3)))) هو جزء السهم هلا.

6 . ((( الشقيقة  العمة  )سهام  األرحام  ذوي  مسألة  سهام  رضبنا 
صاحبه  بإزاء  وضعناه  والناتج   )(( السهم  بجزء   ) )(( ألم  العمة  وسهام 

اجلامعة. حتت 
شخص  من  بأكثر  يدلون  مجاعة  األرحام  ذوي  من  املوجود  كان  إذا  د. 
أدىل  من  منزلة  فُينزل كل شخص  به  أدلوا  ممن  مجاعة  كل  إرث  خيتلف  وال 
به فيأخذ مرياثه إرثًا وحجبًا، وتصحح املسألة إن احتاجت إىل تصحيح.

ُأخرج سابقًا،  الذي  العدد  لتمييزه عن  برقم التيني  املسألة  هنا ويف  السهم  كتبنا جزء   (((
املثبت من املسألة. وهو 
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وإنام  متامًا،  السابقة  كاحلالة  عمل  خطوات  إىل  حتتاج  احلالة  هذه 
االختالف يف التعامل مع ذوي األرحام، ففي احلالة السابقة يكون التعامل 
بحسب صلتهم باملدىل به ألنه واحد وخيتلف إرثهم منه، أما يف هذه احلالة 
فإن كل واحد من ذوي األرحام أو كل جمموعة يدلون بشخص وال خيتلف 
إرثهم منه ولكن تعدد املدىل به، فحينئٍذ ُينزل كل شخص منزلة من أدىل به 

فيأخذ مرياثه إرثًا كام تقدم يف القسم األول.
ييل: كام  وتفصيلها 

جيعل مسألة للزوجية من خمرج فرض أحد الزوجني ويعطى فرضه . )
تصحيح،  إىل  احتاجت  إن  املسألة  وتصحح  األرحام،  لذوي  والباقي  منها 

وال يدخل ذوو األرحام يف تصحيح مسألة الزوجية.
مات . ) امليت  كان  لو  كام  األرحام  لذوي  أخرى  مسألة  بجانبها  جيعل 

من  احلالة  هذه  مثل  يف  سبق  كام  فيها  األرحام  ذوو  ويعامل  فقط،  عنهم 
إن  املسألة  وتصحح  به،  أدىل  من  منزلة  شخص  كل  فُينزل  األول،  القسم 

إىل تصحيح))). احتاجت 
إليه( وبني . ) انتهت  الذي  )أي أصلها  األرحام  بني مسألة ذوي  ينظر 

النظر بني  تقدم يف  الزوجني، كام  أحد  بعد فرض  الزوجية  الباقي يف مسألة 
املسائل والسهام يف الرد يف الزوجية وكذلك يف املناسخات والغرقى وذوي 
قبل  إذا  االختصار، وهي:  بطريقة  )هـ(، وذلك  السابق  القسم  األرحام يف 
ناتج االختصار للمسألة، وإذا مل يقبال االختصار  أثبتنا  العددان االختصار 

املسألة. كامل  أثبتنا 

لك أن تؤخر التصحيح كله يف هذه اخلطوة والتي قبلها إىل أن تنتهي من اجلامعة، كام   (((
أرشنا إىل هذا فيام تقدم.
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املثبت من املسألة هنا هو جزء السهم ترضب به مسألة الزوجية وما . 4
اجلامعة. فهو  حيصل 

سهام . 5 فترضب  أصلها،  به  بام رضب  الزوجية  مسألة  سهام  ترضب 
أحد الزوجني بجزء السهم واحلاصل يكون له حتت اجلامعة.

ثم يرضب الباقي )وهو سهام ذوي األرحام( بجزء السهم، واحلاصل 
يقسم عىل مسألة ذوي األرحام وما خرج فهو جزء السهم هلا.

خرج . 6 وما  سهمها  بجزء  األرحام  ذوي  مسألة  سهام  ترضب 
اجلامعة. يكون لصاحبه حتت 

مثال: هالك عن: زوج، وخالة ألب، وعمة شقيقة؟
6 ( املدىل به ( × (
3 ( زوج (

(
( ( ( أم

(
3خالة ألب

( ( ب أب عمة ش

الرشح:
الزوج ))( وأعطيناه فرضه . ) جعلنا مسألة للزوجية من خمرج فرض 

منها ))(، والباقي ))( لذوي األرحام.
فاخلالة . ) بالتنزيل  عليهم  وقسمناها  األرحام  لذوي  مسألة  جعلنا 

بمنزلة األم والعمة بمنزلة األب، فكان األصل ))).
نظرنا بني مسألة ذوي األرحام ))( وبني الباقي من مسألة الزوجية . )

))( فأثبتنا ))).
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الزوجية، . 4 بمسألة   )(( األرحام  ذوي  مسألة  من  املثبت  رضبنا 
احلاصل )6( هو اجلامعة.

5 . ((( للزوج  كان  فام  به  رضبت  بام  الزوجية  مسألة  سهام  رضبنا 
وضعناه له حتت اجلامعة.

األرحام  ذوي  مسألة  عىل  فقسمناه   )(( فخرج   )(( بـ  الباقي  ورضبنا 
احلاصل ))( هو جزء السهم هلا.

رضبنا سهام مسألة ذوي األرحام بجزء السهم ))( والناتج وضعناه . 6
بإزاء صاحبه حتت اجلامعة.

أبناء   ( ش،  عم  بنات   ( بنت،  أبناء   3 زوجتي،  عن:  هالك  مثال: 
عمة  ش؟

تصحيح اجلامعة
8×5 ( املدىل به 4 × (

40

(/(0 ( ( زوجتان
(
(

(/(( 3 (
(

بنت

3

3 أبناء بنت
(

3/(( 3 ( ب عم ش ) بنات عم ش
حمجوبون لبعدهم من املدىل به حيث إن بنات 
العم أقرب منهم مع احتاد اجلهة وهي األبوة أب ) أبناء عمة ش

بأكثر من شخص  املوجود من ذوي األرحام مجاعة يدلون  إذا كان  هـ. 
ولكن خيتلف إرث كل مجاعة ممن أدلوا به.

ولكنه  السابقتني  احلالتني  يف  بالعمل  شبيه  عمل  إىل  حتتاج  احلالة  هذه 
بجامعة،  تنتهي  مرحلة  وكل  مراحل  عىل  املسألة  بقسمة  وذلك  مضاعف، 
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الثالثة، وتفصيلها كام  بالعمل يف مناسخات احلالة  الشبه  فيها قريب  والعمل 
ييل:

جيعل مسألة للزوجية من خمرج فرض أحد الزوجني ويعطى فرضه . )
تصحيح  إىل  احتاجت  إن  املسألة  وتصحح  األرحام،  لذوي  والباقي  منها 

وال يدخل ذوو األرحام يف تصحيح مسألة الزوجية.

مات . ) امليت  كان  لو  كام  األرحام  لذوي  أخرى  مسألة  بجانبها  جيعل 
عنهم فقط، ويعامل ذوو األرحام فيها كام سبق يف احلالة السابقة فُينزل كل 
شخص أو مجاعة منزلة من أدلوا به حتى وإن اختلف إرثهم ممن أدلوا به، 

وتصحح املسألة إن احتاجت إىل تصحيح))).

إليه( وبني . ) انتهت  الذي  )أي أصلها  األرحام  بني مسألة ذوي  ينظر 
الباقي يف مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجني كام تقدم، وذلك بطريقة 

االختصار.

املثبت من املسألة هنا هو جزء السهم ترضب به مسألة الزوجية وما . 4
اجلامعة. فهو  حيصل 

سهام . 5 فترضب  أصلها،  به  بام رضب  الزوجية  مسألة  سهام  ترضب 
أحد الزوجني بجزء السهم واحلاصل يكون له حتت اجلامعة.

ثم يرضب الباقي )وهو سهام ذوي األرحام( بجزء السهم، واحلاصل 
يقسم عىل مسألة ذوي األرحام وما خرج فهو جزء السهم هلا.

لك أن تؤخر التصحيح كله يف هذه اخلطوة والتي قبلها إىل أن تنتهي من اجلامعة، كام   (((
أرشنا إىل هذا فيام تقدم.
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خرج . 6 وما  سهمها  بجزء  األرحام  ذوي  مسألة  سهام  ترضب 
اجلامعة. يكون لصاحبه حتت 

به . 7 أدلوا  ممن  إرثهم  اختلف  مجاعة  لكل  مسألة  نجعل  ذلك  بعد 
باألم. كمسألة للمدلني باألب وأخرى للمدلني 

نعامل هذه املسائل مع اجلامعة السابقة معاملة مسائل األموات . 8
كالعمل يف  أو  األول،  امليت  املناسخات مع مسألة  الثانية من  احلالة  يف 

احلالة )هـ( من القسم األول.
مثال: هالك عن: زوجة، وعمة ألب وعمة ألم، وخال شقيق، وخالة 

ألم، وستة أبناء بنت؟

(8 (/(/(
صلتهم 
باملدىل 

به
3/(/(/(

صلتهم 
باملدىل 

به
8×( (/(

املدىل 
به ( ×(

(( ( ( زوجة
9 3 أخت ألب

( ( أب

3

عمة ألب

3 ( أخت ألم عمة ألم

( ( أخ ش

( ( أم
خال ش

( ( أخت ألم خالة ألم

3/(8 3 3 بنت ) أبناء 
بنت

اجلامعة 
النهائية مسألة املدلي باألم مسألة املدلي باألب اجلامعة 

األوىل مسألة املدىل هبم
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الرشح:
وأعطيناها . )  )4( الزوجة  فرض  خمرج  من  للزوجية  مسألة  جعلنا 

فرضها منها ))(، والباقي ))( لذوي األرحام.
جعلنا مسألة للمدىل هبم )أب، أم، بنت( من )6).. )
نظرنا بني مسألة املدىل هبم )6( وبني الباقي من مسألة الزوجية ))) . )

للمسألة ))). ناتج االختصار  فأثبتنا  اختصارًا  بينهام  فوجدنا 
احلاصل . 4 الزوجية،  بمسألة   )(( هبم  املدىل  مسألة  من  املثبت  رضبنا 

))×4=8( هو اجلامعة األوىل.
رضبنا سهام مسألة الزوجية بام رضبت به فكان للزوجة ))×)=)) . 5

وضعناه هلا حتت اجلامعة.
هبم . 6 املدىل  مسألة  عىل  فقسمناه   )6=(×((  ((( بـ  الباقي  ورضبنا 

)6/6=1)))) هو جزء السهم هلا.
7 . ((( األم  وسهام   )(( األب  )سهام  هبم  املدىل  مسألة  سهام  رضبنا 

بإزاء صاحبه حتت  السهم ))( والناتج وضعناه  البنت ))( ( بجزء  وسهام 
اجلامعة.
جعلنا مسألة لكل مجاعة اختلف إرثهم ممن أدلوا به، فجعلنا مسألة . 8

 ،)4( إىل  رد  ثم   )6( أصلها  فكان  به  صلتهم  بحسب  باألب  للمدلني 
وجعلنا مسألة أخرى للمدلني باألم بحسب صلتهم هبا فكان أصلها )6(، 
أما املدلون بالبنت فلم نجعل هلم مسألة ألنه ال خيتلف إرثهم ممن أدلوا به.

ُأخرج سابقًا،  الذي  العدد  لتمييزه عن  برقم التيني  املسألة  هنا ويف  السهم  كتبنا جزء   (((
املثبت من املسألة. وهو 
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اختلف .   مجاعة  كل  )مسائل  الثانية  املسائل  من  مسألة  كل  بني  نظرنا 
األوىل  اجلامعة  من  به(  )املدىل  صاحبها  سهام  وبني  به(  أدلوا  ممن  إرثهم 
فأثبتنا  فوجدنا مسألة املدلني باألب )4( تقبل االختصار مع سهامهم ))( 
ألنه   )6( فاملثبت  باألم  املدلني  مسألة  وأما   )(( للمسألة  االختصار  ناتج 

حاصل النظر بني )6( و))).
أو . 0) األربع  بالنسب   )(،6( الثانية  املسائل  من  املثبتات  بني  نظرنا 

جزء  وهو   )6( احلاصل  فكان  هلا،  األصغر  املشرتك  املضاعف  بإخراج 
األوىل. للجامعة  السهم 

الرضب . )) وحاصل   ،)6( السهم  بجزء  األوىل)8(  اجلامعة  رضبنا 
النهائية 6×8=48. هو اجلامعة 

ثم رضبنا السهام ×6 فمن ليس له مسألة أخذه حتت اجلامعة وهم . ))
له  فلهم )6×)=8)( ومن كان  البنت  أبناء  الزوجة )6×)=))( وكذلك 

مسألة قسم عىل مسألته.
املدلون باألب )6×)=))( ثم )))/4=))

املدلون باألم )6×)=6( ثم )6/6=))
به . )) يرضب  هلا  السهم  جزء  هو  الثانية  املسائل  عىل  القسمة  ناتج 

نصيب كل وارث، والناتج يوضع لصاحبه حتت اجلامعة.
العمة ألب = )×)= 
العمة ألم = )×)=)

اخلال الشقيق = )×5=5
اخلالة ألم = )×)=)
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اخلامتة
احلمد هلل عىل متام البحث، وفيام ييل أهم نتائجه:

تعريف ذوي األرحام يف املصطلح الرشعي يف الفرائض: كلُّ قريب 	 
ال يرث بفرض وال تعصيب.

وبنات 	  األخوات،  وولد  البنات،  ولد  األرحام:  بذوي  املقصود 
اإلخوة، وولد اإلخوة من األم، والعامت من مجيع اجلهات، والعم 
األم،  أبو  واجلد  األعامم،  وبنات  واخلاالت،  واألخوال،  األم،  من 
وكل جدة غري وارثة كالتي أدلت بذكر بني أنثيني، ثم كل من أدىل 

بأحد من هؤالء.

قليلة، 	  بالنادرة وإن كانت  نسبة وقوع مسائل ذوي األرحام ليست 
الكفار  من  أسلم  من  والترشيد ويف حال  احلرب  أحوال  وتظهر يف 

ويف حال منقطع النسب من جهة أبيه.

عدم 	  يرى  من  فمنهم  األرحام  ذوي  توريث  يف  قوالن  للفقهاء 
ذوي  توريث  يرون  الفقهاء  ومجهور  األرحام،  ذوي  توريث 
كثري  سارت  ولذا  املذاهب؛  أتباع  من  املتأخرين  والسيام  األرحام، 
البلدان اإلسالمية عىل توريث ذوي األرحام، وقد  من القوانني يف 
الصحابة  عامة  قول  وألنه  أدلته،  لقوة  التوريث  الباحث  رجح 
صاحب  فإن  املواريث  ألصل  موافق  توريثهم  وألن   ،

السبب. السببني مقدم عىل صاحب 

وعدم 	  العصبة،  مجيع  عدم  األرحام رشطان:  ذوي  توريث  رشوط 
كيفية  مذهبان يف  للعلامء  الزوجني.  الفروض سوى  أصحاب  مجيع 
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أن  وذلك  التنزيل،  أهل  مذهب  األول:  األرحام:  ذوي  توريث 
به حتى يصل إىل  ل كّل واحد من ذوي األرحام منزلة من أدىل  ينزَّ
القرابة  أهل  مذهب  والثاين  وحجبًا،  إرثًا  حكمه  فيأخذ  الوراث 
ورجح  امليت،  إىل  جهة  األقرب  بتقديم  كالعصبات  توريثهم  وهو 
. الباحث مذهب أهل التنزيل ألنه هو املروي عن الصحابة

التنزيل ثالث جهات: بنوة 	  جهات ذوي األرحام عىل مذهب أهل 
وأبوة وأمومة.

املشهور من مذهب احلنابلة عدم تفضيل الذكر عىل األنثى وعندهم 	 
بالتفضيل وهو مذهب احلنفية. رواية أخرى 

ذوي 	  مسائل  يف  احلسايب  اجلانب  يف  رشح  عىل  البحث  اشتمل 
األرحام.

تطبيقات قضائية.	  البحث عىل  اشتمل  كام 
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املراجع
دار . ) احلنفي،  املوصيل  مودود  بن  حممود  بن  اهلل  عبد  املختار،  لتعليل  االختيار 

العلمية. الكتب 
االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب، دار الكتب العلمية.. )
االستقامة البن تيمية أيب العباس أحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، . )

جامعة اإلمام حممد بن سعود.
بن عيل . 4 الوهاب  عبد  أبو حممد  القايض  اخلالف،  مسائل  نكت  اإلرشاف عىل 

بن نرص البغدادي املالكي، دار ابن حزم.
حنبل، . 5 بن  أحد  اإلمام  مذهب  عىل  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

عيل بن سليامن املرداوي، دار هجر.
املعروف . 6 حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

بابن نجيم، دار الكتاب اإلسالمي.
بداية املجتهد وهناية املقتصد، ملحمد بن رشد القرطبي، دار احلديث.. 7
العسقالين، . 8 بن حجر  أمحد  بن  بن حممد  بن عيل  أمحد  الفضل  أبو  املرام،  بلوغ 

دار أطلس.
البهجة يف رشح التحفة، عيل بن عبد السالم بن عيل، أبو احلسن التُُّسويل، دار .  

العلمية. الكتب 
بيدي، دار اهلداية.. 0) تاج العروس من جواهر القاموس، مرتىض، الزَّ
السجاعي، . )) الدين  شهاب  أمحد  بن  أمحد  األرحام،  ذوي  بتوريث  األنام  حتفة 

حمقق كبحث حمكم منشور يف جملة الرتبوي، العدد )).
الشافعي، . )) الباجوري  إلبراهيم  الشنشورية  الفوائد  عىل  اخلريية  التحفة 

احللبي. البايب  مصطفى 
الفرائض للشيخ ممد بن عثيمي، دار طيبة.. )) تسهيل 
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الكتب . 4) دار  اجلرجاين،  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات، 
العلمية.

التلخيص احلبري، للحافظ أمحد بن عيل بن حجر، دار املعرفة.. 5)
الكتب . 6) دار  للمنذري،  السنن  خمترص  مع  مطبوع  القيم،  البن  السنن،  هتذيب 

العلمية.
حاشية عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، ابن عابدين، دار الفكر للطباعة . 7)

والتوزيع. والنرش 
البايب احللبي.. 8) ابن عابدين، مطبعة مصطفى  الدر املختار مع حاشية 
الشافعي، .  ) الشنشوري  حممد  بن  اهلل  عبد  الفارضية،  رشح  يف  املضية  الدرة 

اإلسالمي. املكتب 
الذخرية، شهاب الدين أمحد القرايف، دار الغرب اإلسالمي.. 0)
العلمية.. )) النووي، دار الكتب  الدين  الطالبي وعمدة املفتي، حميي  روضة 
الرحبّي . )) القاسم  أبو  أمحد،  بن  حممد  بن  عيل  النجاة،  وطريق  القضاة  روضة 

الرسالة. مناين، مؤسسة  السِّ بابن  املعروف 
إحياء . )) دار  القزويني،  ماجه  ابن  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ماجه،  ابن  سنن 

العربية. الكتب 
األشعث . 4) بن  سليامن  داود  أليب  املعبود(،  عون  مع  )املطبوع  داود  أيب  سنن 

العلمية. الكتب  دار  النارش:  السجستاين، 
البايب . 5) مصطفى  مطبعة  الرتمذي،  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  سنن 

احللبي.
الدارقطني، أبو احلسن عيل بن عمر الدارقطني، مؤسسة الرسالة.. 6) سنن 
سنن الدارمي، أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، دار املغني.. 7)
صحيح البخاري )املطبوع مع الفتح(، ملحمد بن إسامعيل البخاري، النارش: . 8)

الفكر. دار 
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دار .  ) النيسابوري،  القشريي  احلسني  أبو  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
إحياء الرتاث العريب.

بدون . 0) الفريض،  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  الفارض،  عمدة  رشح  الفائض  العذب 
بيانات نرش.

الشيخ، . )) آل  اللطيف  عبد  بن  إبراهيم  بن  حممد  الشيخ  إبراهيم،  ابن  فتاوى 
احلكومة. مطبعة 

الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع ابن قاسم احلنبيل، دار عامل الكتب.. ))
فتح الباري، للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، دار الفكر.. ))
باز، . 4) بن  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد  للشيخ  الفرضية  املباحث  يف  اجللية  الفوائد 

للبحوث. العامة  الرئاسة 
الفوائد املرضية برشح الدرة املضية يف علم القواعد الفرضية، عبد الرمحن بن . 5)

عبد اهلل البعيل احلنبيل، دار الركائز.
الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، لعبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة، مكتبة . 6)

واحلكم. العلوم 
القناع ملنصور بن يونس البهويت، دار الفكر.. 7) كشاف 
البايب . 8) طبعة  احللبي،  ْحنَة  الشِّ ابن  الدين  لسان  حممد  بن  أمحد  احلكام،  لسان 

احللبي.
لسان العرب، محد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، ابن منظور األنصاري، دار .  )

صادر.
املبسوط، ملحمد بن أيب سهل الرسخيس، شمس األئمة، دار املعرفة.. 40
)3))هـ.. )4 لعام  القضائية  جمموعة األحكام 
بن . )4 بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  داود،  أليب  املراسيل 

جْستاين، مؤسسة الرسالة. شداد بن عمرو األزدي السِّ
الرزاق بن مهام الصنعاين، املكتب اإلسالمي.. )4 املصنف، لعبد 
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مكتبة . 44 البعيل،  الفتح  أيب  بن  محد  الدين  شمس  املقنع،  ألفاظ  عىل  املطلع 
السوادي.

معامل السنن، أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف . 45
العلمية. املطبعة  باخلطايب، 

الفكر.. 46 املحتاج، حممد اخلطيب الرشبيني، دار  مغني 
املغني، أليب حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، دار هجر.. 47
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، للحطاب، دار الفكر.. 48
نزهة الرائض يف علم الفرائض ألحد بن حييى األسنوي، مطبعة املوسوعات..  4
نيل األوطار، حممد بن عيل الشوكاين، دار احلديث.. 50
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عزل القاضي
لناظر الوقف

دراسًة فقهيًة تطبيقيًة
في محاكم المملكة العربية السعودية

د. ماهر بن عبد الغني الحربي
أستاذ الفقه المشارك

بقسم الفقه بكلية الحقوق
جامعة طيبة- المدينة المنورة
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:

فإن الوقف أحد أهم األنظمة اخلريية، واالجتامعية، واملالية اإلسالمية، 
اجتامعية  وأغراض  كثرية،  وخريية  تعبدية  غايات  لتحقيق  هيدف  التي 
اقتصادية ومالية متنوعة؛ ويتمثل ذلك يف جوانب شتى:  واسعة، وأهداف 
وإنفاق  العني  بتحبيس    اهلل  من  واألجر  الثواب  عىل  احلصول  منها، 
وحموها،  والذنوب  اخلطايا  تكفري  وباملقابل  واخلري،  الرب  وجوه  يف  الغلة 
ومنها: رعاية املورسين والقادرين للفقراء واملساكني، بقصد حتقيق مستوى 
االجتامعي  التكافل  بذلك  ويتحقق  هبم،  يليق  ومعييش  وإنساين  اجتامعي 
رأساملية  أصول  يف  باستثامره  املال  بقاء  ضامن  ومنها:  املجتمع،  أفراد  بني 
إنتاجية تنتج املنافع واخلدمات بدالً من استهالكه يف سلع غري رضورية أو 
تبذير  أو  به؛ كإرساف ولد،  التبذير والعبث  املال من  حاجية، ومنها: محاية 

قريب. وعبث 

الشارع  أراده  الذي  النحو  عىل  وأهدافه،  الوقف  غايات  ولتحقيق 
بحفظه،  يقوم  ناظر  للوقف  يكون  أن  الرضوري  من  كان  والواقف؛ 
يف  هبا  والترصف  غلته،  وحتصيل  واستثامره،  وزرعه،  وإجاره،  وعامرته، 
تنميته،  يف  واالجتهاد  مستحق،  إعطاء  أو  إصالح،  أو  عامرة،  من  جهاته: 

فيه. واملخاصمة  عليه،  واملحافظة 

وجيب أن يراعي الناظر يف ترصفاته جتاه الوقف، رشط الواقف ووثيقة 
خمالفة  عدم  ويراعي  للوقف،  والغبطة  املصلحة  لتحقيق  ويسعى  الوقف، 
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اهلوى؛  مضالت  من  تعصمه  التي  باألسباب  ويأخذ  الرشيعة،  أحكام 
ملراقبة  الوقف؛  ُنظَّار  عىل  عامة  والية  والقضاة  للوالة  ُجِعل  ذلك  ولضامن 
الوقف  ولصيانة  عليهم،  املوقوف  حقوق  ولصيانة  وترصفاهتم،  أعامهلم 

أيضًا من الضياع أو التعطل.

وقد جاءت هذه الدراسة لبيان احلاالت التي يكون فيها للقايض عزل 
ناظر الوقف، سواء كان ناظر الوقف منصوبًا من قبل الواقف، أم املوقوف 

عليه، أم القايض.

من  بتطبيقيات قضائية من خالل حتليل وعرض مجلة  الدراسة  وذيلت 
التي  احلاالت  عن  تكشف  والتي  السعودية  القضائية  واألحكام  املبادئ 

يسوغ للقايض عزل ناظر الوقف هبا.

دراسًة  الوقف،  لناظر  القايض  »عزل  عنوان:  الدراسة  هلذه  واخرتت 
السعودية«. العربية  اململكة  تطبيقيًة يف حماكم  فقهيًة 

املوضوع: أمهية 

ملوضوع الوقف أمهية كربى، فهو من أهم أدوات التمويل والتنمية . )
أن  ينبغي  بالوقف  املتعلقة  املواضيع  ومجيع  احلارض،  العرص  يف  واالستثامر 

تكون حمل دراسة وعناية خاصة من قبل الباحثني.

عىل . ) الرقابة  يف  السعودي  القضائي  النظام  وظيفة  وإظهار  إبراز 
املوقوف عليهم. الوقف واملحافظة عىل حقوق  الناظر لصيانة  ترصفات 

هبا، . ) الوقف  ناظر  عزل  للقايض  يسوغ  التي  احلاالت  لبيان  احلاجة 
مقارنة. فقهية  دراسة  ودراستها 
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والعناية . 4 الوقف،  بصيانة  اإلسالمية  الرشيعة  عناية  مدى  بيان 
فيه. املستحقني  واستثامره، ورعاية حقوق  وتنميته،  بإصالحه، 

من . 5 حيققه  ملا  اإلسالم؛  يف  االجتامعية  األنظمة  أهم  من  الوقف  أن 
وإنساين  اجتامعي  مستوى  حتقيق  بقصد  هبم؛  وعناية  للمحتاجني  رعاية 
أفراد املجتمع. التكافل االجتامعي بني  يليق هبم، ويتحقق بذلك  ومعييش 

ألحكام . 6 السعودية  القضائية  واألحكام  املبادئ  موافقة  مدى  بيان 
عزل  حاالت  يف  والسنة  الكتاب  عليه  دل  ما  وفق  اإلسالمية  الرشيعة 

الوقف. لناظر  القايض 

السابقة: الدراسات 

مقارنة  فقهية  دراسة  املوضوع  هذا  تدرس  مستقلة  دراسة  عىل  أطلع  مل 
بني املذاهب األربعة املشهورة، مع التطبيق عىل املبادئ واألحكام القضائية 

السعودية.

وأما أحكام الوقف ومسائله ونوازله بشكل عام فقد اهتم هبا الباحثون 
بالدراسة والتأليف، ومن أبرز املؤلفات والدراسات يف أحكام الوقف، ما 

ييل:

مطبوعات . ) من  الزرقا،  أمحد  مصطفى  للشيخ/  األوقاف«،  »أحكام 
8)4)هـ  عام:  األوىل،  الطبعة  بعاّمن،  عامر  ودار  ببريوت،  البيارق  دار 
وأركانه،  الوقف،  حقيقة  بيان  مؤلفه  يف  الشيخ  وتناول  -7  )م، 
ورشوطه، وحكمه، وما يتعلق بالواقف من رشوط ونحو ذلك، ومل يتناول 

بالدراسة والبحث. الوقف  ناظر  مسألة عزل 
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لألستاذ . ) املجتمع«،  تنمية  يف  وأثره  اإلسالمية  الرشيعة  يف  »الوقف 
الدكتور/ حممد بن أمحد الصالح، الطبعة األوىل، عام: ))4)هـ-)00)م، 
وتناول  الوطنية،  فهد  امللك  مكتبة   ،((/006( اإليداع:  رقم  الرياض، 
ورشوطه،  وأركانه،  وأقسامه،  الوقف  مرشوعية  بيان  البحث:  يف  املؤلف 
اإلسالمي،  املجتمع  تنمية  يف  الوقف  ودور  عليه،  جتري  التي  والترصفات 
اململكة،  السعودية، وأهم األوقاف يف  العربية  اململكة  وتاريخ األوقاف يف 
موجز  بشكل  الوقف  ناظر  عزل  موضوع  تناول  وقد  هبا،  النهوض  وسبل 
وخمترص وذلك يف حدود أربع صفحات وهي من الصفحة رقم )5))( إىل 
القضائي  التطبيق  لبيان  يتطرق  البحث، ومل  هناية الصفحة رقم )8))( من 

السعودي حلاالت عزل القايض لناظر الوقف.

عبيد . ) بن  حممد  للدكتور/  اإلسالمية«،  الرشيعة  يف  الوقف  »أحكام 
الكبييس، من منشورات وزارة األوقاف العراقية، عام: 7 ))هـ -77 )م، 
وغري  ورشوطه،  وصيغه،  وأركانه،  الوقف،  تعريف  البحث:  يف  وتناول 
ذلك من مسائل الوقف، وعرض املؤلف ملسألة عزل الناظر بشكل خمترص 
وموجز أيضًا، ومل يتناول بيان ودراسة التطبيق القضائي لعزل ناظر الوقف.

من . 4 امليامن،  عبداهلل  بن  نارص  للدكتور/  الوقفية«،  »النوازل 
مطبوعات دار ابن اجلوزي بالدمام، الطبعة األوىل، عام: 0)4)هـ، وتناول 
الواقف، وديون  املالية، وخمالفة رشط  النقود واألوراق  املؤلف: وقف  فيه 
والتطبيق  الوقف  ناظر  عزل  مسائل  فيه  يتناول  ومل  وأحكامها،  الوقف 

عليها. القضائي 
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بجامعة . 5 الرشيعة  لقسم  مقدمة  دكتوراه  رسالة  الوقف«،  »نوازل 
منها  األوىل  الطبعة  النارص،  نارص  بن  سلطان  د.  من  واملعدة  القرى،  أم 
فيها  وتناول  عام:  )4)هـ،  بالرياض،  الصميعي  دار  مطبوعات:  من 
والنقود،  ومشتقاته،  النفط  ووقف  املعنوية،  احلقوق  وقف  الباحث: 
الناظر والتطبيقات  يتناول مسائل عزل  والكتب اإللكرتونية، وغريها، ومل 

عليها. القضائية 

»العزل عن الواليات النيابية يف الفقه اإلسالمي«، رسالة دكتوراه، . 6
من  منه  األوىل  الطبعة  الكنهل،  صالح  بن  عبداهلل  الدكتور  من  واملعدة 
مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، عام: 5)4)هـ املوافق 
يف  وتناول  )56))( صفحة،  وعدد صفحاته  جزءين،  يف  ويقع  004)م، 
الباحث:  يتناول  ومل  الوقف،  ناظر  عزل  الثاين:  الباب  من  الثالث  الفصل 
مسألة عزل القايض لناظر الوقف بالعجز، وباخليانة، والتهمة، كام مل يتناول 
الوقف،  لناظر  القايض  عزل  يف  املستقرة  السعودية  القضائية  املبادئ  بيان 
اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  من  مستندها  ببيان  عليها  القضائي  والتطبيق 
مع  هبا  اشرتكت  التي  املسائل  يف  وانفردُت  عليها.  التفصييل  الدليل  وبيان 
لكل  أدلة  من  عليه  وقفت  ما  مجيع  بإيراد  الرسالة،  هذه  الواردةيف  املسائل 
الرسالة؛  هذه  يف  احلال  هو  كام  بعضها  عىل  أقترص  ومل  ومناقشتها،  قول، 

للوصول إىل الرأي الراجح مع بيان سببه ومستنده.

د. حممد . 7 فقهية(«،  )دراسة  الوقف  املؤسسية عىل  والنظارة  »الوالية 
الثانية منه من مطبوعات مؤسسة ساعي  الرياض، الطبعة  بن سعد احلنني، 
عزل  حكم  مسألة  وتناول  عام:  )4)هـ-8)0)م،  األوقاف،  لتطوير 
رقم  الصفحة  هناية  إىل   )((5( رقم  الصفحة  من  الوقف  لناظر  احلاكم 
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ناظر  لعزل  للقايض  املسوغة  األسباب  بيان  غري  من  عام  بشكل   )(( (
القضائي  والتطبيق  السعودية  القضائية  املبادئ  بيان  يتناول  مل  كام  الوقف، 

. عليها

عيل . 8 بن  خالد  د.  أ.  والوصايا«،  واهلبات  الوقف  ألحكام  »اجلامع 
املشيقح، الطبعة األوىل منه من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر، 
الوقف  لناظر  احلاكم  مسألة حكم عزل  وتناول  4)4)هـ-))0)م،  عام: 
5))( بشكل عام من غري بيان األسباب املسوغة للقايض  من ))/0))- 
السعودية والتطبيق  القضائية  املبادئ  بيان  يتناول  الوقف، كام مل  ناظر  لعزل 

عليها. القضائي 

بن .   العزيز  د. عبد  عليه«،  املحافظة  يف  وأثرها  الوقف  عىل  »الوالية 
اإلسالمية  الرشيعة  يف  الوقف  ندوة  إىل  مقدم  بحث  وهو  احلجيالن،  حممد 
وجماالته، واملنعقدة بالرياض بإرشاف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف 
لناظر  احلاكم  عزل  حكم  مسألة  الباحث  وتناول  واإلرشاد،  والدعوة 
عام  بشكل   ،)758( الصفحة  هناية  إىل   )75(( رقم  الصفحة  من  الوقف، 
فيها  الوقف، واخلالف  ناظر  بيان األسباب املسوغة للقايض لعزل  من غري 
مع األدلة واملناقشة والرتجيح، كام مل يتناول بيان املبادئ القضائية السعودية 

عليها. القضائي  والتطبيق 

»املبادئ القضائية يف القضاء العام من املبدأ ذي الرقم:))88( من . 0)
باب: الوقف، إىل املبدأ ذي الرقم: )5)0)( من باب: حجة االستحكام، 
دراسة تأصيلية تطبيقية«، رسالة دكتوراه يف املعهد العايل للقضاء، للباحث: 
امللك  مكتبة  يف  مودعة  وهي  األمحد،  )4)-440)هـ،  حممد  بن  أسامة 
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بيان  الرسالة  تتناول  ومل   .)(440  / (85( اإليداع  برقم  الوطنية،  فهد 
مع  فيها،  العلامء  أقوال  وحكاية  الوقف،  لناظر  القايض  عزل  مسوغات 

والرتجيح. واملناقشة،  األدلة 

وهناك جمموعة كثرية جدًا من األبحاث والدراسات والتي ُقدمت . ))
يف ندوة إحياء دور الوقف يف الدول اإلسالمية، املنعقدة يف بورسعيد، من 
الدعوة  وأثره يف  الوقف  مكانة  ندوة  ))-)) حمرم  )4)هـ، وكذلك يف 
والتنمية، املنعقدة يف مكة املكرمة من 8)-0) شوال 0)4)هـ، ومل تتناول 
عن  خارج  ألنه  الوقف،  ناظر  عزل  موضوع  والدراسات  األبحاث  تلك 

العلمية. الندوة وموضوعاهتا  أهداف 

البحث: مشكلة 

إن أحكام عزل ناظر الوقف، مبثوثة ومدونة يف كتب الفقه اإلسالمي، 
وتلك األحكام منها ما هو حمل اتفاق بني الفقهاء من حيث اجلملة، ومنها 
لعزل  موجبة  األسباب  بعض  جتد  قد  ولذلك  بينهم،  اختالف  حمل  هو  ما 

الفقهاء، وغري موجبة للعزل عند بعضهم اآلخر. الناظر عند بعض 

والنظام القضائي يف اململكة العربية السعودية مل حيدد وُيدّون األسباب 
التي يتعنّي عىل القايض عزل ناظر الوقف هبا، واألسباب التي جيوز للقايض 
عزل الناظر هبا، وإنام ترك ذلك كغريه من املسائل الكثرية الجتهاد القايض 

بإعامل أحكام الرشيعة اإلسالمية، وفق ما َدّل عليه الكتاب والسنة.

ومل يلتزم املنظم السعودي أيضًا يف فهم دالالت الكتاب والسنة منهجًا 
األربعة  املذاهب  أئمة  عند  املعتربة  وقواعده  النص  تفسري  مناهج  من  معينًا 
وتفسريها  النصوص  فهم  مع  يتعاملوا  أن  للقضاة  فإن  ولذلك  املشهورة، 
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السلف  فهم  عىل  واملبنية  السنية،  املذاهب  أئمة  عند  املعتربة  القواعد  وفق 
وذلك  بإحسان،  هلم  والتابعني  عليهم،  اهلل  رضوان  الصحابة  من  الصالح 
الصالح  السلف  فهم  باعتبار  املناداة  عىل  قامت  املباركة  الدولة  هذه  ألن 
النظام  مقتضيات  من  أيضًا  وهو  وحكاًم،  وأساسًا  مرجعًا  للنصوص 
الدولة. العربية السعودية، وغريه من أنظمة  األسايس للحكم يف اململكة 

األحوال  حماكم  يف  املقامة  واملنازعات  الدعاوى  من  عدد  وجود  ومع 
وحتديد  تدوين  وعدم  الوقف،  ناظر  عزل  بطلب  واملتعلقة  الشخصية 
جيوز  التي  واألسباب  هبا،  الناظر  عزل  القايض  عىل  يتعني  التي  األسباب 
الناظر مع تعيني وإقامة مرشف ومعني معه، قد يؤدي  للقايض اإلبقاء عىل 
التي هي عند مذهب فقهي معترب  بأحد األسباب  ذلك إىل أن يعمل قاٍض 
بينام يعمل قاض آخر بخالف ذلك، مما يرتتب عليه وجود  للعزل،  موجبة 
واألوصاف  الظروف  يف  املشرتكة  الواقعة  يف  القضائية  األحكام  يف  تباين 
هلا صفة  القضائية  املبادئ  إن  يقال:  قد  وهنا  إىل حل،  حتتاج  مشكلة  وهذه 
إال  القضائية،  السوابق  فيها، بخالف  بام جاء  األخذ  القضاة  اإللزام، وعىل 
سيتبني  ما  عىل  للعزل  املوجبة  األسباب  تعالج مجيع  مل  القضائية  املبادئ  أن 

من خالل الدراسة.

البحث: أهداف 

هيدف البحث إىل تقديم دراسة عن األسباب التي يسوغ للقايض عزل 
وبيان  وضابطها،  األسباب،  تلك  مدلول  بتحديد  وذلك  هبا،  الوقف  ناظر 
وبيان  األدلة،  ومناقشة  اخلالف،  ومنشأ  وجد،  إن  فيها  الفقهي  اخلالف 
خالل  من  السعودية  القضائية  التطبيقات  بيان  مع  األقوال،  من  الراجح 
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السعودية؛  النهائية  القضائية  واألحكام  املبادئ  من  مجلة  وعرض  حتليل 
يف  السعودي  القضائي  العمل  عليه  استقر  ما  بيان  يف  املسامهة  أجل  من 
أحكام  من  ذلك  مستند  وإيضاح  الوقف،  لناظر  القايض  عزل  مسوغات 

التفصييل. بالدليل  اإلسالمية  الرشيعة 

البحث: أسئلة 

التالية: التساؤالت  باإلجابة عن  البحث  هيتم 

املنصوب . ) أو  الواقف،  املنصوب من  الوقف  ناظر  هل للقايض عزل 
من قاٍض آخر، أو املنصوب من املوقوف عليهم؟

متى يتعني عىل القايض عزل ناظر الوقف؟. )

متى جيوز للقايض عزل ناظر الوقف؟. )

الذي حتقق . 4 الناظر  إبقاء  يف  الوقف  كانت مصلحة  لو  فيام  العمل  ما 
للعزل؟ فيه مسوغ 

الواقع . 5 يف  أثر  الفقهاء  قررها  والتي  الوقف  ناظر  عزل  حلاالت  هل 
السعودي؟ القضائي  التطبيقي 

البحث: منهج 

التزمُت عند الكتابة يف هذا البحث، املنهج اآليت:

رُت املسائل بذكر أقوال فقهاء الرشيعة اإلسالمية: وفيه أعرض . ) صدَّ
وفق  ذلك  مرتبًا  النظر،  موضع  الفقهّية  املسألة  يف  األربعة  األئمة  مذاهب 

املذاهب. لظهور  الزمني  التسلسل 
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إمجاع، . ) أو  نٍص،  من  قول؛  لكل  دلياًل  يعترب  ما  أبرز  بذكر  التزمت 
يمكن  ما  وإيراد  موضعه،  يف  بالدليل  االستدالل  وجه  ذكر  مع  معنًى،  أو 
شاء  إن   - باملقصود  خملٍّ  غري  باختصار  وردود  مناقشات  من  عليه  يرد  أن 
اهلل - وأخريًا، أختم كل مسألة بذكر ما أقدره راجحًا من قولني، أو أقواٍل 

بينها. الرتجيح  أمكن  ما  فيها، 

إىل . ) عزوها  مع  العثامين،  الرسم  وفق  الرشيفة  القرآنية  اآليات  كتابة 
مواضعها من املصحف الرشيف، بذكر السورة، ورقم اآلية.

جيها، . 4 خمرِّ فذكرُت  الرشيفة،  النبوّية  األحاديث  مجيع  جت  خرَّ
وصفحته،  وجزَءه،  ورقمه،  وبابه،  املخّرج،  احلديث  وكتاب  وكتبهم، 
الباب-  هذا  يف  واإلتقان  بالرباعة  هلم  -املشهود  واحلفاظ  األئمة  وحكم 
بعزوه  أكتفي  فإِيّن  أحدمها  أو  الّصحيحني  يف  احلديث  يكون  أن  إالَّ  عليه، 

إليهام، العتبار األئمة ذلك داللة صحته.

وثقت مجيع املذاهب والنقول من مصادرها األصلّية املعتمدة يف كل . 5
مذهب ما أمكن ذلك.

رتبت املصادر يف احلوايش بحسب وفيات مؤلفيها؛ فإن كانت ألكثر . 6
من مذهب فإيّن أرتبها بحسب وفيات األئمة أصحاب املذاهب، ثم حسب 

وفيات املؤلفني يف كل مذهب.

البحث، وتوصياته.. 7 نتائج  أبرز  َضّمنتها  بخامتة  البحث  ختمت 

وضعت فهرسًا ملراجع ومصادر البحث كاملتبع يف األبحاث.. 8
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البحث: خطة 
وفهرس  وخامتة،  ومبحثني،  ومتهيد،  مقدمة،  عىل:  البحث  اشتمل 

التايل: النحو  للمراجع واملصادر، وجاءت عىل 
املقدمة: وفيها، أمهية املوضوع وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، 

البحث. البحث، وخطة  البحث، وأهدافه، وأسئلته، ومنهج  ومشكلة 
البحث. عنوان  بمفردات  التعريف  التمهيد: 

املبحث األول: عزل القايض لناظر الوقف، وفيه سبعة مطالب:
الناظر. املطلب األول: عجز 
الناظر. الثاين: فسق  املطلب 

املطلب الثالث: ترصف الناظر بخالف رشط الواقف.
أو  الوقف  جتاه  عليه  جيب  فيام  الناظر  تقصري  الرابع:  املطلب 

عليهم. املوقوف 
الناظر. اخلامس: خيانة  املطلب 

الناظر. الُتهمة يف  السادس:  املطلب 
املطلب السابع: زوال رشط الواقف يف الناظر.

قضائية. تطبيقات  الثاين:  املبحث 
البحث وتوصياته. نتائج  حتوي  اخلامتة: 

واهلل املوفق، واهلادي إىل سواء السبيل، وصىل اهلل عىل نبينا حممد خاتم 
األنبياء واملرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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لتمهيد ا
البحث عنوان  بمفردات  التعريف 

أوالً: تعريف معنى )العزل(:

يطلق العزل يف اللغة عىل التنحية واإلبعاد)))، يقال: »عزلُت الوايل، أ. 
أي: رصفته عن واليته«)))، ويقال: »َعَزله عن العمل، أي: نحاه«))).

الفقهاء يف معنيني، مها:ب.  العزل عند  وُيستعمل 

»النزع بعد اإليالج لينزل خارج الفرج«)4).. )

»فسخ الوالية، ورد املتويل كام كان قبلها«)5).. )

يف  املراد  العزل  حقيقة  مع  يتفق  ألنه  بحثنا؛  يف  املراد  هو  الثاين  واملعنى 
موضوع الدراسة، والذي ُيقصد به إبعاد املتويل عن واليته، ورصفه عنها، 
وحل ارتباطه عن الوالية، ليعود كام كان قبل الوالية من حيث إنه ال حيق 

له الترصف فيام كان متوليًا عليه.

»الصحاح«،  واجلوهري،  )عزل(؛  مادة   ،(47/( »العني«،  الفراهيدي،  ينظر:   (((
)/6)))، مادة )عزل(؛ والزبيدي، »تاج العروس«، 4/8)، مادة )عزل(.

))) الفراهيدي، »العني«، )/47).
))) اجلوهري، »الصحاح«، )/6)))؛ والزبيدي، »تاج العروس«، 4/8).

)4) الشوكاين، »نيل األوطار«، 4/6)).
)5) القرايف، »الذخرية«، 0)/7)).
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الوقف(: )ناظر  تعريف  ثانيًا: 

وُنظَّار، أ.  َنظَّارة،  واجلمع:  النظر،  من  فاعل،  اسم  اللغة:  يف  الناظر 
ُل اليشء، ومعاينته، والناظر: احلافظ))). تَأمُّ وهو، أي: النظر، 

ث يف يشء)))، ووقف الدار، ونحوها: ب.  الوقف يف اللغة: يدل عىل متكُّ
حبسها يف سبيل اهلل))).

بقاء عينه ت.  به مع  االنتفاع  يمكن  مال  الوقف يف االصطالح: »حبس 
الترصف يف رقبته عىل مرصف مباح موجود«)4). وقيل هو: »حتبيس  بقطع 

املنتفع به، مع بقاء عينه بقطع ترصفه«)5). مالك مطلق الترصِف ماَله 

وسأتناول  والداللة،  األلفاظ  حيث  من  متقاربان  التعريفني  وكال 
التعريف األول ببيان مفرداته وما يدخل حتتها، وما خيرج منها. وأما سبب 
وببيان  الثاين،  التعريف  من  أشمل  فألنه  بالبيان؛  األول  التعريف  تناول 

الثاين. التعريف  يتضح  التعريف األول 

»ما  كل:  به  يراد  -هنا-  املال  فإن  به«،  االنتفاع  يمكن  »مال  وقوله: 
منافع)6). أو  أعيان،  إما  وهو  به،  ُينتفع  ألن  مستعدًا  أي:  به؛  منتفعًا  كان 
والسيارات،  واملصاحف  كالكتب  منقول  منهام:  األول  قسامن،  واألعيان 

))) اجلوهري، »الصحاح«، )/667-668، مادة )نظر(؛ وابن فارس، »مقاييس اللغة«، 
444/5، مادة )نظر(.

))) ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 5/6))، مادة )وقف(.
))) جلنة من جممع اللغة العربية، »املعجم الوسيط«، )/4 0).

)4) الرشبيني، »مغني املحتاج«، )/0)5.
)5) البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ )).

)6) الزركيش، »املنثور يف القواعد«، )/0)).
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سكنى  كمنفعة  فهي  املنافع  وأما  والدور.  كاألرايض  عقار  الثاين:  والقسم 
االنتفاع  يمكن  ال  ما  كل  »املال«  من  وخرج  الثياب،  ُلْبس  ومنفعة  الدار، 
به؛ إما: حلرمته كآالت اللهو، واألصنام، وكتب الكفر والفسق والضالل، 
ليست  فإهنا  احلرشات؛  وسائر  والبعوض  كالذباب  وإما خلسته،  ونحوها، 

ماالً ألهنا غري صاحلة لالنتفاع هبا))).

الدار،  املنافع كمنفعة سكنى  وقوله: »مع بقاء عينه«، فإنه خرج بالعني 
ودوام  ببقاء  وخرج  وقفًا،  تكون  أن  تصح  ال  فإهنا  الثياب،  ُلْبس  ومنفعة 
العني، الطعام والرياحني ونحومها مما ُيستهلك وتذهب عينه فإنه ال يصح 

أن يكون حماًل للوقف.

وقوله: »بقطع الترصف يف رقبته«، يعني بذلك أن يكون الوقف منجزًا، 
وخرج به: تعليق الوقف عىل رشط، كقوله إذا جاء زيد فقد وقفُت داري، 
بلفظ  يكون  أن  جيب  وإنام  عىل رشط،  املعلق  باللفظ  الوقف  يصح  ال  فإنه 

منجز.

وقوله: »عىل مرصف مباح موجود«، وخرج بلفظ »املباح« ما لو وقف 
بلفظ  وخرج  يصح،  ال  فإنه  الكنائس،  ترميم  أو  كبناء  معصية  جهة  عىل 

))) ينظر: الرشبيني، »مغني املحتاج«، )/6)-7). بعض احلرشات قد ال يمكن االنتفاع 
هبا يف زمن فال تعد ماالً لعدم صالحيتها لالنتفاع هبا، إال أنه قد ُينتفع هبا يف زمن كام 
هو  مما  وغريها  األدوية  يف  احلرشات  ببعض  ُينتفع  فإنه  املعارص،  الزمن  يف  الواقع  هو 
تكون  أن  وتصح  مباحة،  منفعة  ذات  أصبحت  ألهنا  ماالً؛  تعد  ولذلك  مباح رشعًا، 
بيعها،  يصح  ال  واحلرشات  قوله  بعد    عثيمني  ابن  الشيخ  يقول  للعقد،  حماًل 
بيعها؛  جاز  نفع  فيها  كان  لو  أنه  التعليل  هذا  من  »وعلم  نفع-:  فيها  ليس  أنه  والعلة 
والديدان  الدم،  ملص  العلق  النفع  ومن  وعدمًا،  وجودًا  علته  مع  يدور  احلكم  ألن 

لصيد السمك«، »الرشح املمتع«، 8/8)).
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»املوجود« ما لو وقف عىل ولده وهو ال ولد له، فإنه ال يصح لعدم وجوده 
يف اخلارج، فإن وجد بعد ذلك فُيعطى منه، وكذلك لو وقف عىل جنني فإنه 

ال يصح، ويدخل يف الوقف إن انفصل حيًا))).

وحفظ ث.  وحفظه،  الوقف،  ييل  الذي  »الشخص  هو:  الوقف،  ناظر 
ريعه، وتنفيذ رشط واقفه«))).

»القضاء«: تعريف  ثالثًا: 

القضاء يف اللغة: احلكم))). ويف االصطالح، هو: »تبيني احلكم الرشعي، 
واإللزام به، وفصل احلكومات«)4).واملراد باحلكومات، أي: اخلصومات، 
وخرج بقوله: »واإللزام به، وفصل احلكومات«، الفتيا، فإهنا تبيني للحكم 
الرشعي للسائل عنه لكن ليس عىل سبيل اإللزام به. والقايض، هو: الذي 
يبني احلكم الرشعي عىل وجه اإللزام به، ويقوم بالفصل يف اخلصومات.

))) ينظر: النووي، »روضة الطالبني«، 4/5))-7))؛ والزركيش، »املنثور يف القواعد«، 
)/0))؛ والرشبيني، »مغني املحتاج«، )/0)5-))5.

))) البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/)6).
))) الفراهيدي، »العني«، )/400؛ وابن فارس، »مقاييس اللغة«، 5/  .

)4) البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 6/)46.
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املبحث األول
عزل القايض لناظر الوقف

وحفظ  ورعاية  إدارة  املتويل  ختول  والية  هي:  الوقف،  عىل  النظارة 
للمتويل  الوالية  تلك  وتثبت  هلا،  املستحقني  إىل  احلقوق  وإيصال  الوقف، 

إما من جهة الواقف، أو املوقوف عليه، أو القايض.

وذلك  الوقف؛  ناظر  عزل  حق  يملك  َمن  حاالت  وتتنوع  وختتلف 
قامت  التي  اجلهة  إىل  أيضًا  وبالنظر  الوقف،  عىل  الواليات  أنواع  باعتبار 
بتولية الناظر عىل الوقف، وفقهاء من احلنفية)))، واملالكية)))، والشافعية)))، 
واحلنابلة)4)، متفقون يف اجلملة عىل أن للحاكم عزل ناظر الوقف إذا ُوِجد 
يف الناظر ما يقتيض العزل، وسواء يف ذلك إذا كان الناظر والّه الواقف، أو 

املوقوف عليه، أو احلاكم.

يقول ابن حزم )ت:456هـ(: »واتفقوا أن اإلمام الواجبة إمامته، فإن 
طاعته يف كل ما أمر - ما مل يكن معصية- فرض،... وأحكامه وأحكام من 

وىل نافذة، وعزله من عزل نافذ«)5).

))) ينظر: الطرابليس، »اإلسعاف«، ص: )5، 55؛ وابن عابدين، »رد املحتار« )املعروف 
بــ: حاشية ابن عابدين(، 578/6، 656.

))) ينظر: احلطاب، »مواهب اجلليل«، 655/7؛ والتسويل، »البهجة«، )/0)).
))) ينظر: النووي، »روضة الطالبني«، 5/ 4)؛ الرشبيني، »مغني املحتاج«، )/))5.

)4) ينظر: ابن مفلح، »الفروع«، 7/ 4)؛ واحلجاوي، »اإلقناع«، )/5).
)5) ابن حزم، »مراتب اإلمجاع«، ص:  0).
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سياسة  عىل  مشتملة  العظمى  »اإلمامة  )ت:684هـ(:  القرايف  ويقول 
وعزل  األكفاء،  ووالية  اجليوش،  وضبط  الرشيعة،  معاقد  ومعرفة  األمة، 

الضعفاء«))).

ناظر  يعزل  أن  للقايض  التي  األسباب  بيان  املبحث  هذا  يف  وسأتناول 
الوقف هبا، وذلك يف عدد من املطالب.

املطلب األول: عجز الناظر:

الوقف،  بأعامل  القيام  عىل  قادرًا  يكون  أن  الوقف  ناظر  يف  ُيشرتط 
الوقف  لعني  واملصلحة  الغبطة  حتقق  التي  الترصفات  وإجراء  ووظائفه، 
وإيراده، وذلك بحفظه وإجياره وتنميته وإصالحه واملخاصمة فيه ورصف 
غلته وفقًا لرشط الواقف وأن يراعي عدم خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية، 
الوقف؛  وأعامل  وظائف  يف  وخربة  علم  ذا  الناظر  يكون  أن  جيب  ولذلك 

النظارة. املقصود من  القيام هبا ويتحقق  ليتمكن من 

أو  بنفسه  قادر  أمني  إال  يوىل  »ال  )ت:)) هـ(:  الطرابليس  يقول 
بنائبه«)))، ويقول القرايف: »ُيشرتط يف املتويل األمانة والكفاية«)))، والكفاية، 
تعني: أن يكون قادرًا عىل القيام باألعامل)4)، ويقول النووي )ت:676هـ( 
-يف كتاب الوقف-: »ال ُبّد من صالحية املتويل لشغل التولية، والصالحية 

))) القرايف، »الفروق«، )/75)، الفرق )6 ).
))) الطرابليس، »اإلسعاف«، ص: )5.

))) القرايف، »الذخرية«، 6/ )).
أحكام  باب  يف  الكفاية  تفسري  ورد   .70(/4 الدسوقي«،  »حاشية  الدسوقي،  ينظر:   (4(
قادر  أي:  »)كاف(،  الويص-:  )ت:0)))هـ( -يف رشوط  الدسوقي  ذكر  الوصايا، 

عىل القيام باملوىص عليه، احرتازًا من العاجز«، حاشية الدسوقي )4/)70).
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باألمانة، والكفاية يف الترصف، واعتبارمها كاعتبارمها يف الويص والَقّيم«)))، 
فيه )كفايٌة لترصف، وخربة(،  ط  البهويت )ت:)05)هـ(: »)و( رُشِ ويقول 

أي: علم )به(، أي: الترصف«))).

وشؤونه،  الوقف،  إدارة  عن  عاجز  لكنه  أمينًا  عدالً  الناظر  يكون  وقد 
وإدارته،  الوقف،  شؤون  يف  وجهله  خربته،  لعدم  إما  بأعامله؛  والقيام 
وتنميته، وكيفية استثامره، وقسمة غلته، وإما حلدوث عارض به يمنعه من 
الترصف يف الوقف وإدارة شؤونه؛ كأن يضعف عن الكتابة واحلساب، أو 
وشواغل  أعامل  كثرة  أو  مرض  أو  سن  لكرب  الوقف؛  ألمور  تدبريه  يسوء 
إدارة  عن  ويعجز  العمل،  عليه  معها  يشق  مما  العوارض  من  ذلك  ونحو 

الوقف.

عىل  الوقف،  والية  عن  العاجز  للناظر  القايض  عزل  يف  العلامء  واختلف 
أقوال، هي:

القول األول: أنه جيب عىل القايض أن يعزل ناظر الوقف العاجز. وهذا 
احلنفية))). مذهب 

القول الثاين: أنه جيب عىل القايض أن يعزل ناظر الوقف إذا كان العجز 
أمينًا.  إليه  ضم  املال  لكثرة  العجز  كان  وإن  تفريط،  أو  ضبط  قلة  أو  لَبَلٍه 

املالكية)4). وهذا مذهب 
))) النووي، »روضة الطالبني«، 47/5).

))) البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 58/4).
عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  )/7))؛  الفائق«،  »النهر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((

.58(/6
يف  يشرتطون  ولذلك  إليه،  ُأسنِد  فيام  كالويص  املالكي  املذهب  يف  الوقف  ناظر  إن   (4(
النظر  إليهام  فيام  »الناظرين  الونرشييس:  يقول  الويص،  يف  ُيشرتط  ما  الوقف  ناظر 
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عنه،  نائبًا  كان  إذا  العاجز  الناظر  يعزل  أن  للقايض  أن  الثالث:  القول 
وله أن يضم إليه َمْن ُيعينه، وإن كان الناظر وصيًا فال يملك القايض عزله، 

ُيعينه. وهو مذهب الشافعية)))، ورواية عند احلنابلة))). َمْن  إليه  وَيضم 

القول الرابع: أنه جيب عىل القايض أن يضم معه أمينًا يعاونه ويرشده. 
احلنابلة))). وهو مذهب 

األدلة:

أدلة القول األول: استدل أصحاب القول األول بأدلة، هي:

أن القايض -بام له من والية عامة- مأمور بالنظر يف الوقف بام حيقق . )
بأعامل  القيام  عن  العاجز  الناظر  عزل  املصلحة  ومن  للوقف،  املصلحة 
الوقف؛ ألن عجزه عن النظر يف شؤون الوقف قد يؤدي إىل سوء النظر يف 

ويقول حممد   ، (/7 املعرب«،  »املعيار  الونرشييس،  إليهام«  أسند  فيام  كالوصيني  فيه 
الويص«،  يف  ُيشرتط  ما  الوقف  ناظر  يف  ُيشرتط  أنه  اللقاين:  النارص  »نقل  املجليس: 
أو  لبله  إن كان  الويص  اللخمي: »عجز  الدرر«، ))/87)، وقال  املجليس، »لوامع 
»املخترص  عرفة،  ابن  بآخر«،  قوي  مال  لكثرة  كان  وإن  عزل،  تفريط،  أو  ضبط  قلة 
الفقهي«، 0)/506 ولذلك فإن احلكم يف عجز الناظر كاحلكم يف الويص. ينظر: ابن 
أيب زيد، »النوادر والزيادات«، ))/)8)؛ وابن شاس، »عقد اجلواهر«، )/8)4؛ 
وابن عرفة التونيس، »املخترص الفقهي«، 0)/506؛ والونرشييس، »املعيار املعرب«، 

7/) ؛ واملجليس، »لوامع الدرر«، ))/87).
))) ينظر: ابن عبدالسالم، »الغاية يف اختصار النهاية«، 466/4.

))) ينظر: البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 58/4).
اإلرادات«،  »منتهى  والفتوحي،  87)؛  ص:  املشبع«،  »التنقيح  املرداوي،  ينظر:   (((

)/58)، ) 4؛ وابن قدامة، »الرشح الكبري«، ))/))4.
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من  املقصود  وهو  للوقف،  واملصلحة  الغبطة  بنظارته  يتحقق  وال  الوقف، 
النظارة))).

املعني  بضم  تداركه  يمكن  النظارة  من  املقصود  حتقيق  أن  نوقش: 
عىل  املحافظة  األمني  باملعني  وحيصل  وُيعينه،  ليساعده  الناظر  مع  األمني 
حق الواقف يف اإلبقاء عىل الناظر، وحق الوقف يف احلفظ وحسن اإلدارة 
عىل وجه الغبطة واملصلحة للوقف، وبذلك حيصل مراعاة وحفظ احلقني، 

وحفظ احلقني أوىل باملراعاة متى ما أمكن ذلك من حفظ حق واحد.

ملا  وتضطرب،  الناظر  بعزل  ختتل  قد  ووظائفه  الوقف  مصالح  أن  كام 
قد يتبع ذلك من عدم انتظام أمور الوقف واملوقوف عليه، وقد يقع بذلك 
رضر عىل الوقف واملوقوف عليه، فيكون األصلح للوقف وشؤونه اإلبقاء 

عىل الناظر مع ضم معني أمني معه يساعده ويعينه وُيرشف عىل أعامله.

أن الناظر العدل لو ظهر عند الواقف يف حياته عجزه لعزله الواقف . )
واستبدل به غريه، فكذلك من قام مقامه يف النظر وهو القايض))).

ظهر  إن  حياته  يف  الناظر  بعزل  سيقوم  الواقف  بأن  ُيسلم  ال  نوقش: 
يعينه  أمينًا  معينًا  إليه  ويضم  الوقف،  نظارة  عىل  يبقيه  ربام  إذ  عجزه؛  له 
بانتظام  للوقف  األصلح  هو  معه  األمني  املعني  ضم  يكون  وقد  ويرشده، 

شؤونه، فيكون أوىل باألخذ واالعتبار.

الغبطة  وجه  عىل  بالترصف  مأمور  الناظر  أن  الثاين:  القول  دليل 
أو  الضبط  قلة  أو  البله  بسبب  والعاجز  الوقف،  تنمية  وبام حيقق  واملصلحة 
»نتائج األفكار«، )مطبوع مع  »املبسوط«، 8)/4)؛ وقايض زاده،  ينظر: الرسخيس،   (((

رشح فتح القدير البن اهلامم(، 0)/4)5.
))) ينظر: الرسخيس، »املبسوط«، 8)/4).
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ُيصلح، ولذلك وجب عزله،  مما  أكثر  ُيفسد  يمكنه ذلك، وربام  التفريط ال 
من  املقصود  معه حيصل  املعني  بضم  فإنه  املال  كثرة  بسبب  العجز  بخالف 

النظارة))).

نوقش: أن هذا االحتامل يمكن تداركه بضم املعني األمني إليه، والذي 
النظارة من  يساعده ويعينه عىل أعامل الوقف، ويتحقق بذلك املقصود من 
عىل  باإلبقاء  الواقف  رشط  إعامل  أيضًا  ويتحقق  ورعايته،  الوقف  حفظ 

الناظر إذا كان منصوبًا من قبله.

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بأدلة، هي:

أن الضعف ال ينايف الوالية، بدليل أن األب واجلد يليان مال ولدمها . )
القايض  من غري  املنصوب  الناظر  إىل  األمني  فيهام ضعف، وضم  كان  وإن 

حيصل به اإلعانة واإلرشاد للناظر))).

والعجز  الضعف  بل  الوالية؛  ينايف  ال  الضعف  بأن  نسلم  ال  نوقش: 
من  املقصود  إذ  الوالية،  ينايف  الترصف  إىل  االهتداء  عدم  إىل  يؤدي  الذي 
هبا  العاجز ال حيصل  وتولية  عليه،  للموىل  واملصلحة  الغبطة  حتقيق  الوالية 

املقصود))).

أن للقايض عزل الناظر املنصوب من جهته بال جنحة، وبالعجز من . )
باب أوىل)4).

))) ينظر: القرايف، »الذخرية«، 60/7).
))) ينظر: العمراين، »البيان«، 06/8).
))) ينظر: الطرابليس، »اإلسعاف«، )5.

)4) ينظر: اهليتمي، »حتفة املحتاج«، 88/7؛ والرميل، »هناية املحتاج«، 6/)0)؛ والبهويت، 
»رشح منتهى اإلرادات«، 60/4).
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نوقش: ال نسلم باألصل املستدل به، إذ إن مسألة عزل القايض للناظر 
الفقهاء،  بني  وخالف  نزاع  حمل  هي  جنحة،  غري  من  جهته  من  املنصوب 
املنصوب  الوقف  ناظر  وألن  وأصاًل،  دلياًل  تكون  تصلح ألن  فال  ولذلك 
إال  حكمه  عن  الرجوع  للقايض  جيوز  وال  حكمه،  بمثابة  القايض  من 
قدم  إذا  املجموعة:  الوثائق  »ويف  )ت:54 هـ(:  احلطاب  يقول  بموجب، 
القايض أحدًا عىل احلُُبس فال يعزله من جاء بعده إال بموجب؛ ألنه كحكمه 

القضايا«))). يف 

وبضم  واألمانة،  الوالية  أهل  من  الضعيف  أن  الرابع:  القول  دليل 
األمني إليه يعاونه ويرشده حيصل املقصود من النظارة، ويتمكن من القيام 

الوقف))). بواجباته ووظائفه يف 

الذي  الضعف  ألن  الوالية،  أهل  من  الضعيف  بأن  نسلم  ال  نوقش: 
حيصل باملتويل قد جيعله عاجزًا عجزًا كليًا، وال يستطيع الكتابة أو احلساب 
وأموره،  شؤونه  برعاية  ليقوم  عليه،  يتوىل  من  معه  وحيتاج  ذلك،  وغري 

فكيف يكون من أهل الوالية.

الراجح: الذي يرتجح يل القول الثاين، الذي ذهب قائلوه إىل أنه جيب 
عىل القايض عزل الناظر إذا ظهر له أن العجز لبله، أو قلة ضبط، أو تفريط، 
وله أن يضم معه أمينًا إذا كان العجز بسبب كثرة أعامل الوقف؛ لقوة أدلة 
القول  هذا  الراجح، وألن  املعارض  من  ووجاهتها، وسالمتها  القول  هذا 
أثر  تاليف  يمكن  ما  منها  والتي  األثر،  يف  املتفاوتة  العجز  حاالت  بني  فّرق 
ال  ما  ومنها  األمني،  املعني  بضم  النظر  من  املقصود  وحصول  فيه  العجز 

))) احلطاب، »مواهب اجلليل«، 658/7.
))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 556/8؛ والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/))5.
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بينام  األمني،  املعني  بضم  املقصود  حيصل  وال  فيه  العجز  أثر  تاليف  يمكن 
العجز  العجز، وساوت بني حاالت  أسباب  بني  األقوال األخرى  تفرق  مل 
حاالت  بني  فّرق  الذي  الثاين  القول  فكان  التفريق،  حقها  والتي  كلها، 

العجز أوىل من غريه.

الناظر: الثاين: فسق  املطلب 

من  الوقف  عىل  النظر  ألن   .((( عدالً يكون  أن  الوقف  ناظر  يف  ُيشرتط 
قبيل الوالية عىل املال، فاشرُتط يف الناظر العدالة، كالوالية عىل مال اليتم)))، 
يقول  الصغائر)))،  الكبائر، وجيتنب اإلرصار عىل  َمْن جيتنب  والعدل، هو: 
يمحض  أن  العدالة  ليست  علامئنا:  بعض  »قال  )ت:6)6هـ(:  شاس  ابن 
إال  عليه  يقدر  ال  متعذر،  ذلك  إذ  معصية،  يشوهبا  ال  حتى  الطاعة  الرجل 
عليه،  وأغلبها  حاله،  أكثر  الطاعة  كانت  َمْن  لكن  والصديقون،  األولياء 
ابن  العدل«)4)، ويقول  وهو جمتنب للكبائر، حمافظ عىل ترك الصغائر، فهو 
وفرسوا  واملروءة،  الدين  يف  الصالح  هي:  »العدالة،  )ت:8)7هـ(:  تيمية 

ُيدنسه ويشينه«)5). املروءة باستعامل ما جيمله، ويزينه، وجتنُّب ما 

7/ 64؛  اجلليل«،  »مواهب  واحلطاب،  الوقف«، ص:)0)؛  »أحكام  ينظر: هالل،   (((
والرشبيني، »مغني املحتاج«، )/5)5؛ والفتوحي، »منتهى اإلرادات«، )/ 5).

))) ينظر: البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
اجلليل«،  »مواهب  واحلطاب،  8/ 8)؛  عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  ابن  ينظر:   (((
»اإلنصاف«،  واملرداوي،  4/)54؛  املحتاج«،  »مغني  والرشبيني،  8/)6)؛ 

.45 ،4(/((
)4) ابن شاس، »عقد اجلواهر الثمينة«، )/ )).

)5) ابن تيمية، »السياسة الرشعية »، ص: 64).
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يف  الفقهاء  اختلف  فقد  بالفسق،  الوقف  ناظر  حال  تغريت  فإذا 
هل رشط  إىل  يرجع  بينهم،  اخلالف  ومنشأ  أقوال،  عىل  له،  القايض  عزل 
إىل  ذهب  فمن  وكامل؟  أولوية  رشط  أم  صحة،  الناظر، رشط  يف  العدالة 
ورواية  احلنفية)))،  وهم  وكامل،  أولوية  رشط  هي  الناظر  يف  العدالة  أن 
الناظر  حال  تغرّيت  إذا  الناظر  عزل  للقايض  جيوز  قالوا:  احلنابلة)))،  عند 
بالفسق، وال جيب عىل القايض عزله بذلك، يقول ابن نجيم )ت:70 هـ(: 
الفاسق،  تقليد  يصح  حتى  األولوية،  القايض( رشط  )أي:  فيه،  »والعدالة 
الناظر«)))،  فكذا  به،  املفتى  الصحيح  عىل  ينعزل  ال  القايض  فسق  وإذا 
سواء  الناظر  يف  صحة  رشط  العدالة  أن  إىل  والشافعية،  املالكية،  وذهب 
كان منصوبًا من الواقف أو املوقوف عليه أو القايض. يقول حممد املجليس 
الوقف  ناظر  يف  ُيشرتط  أنه  اللقاين:  النارص  »نقل  املالكي )ت:)0))هـ(: 
ما ُيشرتط يف الويص«)4)، ويقول ابن شاس -يف بيان رشوط الويص، واألثر 
العدالة،...ولو  الثالث:  أربعة،...  ورشوطه  »الويص:  اختالهلا-:  عند 
الرشبيني  ويقول  عنها«)5)،  عزله  وجب  عليه  الفسق  طرأ  ثم  العدل،  ويل 
اختلت  والكفاية(...فإن  العدالة،  الناظر:  »)ورشط  )ت:77 هـ(: 
العدالة رشط  أن  إىل  احلنابلة  وذهب  منه«)6).  الوقف  احلاكم  نزع  إحدامها 
بجعل  ناظر  من  أو  القايض  من  منصوبًا  أجنبيًا  كان  إذا  الناظر  يف  صحة 

))) ينظر: ابن نجيم، »البحر الرائق«، 78/5)؛
))) ينظر: املرداوي، »اإلنصاف«، 7/)6، 87)-88).

))) ابن نجيم، »البحر الرائق«، 78/5).
)4) املجليس، »لوامع الدرر«، ))/87).

)5) ابن شاس، »عقد اجلواهر«، )/7)8-4)4.
)6) الرشبيني، »مغني املحتاج«، )/5)5.
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ط )يف( ناظر )أجنبي(، أي: غري  الواقف له ذلك. يقول البهويت: »)و( رُشِ
فإن  عدالة،  ناظر،  أو  من حاكم،  )واليته  كانت  وكذا...إن  عليه،  موقوف 
املالكية، والشافعية، واحلنابلة،  فسق ُعزل(«))). ومن ظاهر نصوص فقهاء 
يتضح أن العدالة رشط صحة، بدليل أهنم نصوا عىل أنه إذا طرأ الفسق عىل 
الناظر وجب عزله، ولو مل تكن العدالة رشط صحة ملا قالوا بوجوب عزله 

بالفسق. إذا تغرّيت حاله 

عىل  بالفسق،  حاله  تغرّيت  إذا  للناظر  القايض  عزل  يف  الفقهاء  واختلف 
أقوال، هي:

وله  بالفسق،  حاله  تغرّيت  إذا  الناظر  عزل  للقايض  أن  األول:  القول 
ضم معني ثقة معه. وهذا مذهب احلنفية)))، ورواية عند احلنابلة))).

القول الثاين: أنه جيب عىل القايض عزل الناظر إذا تغرّيت حاله بالفسق 
والية  يف  يستمر  أن  به  وريض  نفسه  أمر  مالكًا  عليه  املوقوف  كان  إذا  إال 

املالكية)4). الوقف. وهذا مذهب 

))) البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
)مطبوع  قايض خان«.  »فتاوى  )0)؛ وقايض خان،  الوقف«،  »أحكام  ينظر: هالل،   (((
اهلامم،  وابن  )/5 )؛  اهلندية(،  بالفتاوى  املعروف  العاملكريية  الفتاوى  كتاب:  مع 
»رشح فتح القدير«، 5/6))؛ وابن نجيم، »البحر الرائق«، 78/5)، ) )- ) )؛ 

وابن عابدين، »حاشية ابن عابدين«، 6/ 57.
6))؛   -((5/5 »املبدع«،  مفلح،  وابن  7/ 4)؛  »الفروع«،  مفلح،  ابن  ينظر:   (((

واملرداوي، »اإلنصاف«، 7/)6.
اجلليل«،  »مواهب  واحلطاب،  ))/)))؛  والتحصيل«،  »البيان  رشد،  ابن  ينظر:   (4(
»أسهل  والكشناوي،  06/8)؛  الكربى«،  اجلديدة  »النوازل  والوزاين،  657/7؛ 

املدارك«، )/))).
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القول الثالث: أنه جيب عىل القايض عزل الناظر إذا تغرّيت حاله بالفسق 
مطلقًا، سواء كان منصوبًا من الواقف، أو املوقوف عليه، أو القايض. وهذا 

الشافعية))). مذهب 

الناظر عن والية الوقف، إذا  الرابع: أنه جيب عىل القايض عزل  القول 
ناظر  من  أو  احلاكم  من  منصوبًا  أجنبيًا  الناظر  وكان  بالفسق،  تغرّيت حاله 
عليه  للموقوف  الوقف  عىل  النظر  كان  إذا  وأما  ذلك،  له  الواقف  بِجْعِل 
أجنبيًا  الناظر  كان  إذا  أو  بالنظر،  األحق  ألنه  أو  ذلك،  له  الواقف  بجعل 
القايض  ويضم  ينعزل،  فال  بالفسق،  حاله  وتغرّيت  الواقف،  من  منصوبًا 

احلنابلة))). أمينًا. وهذا مذهب  إليه معينًا 

األدلة:

أدلة القول األول: استدل أصحاب القول األول بأدلة، هي:

وليس رشط صحة، . ) أولوية،  هو رشط  الناظر  يف  العدالة  أن رشط 
فإنه  الناظر  فسق  فإذا  الوقف،  والية  عىل  الفاسق  تولية  تصح  أنه  بدليل 

يستحق العزل، وللقايض عزله، لكن ال ينعزل وجوبًا))).

يف . ) به  املفتى  الصحيح  عىل  بالفسق  وجوبًا  ينعزل  ال  القايض  أن 
املذهب احلنفي، ومن باب أوىل أال ينعزل الناظر عىل الوقف بالفسق؛ ألن 
)/5)5؛  املحتاج«،  »مغني  والرشبيني،  88/6)؛  املحتاج«،  »حتفة  اهليتمي،  ينظر:   (((

والرميل، »هناية املحتاج«، 5/  )؛ واملطيعي، »تكملة املجموع«، 6)/))).
واملرداوي،  7/5))؛  »املبدع«،  مفلح،  وابن  7/8))؛  »املغني«،  قدامة،  ابن  ينظر:   (((
والبهويت،  )/58)- 5)؛  اإلرادات«،  »منتهى  والفتوحي،  67/7؛  »اإلنصاف«، 

»رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  78/5)؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((

.57 /6
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والية القضاء أرشف من النظر عىل الوقف، وحُيتاط فيها أكثر من االحتياط 
يف التولية عىل الوقف))).

يف  احلنفية  مذهب  أصل  عىل  مبنامها  بأن  الدليلي:  هذين  عن  وياب 
يصح  ولذلك  أولوية،  رشط  هو:  والناظر،  القايض  يف  العدالة  رشط  أن 
حمل خالف  وهو  بالفسق،  العزل  عندهم  وال جيب  الفاسق،  تولية  عندهم 
ألن  فيه؛  هلم  ُيسلم  وال  دلياًل،  يكون  ألن  يصلح  فال  ولذلك  الفقهاء،  بني 
ابتداًء،  الوقف  عىل  النظر  ووالية  القضاء  والية  صحة  يف  رشط  العدالة 
وجيب  ابتداًء،  توليته  تصح  فال  واألمانة،  الوالية  أهل  من  ليس  والفاسق 
كاعتبارها  الدوام،  ُتعترب يف  الرشوط  بالفسق، وألن  تغرّيت حاله  إذا  عزله 
يف االبتداء، سّيام التي حيتاج إليها ملعنى يف الدوام، ودوام العدالة يف القايض 

التولية))). إليه كاحلاجة عند  الوقف مطلوب وحمتاج  وناظر 

أدلة القول الثاين: استدل أصحاب القول الثاين بأدلة، هي:

الفسق . ) طرأ  فإذا  الدوام،  وعىل  ابتداًء  الناظر  يف  رشط  العدالة  أن 
عليه، وجب عىل القايض عزله، لفقده رشط صحة التولية))).

نوقش: أن العدالة تتبعض، فقد يكون املرء عدالً يف ترصفاته ومعامالته 
املالية، وصادقًا مع الناس، وأمينًا، ويكون فاسقًا يف ارتكاب بعض الكبائر 
والعياذ باهلل؛ كرشب اخلمر أو الزنا، ومثل هذا الشخص، حتققت فيه صفات 
عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  78/5)؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((

.57 /6
06/8)؛  »البيان«،  والعمراين،  704/4؛  الدسوقي«،  »حاشية  الدسوقي،  ينظر:   (((

والرميل، »هناية املحتاج«، 5/  )، وابن قدامة، »املغني«، 556/8
السالك«،  »بلغة  والصاوي،  704/4؛  الدسوقي«،  »حاشية  الدسوقي،  ينظر:   (((

.57(/(
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العدالة املطلوبة يف ناظر الوقف، وال وجه لعزله بالفسق؛ ألن فسقه يف غري 
املالية،  الترصفات  يف  والصدق  األمانة  من صفات  الناظر  يف  إليه  حُيتاج  ما 
العدالة  أن  به:  املقطوع  »والصواب  )ت:)75هـ(:  اجلوزية  قّيم  ابن  يقول 
تتبعض، فيكون الرجل عدالً يف يشء، فاسقًا يف يشء، فإذا تبني للحاكم أنه 
ابن  ويقول  غريه«)))،  يف  فسقه  يرضه  ومل  شهادته،  قبل  به،  شهد  فيام  عدل 

الفاسق«))). الفقهاء يصححون والية  أكثر  تيمية: »وأن 

عائدة . ) وهي  املوقوفة،  العني  منفعة  يملك  املعني  عليه  املوقوف  أن 
الوقف،  عىل  العدل  غري  بوالية  وريض  نفسه،  أمر  مالكًا  كان  فإذا  إليه، 

ُأبقيت واليته؛ ألن احلق يف ذلك له))).

الناظر عىل الوقف، للموقوف عليه  إبقاء  ال ُيسلم بأن احلق يف  نوقش: 
الناظر،  إبقاء  له يف  املوقوفة، ال جيعل احلق  العني  ملنفعة  إن ملكه  إذ  املعني، 
املوقوفة،  العني  الواقف وإن زال ملكه عن  بل األوىل باحلق يف ذلك، هو: 
إليه، وذلك برصف غلة الوقف  املنفعة  ألن زوال ملكه عىل وجه تعود فيه 
ذلك،  يف  غريه  من  لنفسه  أنصح  وهو  وعّينها،  حّددها  التي  اجلهات  إىل 

فيكون أوىل الناس بوالية الوقف، وأحقهم يف إبقاء الناظر)4).

أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بأدلة، هي:

))) ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 48).
))) ابن تيمية احلراين، »جمموعة الفتاوى«، ))/66.

))) ينظر: احلطاب، »مواهب اجلليل«، 655/7، 657.
)4) ينظر: ابن اهلامم، »رشح فتح القدير«، 4/6)).
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فإذا . ) الدوام،  وعىل  االبتداء  يف  الوقف،  ناظر  يف  رشط  العدالة  أن 
فسق الناظر اختل فيه رشط صحة توليته عىل الوقف، فوجب عزله))).

العدالة  أن  إال  الوقف،  ناظر  العدالة رشط يف  بأن  التسليم  مع  نوقش: 
تتبعض، وقد يكون الشخص عدالً يف يشء، وهو املطلوب يف ناظر الوقف، 
لعزله،  حينئذ  وجه  وال  الوقف،  ناظر  يف  املرجوة  الصفات  غري  يف  وفاسقًا 

وتقدم بيان ذلك.

أن النظر عىل الوقف والية، والفسق ينايف تلك الوالية))).. )

إال  الوقف،  عىل  النظر  والية  ينايف  الفسق  بأن  التسليم  مع  أنه  نوقش: 
يقول  ذلك،  عىل  الفقهاء  وأكثر  الفاسق،  والية  الناس عىل صحة  عمل  أن 
ابن تيمية: »وأن أكثر الفقهاء يصححون والية الفاسق«)))، ويقول ابن قّيم 

اجلوزية: »إال أن العمل عىل صحة والية الفاسق، ونفوذ أحكامه«)4).

أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بأدلة، هي:

اليتيم، . ) مال  عىل  كالوالية  مال،  عىل  والية  الوقف  عىل  النظارة  أن 
العدالة  كانت  إذا  سّيام  والدوام،  االبتداء  يف  العدالة  املتويل  يف  فاُشرِتط 
ملعنى حيتاج إليه يف الدوام، والفسق يمنع التولية عىل الوقف ابتداًء، فيمنع 

دوامها؛ ألن الرشوط ُتعترب يف الدوام، كاعتبارها يف االبتداء)5).
)/5)5؛  املحتاج«،  »مغني  والرشبيني،  88/6)؛  املحتاج«،  »حتفة  اهليتمي،  ينظر:   (((

والرميل، »هناية املحتاج«، 5/  )؛ واملطيعي، »تكملة املجموع«، 6)/))).
))) ينظر: العمراين، »البيان«، 06/8).

))) ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، ))/66.
)4) ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 47).

70/4)؛  القناع«،  »كشاف  والبهويت،  556/8؛  »املغني«،  قدامة،  ابن  ينظر:   (5(
النهى«، 8/4)). والرحيباين، »مطالب أويل 
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أن  إال  الوقف،  ناظر  يف  رشط  العدالة  بأن  التسليم  مع  أنه  نوقش: 
العدالة تتبعض، وقد يكون الشخص عدالً يف يشء، وهو املطلوب يف ناظر 
الوقف، وفاسقًا يف غري الصفات املرجوة يف ناظر الوقف، وال وجه حينئذ 

بيان ذلك. لعزله، وتقدم 

أن النظارة عىل الوقف والية عىل حق الغري، والفسق ينافيها))).. )

»إال  الوقف،  النظر عىل  ينايف والية  الفسق  بأن  التسليم  أنه مع  نوقش: 
أن العمل عىل صحة والية الفاسق، ونفوذ أحكامه«))).

أن الفاسق غري مأمون يف حفظ الوقف، ومراعاة حفظ الوقف أهم . )
من إبقاء والية الفاسق عليه، فيجب إزالة واليته عنه))).

ألن  الوقف؛  حفظ  يف  مأمون  غري  الفاسق  بأن  ُيسلم  ال  أنه  نوقش: 
الشخص قد يكون فاسقًا يف ارتكاب بعض الكبائر دون بعض، كأن يكون 
شاربًا للخمر مع أنه أمني يف معامالته املالية مع الناس، ومثل هذا ال وجه 

لعزله.

عليه . 4 للموقوف  النظر  كان  إذا  بالفسق  الناظر  عزل  لعدم  وتعليلهم 
بجعل الواقف، أو ألنه األحق، قالوا: ألنه ينظر لنفسه، ويترصف يف ملكه، 

املطلق. كترصفه يف ملكه 

)/)6)؛  اإلرادات«،  »منتهى  والفتوحي،  8/8))؛  »املغني«،  قدامة،  ابن  ينظر:   (((
والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).

))) ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 47).
))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8)).
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الوقف  أمينًا؛ حلفظ أصل  إليه معينًا  القايض  أن يضم  وجوب  وعللوا: 
التضييع))). أو  البيع،  عن 

من . 5 منصوبًا  أجنبيًا  كان  إذا  بالفسق  الناظر  عزل  لعدم  وتعليلهم 
الواقف، ووجوب أن يضم القايض إليه أمينًا، قالوا: ألنه أمكن اجلمع بني 
املعني األمني مع  التضييع، وذلك بضم  أو  البيع  الوقف يف احلفظ عن  حق 

الناظر، وحق الواقف يف إعامل رشطه وإمضائه))).

الراجح: الذي يظهر يل أن الراجح من األقوال، هو: أنه جيوز للقايض 
أمينًا؛  معينًا  معه  يضم  أن  وله  بالفسق،  حاله  تغرّيت  إذا  الناظر  يعزل  أن 
الراجح؛  املعارض  من  وسالمتها  أدلتهم،  لقوة  احلنفية،  مذهب  وهو 
يف  قويًا  الرجل  كان  فإذا  قليل)))،  الناس  يف  والعدالة  القوة  اجتامع  وألن 
ورعاية  تنميته  يف  وقويًا  ألجله  واملخاصمة  وحفظه  وشؤونه  الوقف  إدارة 
مصاحله، مع أنه فاسق بفعل بعض الكبائر كرشب اخلمر، أو اإلرصار عىل 
اإلبقاء عىل  للوقف  األصلح  فإن  وغريه،  الدخان،  الصغائر كرشب  بعض 
مثل ذلك الرجل مع تعيني مرشف ومعني أمني معه، ألن »العمل عىل صحة 
والية  يصححون  الفقهاء  »أكثر  وألن  أحكامه«)4)،  ونفوذ  الفاسق،  والية 
والتبديد  اخليانة  منع  ألجل  الناظر  يف  ُشـرعت  العدالة  وألن  الفاسق«)5)، 

))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8))؛ وابن مفلح، »املبدع«، 6/5)).
))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8))؛ والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
اخلطاب  بن  كان عمر  وهلذا  قليل،  الناس  يف  واألمانة  القوة  »اجتامع  تيمية:  ابن  يقول   (((
الفتاوى«،  »جمموعة  الثقة«.  وعجز  الفاجر،  جلد  إليك  أشكو  اللهم  يقول:   

.(4(/(8
)4) ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 47).

)5) ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، ))/66.
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للقايض  القول يمكن  لعزله، وهبذا  ُأِمن ذلك، فال وجه  فإذا  له،  والتضييع 
للوقف  املصلحة  كانت  فإن  للوقف،  والغبطة  املصلحة  فيه  ما  يراعي  أن 
الناظر ملا يتميز به من قوة يف إدارة الوقف وكفاءة يف استثامره  باإلبقاء عىل 
املطلوبة  باألوصاف  متعلق  فسقه غري  وكان سبب  وتنميته،  وحفظ حقوقه 
أو رشب  اللهو،  آالت  و  املعازف  سامع  عىل  مرصًا  يكون  كأن  الواقف  يف 
فيجوز  الوقف،  ألموال  وحافظ  أمني  ذلك  مع  لكنه  اخلمر،  أو  الدخان، 
للقايض إبقاؤه عىل والية الوقف، يقول ابن قّيم اجلوزية: »فإذا علم صدق 
فال  الكذب-  بغري  فسقه  كان  الناس -وإن  من أصدق  وأنه  الفاسق،  هلجة 
الناس  أموال  أكل  بسبب  الناظر  فسق  كان  إذا  وأما  شهادته«)))،  لرد  وجه 
وهبذا  حينئذ،  الوالية  عن  عزله  فللقايض  واالختالس،  والرسقة  بالباطل، 
القول يستطيع القايض أن خيتار األصلح لوالية الوقف، ويوازن بني اإلبقاء 
والعزل، وخيتار الذي فيه غبطة ومصلحة للوقف واملوقوف عليهم، ملا هو 
مقرر من أن »الواجب يف كل والية األصلح بحسبها«)))، وتقديم »أنفعهام 

باملصلحة. الوالة والقضاة منوط  الوالية«)))، وعمل  لتلك 

املطلب الثالث: ترصف الناظر بخالف رشط الواقف:

رشوط  مها:  قسمني،  من  الواقف  يشرتطها  التي  الرشوط  ختلو  ال 
صحيحة، ورشوط فاسدة، يقول ابن تيمية: »اتفق املسلمون عىل أن رشوط 

الواقف تنقسم إىل صحيح، وفاسد، كالرشوط يف سائر العقود«)4).
))) ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 48).

))) ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، 8)/)4).

))) ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، 8)/)4).
)4) ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، ))/0)؛ وينظر: ابن نجيم، »البحر الرائق«، 5/))4؛ 

وابن قّيم اجلوزية، »أعالم املوقعني«، )/7)).
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الواقف  فيها  يشرتط  التي  وهي:  الصحيحة،  الرشوط  األول:  والقسم 
ُيتقرب به إىل اهلل، وهذه الرشوط جيب عىل الناظر إعامهلا، وإنفاذها،  عماًل 

والوفاء هبا؛ ألهنا رشوط مرشوعة معتربة))).

يقول ابن نجيم احلنفي: »قال العالمة قاسم يف فتاواه: أمجعت األمة أن 
من رشوط الواقفني ما هو صحيح معترب ُيعمل به«))).

ويقول ابن شاس املالكي: »إذا علم رشط الواقف يف الرصف مل يتعد، 
التفضيل«))). أو  املساواة،  كان مقتضاه 

الواقف  فيها  يشرتط  التي  وهي  الفاسدة،  الرشوط  الثاين:  والقسم 
غري  الرشوط  فهذه  عنه،  الشارع  هنى  ما  وجود  تستلزم  أو  حمرمًا،  فعاًل 
، وحكى ابن  معتربة، وجيب عدم إنفاذها؛ ألهنا تؤدي إىل معصية اهلل 
اهلل  رسول  هنى  قد  عماًل  الواقف  اشرتاط  بطالن  عىل  العلامء  اتفاق  تيمية 

 عنه، هني حتريم، أو هني تنزيه)4).

والناظر مأمور بمخالفة هذا النوع من الرشوط؛ ألنه ال طاعة ملخلوق 
يقدح ذلك يف واليته؛ ألنه فعل ما وجب عليه من  يف معصية اخلالق، وال 

اتباع الرشع)5).

))) ينظر: الطرابليس، »اإلسعاف«، 67؛ وابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، ))/))، 6).
))) ابن نجيم، »البحر الرائق«، 5/))4.

))) ابن شاس، »عقد اجلواهر الثمينة«، )/)5.
)4) ينظر: ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، ))/6).

)5) ينظر: ابن نجيم، »البحر الرائق«، 5/ 5)، 74).
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الواقف  إذا أرصَّ عىل خمالفة رشط  للناظر  القايض  العلامء يف عزل  واختلف 
الصحيح املعترب رشعًا الذي يب الوفاء به، عىل أقوال، هي:

خمالفة  عىل  أرصَّ  إذا  الناظر  عزل  القايض،  عىل  أنه جيب  األول:  القول 
رشط الواقف الصحيح املعترب رشعًا. وهذا مذهب احلنفية)))، واملالكية)))، 

احلنابلة)4). عند  ورواية  والشافعية)))، 

الواقف  رشط  خمالفة  عىل  باإلرصار  ينعزل  الناظر  أن  الثاين:  القول 
الصحيح املعترب رشعًا. وهو رواية عند احلنابلة)5).

إذا أرص  الناظر  إىل  أمينًا  معينًا  أن يضم  القايض  أن عىل  الثالث:  القول 
الناظر عىل خمالفة رشط الواقف. وهذا مذهب احلنابلة)6).

األدلة:

))) ينظر: اخلصاف، »أحكام األوقاف«، ص: 7))،  ))؛ وابن نجيم، »البحر الرائق«، 
»العقود  عابدين،  وابن  578/6؛  عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  400/5؛ 

الدرية«، )/05)، 7)).
))) ينظر: ابن عليش، »فتح العيل املالك«، )/6)).

))) تعد خمالفة الناظر لرشط الواقف الصحيح املعترب رشعًا يف املذهب الشافعي، معصية، 
فسق،  واحدة،  كبرية  ارتكب  »فمن  النووي:  يقول  فسق،  املعصية  عىل  واإلرصار 
يرص  ال  أن  ُيشرتط  لكن  بالكلية،  اجتناهبا  ُيشرتط  فال  الصغائر  وأما  شهادته،  وردت 
 ،)((5/(( الطالبني،  )روضة  كبرية«.  كارتكاب  اإلرصار  كان  أرص  فإن  عليها، 
وجيب عىل القايض عزل الناظر بالفسق يف املذهب الشافعي كام تقرر ذلك يف املطلب 
واهليتمي،  4/5))؛  الطالبني«،  »روضة  النووي،  ينظر:  األول.  املبحث  من  الثاين 

»حتفة املحتاج«، 56/6).
)4) ينظر: ابن مفلح، »املبدع«، 6/5))؛ واملرداوي، »اإلنصاف«، 7/)6.
)5) ينظر: ابن مفلح، »املبدع«، 6/5))؛ واملرداوي، »اإلنصاف«، 7/)6.

اإلرادات«،  منتهى  والبهويت، »رشح  88)؛  املشبع«، ص:  »التنقيح  املرداوي،  ينظر:   (6(
4/)6)؛ »كشاف القناع«، 4/)7).
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أدلة القول األول: استدل أصحاب القول األول بأدلة، هي:

أن إرصار الناظر عىل خمالفة رشط الواقف الصحيح املعترب رشعًا من . )
غري سهو وال رضورة، جتعله غري مأمون يف ترصفاته عىل الوقف، والناظر 

ُيشرتط فيه أن يكون مأمونًا، ولذلك وجب أن ُتزال يده عن الوقف))).

نوقش: مع التسليم بأن إرصار الناظر عىل خمالفة رشط الواقف، جتعله 
غري مأمون عىل الوقف، إال أنه يمكن تدارك ذلك بضم أمني إليه ومرشف 
عليه، وحيصل به حفظ الوقف ورعايته، ويتحقق بذلك حفظ حقني، ومها: 

حق الوقف يف احلفظ والرعاية، وحق الواقف يف اإلبقاء عىل الناظر))).

املعترب رشعًا، . ) الصحيح  الواقف  الناظر عىل خمالفة رشط  أن إرصار 
ُتْثبُِت خيانته، وعدم ترصفه يف الوقف وفق املصلحة))).

نوقش: مع التسليم بأن ثبوت اخليانة عىل الناظر، توجب إزالة يده عن 
الوقف، إال أنه إذا أمكن تدارك ذلك، واجلمع بني احلقني: حق الوقف يف 
اجلمع  تعذر  وإن  أوىل،  فهو  الناظر،  عىل  اإلبقاء  يف  الواقف  وحق  احلفظ، 

ومل يمكن، ُأزيلت يد الناظر عن الوقف؛ ألن حفظ الوقف أوىل وأهم)4).

املعترب  الصحيح  الواقف  لرشط  الناظر  خمالفة  أن  الثاين:  القول  دليل 
فسق،  املعصية  عىل  واإلرصار  ومعصية،  حمرمة  وهي  جتوز،  ال  رشعًا، 

))) ينظر: هالل، »أحكام الوقف«، )0)؛ ابن نجيم، »البحر الرائق«، 400/5.
))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8)).

))) ينظر: ابن عليش، »فتح العيل املالك«، )/6)).
)4) ينظر: البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
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والفسق ينايف والية النظر عىل الوقف، وُيْبطل الوالية من غري حاجة حلكم 
حاكم))).

نوقش: ال نسلم بأن الفسق مبطل للوالية، بل العمل عىل صحة الوالية 
الفاسق،  والية  عىل صحة  العمل  »إن  اجلوزية:  قّيم  ابن  يقول  الفسق،  مع 
الفساق  من  األمثل  بشهادة  »وحُيكم  أيضًا:  ويقول  أحكامه«،  ونفوذ 

فاألمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل«))).

من  املقصود  به  حيصل  الناظر  إىل  األمني  ضم  أن  الثالث:  القول  دليل 
الوقف،  عىل  الناظر  إبقاء  يف  الواقف  حق  وحفظ  ورعايته،  الوقف  حفظ 
يف  الواقف  وحق  احلفظ،  يف  الوقف  حق  احلقني:  بني  اجلمع  به  وحيصل 
عزل  من  أوىل  فكان  الوقف،  والية  يف  الناظر  عىل  باإلبقاء  رشطه  إعامل 

الناظر وإزالة يده عن الوقف، حلصول املقصود بضم األمني إليه))).

النزاع  حدوث  معه  يؤمن  ال  الناظر  إىل  األمني  املعني  ضم  أن  نوقش: 
الترصف  أن  كام  ورعايته وحفظه،  الوقف  إدارة شؤون  يف  بينهام  واخلالف 
عىل  ُيؤمن  ال  ولذلك  اإلرشاف،  سوى  لألمني  وليس  للناظر،  الوقف  يف 
الوقف من الناظر الـُمرِصِّ عىل خمالفة رشط الواقف الصحيح املعترب رشعًا، 

ألن له والية الترصف عىل الوقف.

الراجح: الذي يرتجح يل القول الثالث القائل بأن عىل القايض أن يضم 
معينًا أمينًا ومرشفًا مع الناظر املرص عىل خمالفة رشط الواقف املعترب رشعًا؛ 

))/)4-46؛  »اإلنصاف«،  واملرداوي،  06/8)؛  »البيان«،  العمراين،  ينظر:   (((
.66( والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5)؛ 6/)66- 

))) ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 47).
))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8))؛ والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
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إىل  القول  هذا  مؤدى  وألن  املؤثر،  االعرتاض  من  وسالمته  دليله،  لقوة 
يف  الواقف  وحق  به،  والعناية  والرعاية  احلفظ  يف  الوقف  حق  بني  اجلمع 
اجلمع،  أمكن  إذا  باالعتبار  أوىل  احلقني  بني  واجلمع  الناظر،  عىل  اإلبقاء 
إذا  وأنه  النظارة،  من  املقصود  حيصل  به  الذي  األمني  املعني  بضم  وذلك 
الناظر، وبقي  املعني اإلرشاُف عىل  مل يمكن اجلمع بني احلقني، وتعذر عىل 
فإن  منه،  الوقف  حفظ  يمكن  ومل  الواقف،  خمالفة رشط  عىل  مرصًا  الناظر 
القايض ُيِزيل الناظر حينئذ عن والية النظر عىل الوقف؛ ألن حفظ الوقف 
املعترب  الواقف  رشط  خمالفة  عىل  املرص  الناظر  يد  إبقاء  من  وأوىل  أهم 
رشعًا)))، وألن »من مل يقم بوظيفته عزله من له والية بمن يقوم هبا، إذا مل 

بالواجب«))). يتب األول، ويلتزم 

املوقوف  أو  الوقف  عليه جتاه  الناظر فيام جيب  الرابع: تقصري  املطلب 
عليه:

حفظه،  حيقق  بام  وإدارته  الوقف،  بمصالح  القيام  الناظر  عىل  جيب 
وتنميته، وعامرته، وحتصيل غلته، وقسمتها عىل املستحقني هلا، واملخاصمة 
اإلطالق  عند  »)ووظيفته(  )ت:004)هـ(:  الشافعي  الرميل  يقول  فيه))). 
و)اإلجارة  اليتيم،  كويل  االحتياط  وجه  عىل  والغالت  األصول  حفظ 
والعامرة( وكذا االقرتاض عىل الوقف عند احلاجة...«)4)، ويقول املرداوي 

))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8))؛ والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
))) املرداوي، »اإلنصاف«، 66/7.

)/)5؛  اجلواهر«،  »عقد  شاس،  وابن  4/5 )؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((
اإلرادات«،  منتهى  »رشح  والبهويت،  )/5)5؛  املحتاج«،  »مغني  والرشبيني، 

.(6(/4
)4) الرميل، »هناية املحتاج«، 5/  )-400.
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واإلجيار،  والعامرة،  الوقف،  حفظ  الناظر:  »وظيفة  )ت:884هـ(: 
أو  زرعه،  أو  تأجريه،  -من  ريعه  وحتصيل  فيه،  واملخاصمة  والزراعة، 
وإصالح،  عامرة  -من  جهاته  يف  ورصفه  تنميته،  يف  واالجتهاد  ثمره-، 

وإعطاء مستحق- ونحو ذلك«))).

واختلف الفقهاء يف عزل القايض للناظر إذا مل يقم بام يب عليه جتاه الوقف 
أو املوقوف عليه، عىل ثالثة أقوال، هي:

جتاه  عليه  جيب  بام  القيام  عىل  الناظر  إجبار  للقايض  أن  األول:  القول 
القايض.  عزله  عليه  بام جيب  الناظر  يقم  مل  فإن  عليه،  املوقوف  أو  الوقف، 

احلنفية))). وهذا مذهب 

أو  وتقصريه  تفريطه  ثبت  إذا  الناظر  يعزل  القايض  أن  الثاين:  القول 
تعديه فيام جيب عليه جتاه الوقف أو املوقوف عليه. وهذا مذهب املالكية)))، 

احلنابلة)5). عند  ورواية  والشافعية)4)، 

))) املرداوي، »اإلنصاف«، 67/7.
))) ينظر: هالل، »أحكام الوقف«، )0)، 05)؛ واخلصاف، »أحكام األوقاف«،  6)؛ 
ابن عابدين«،  الرائق«، 5/) )، ))4؛ وابن عابدين، »حاشية  وابن نجيم، »البحر 

578/6- 57؛ وابن عابدين، »العقود الدرية«، )/))).
الرهوين«،  »حاشية  والرهوين،  45/7)؛  املعرب«،  »املعيار  الونرشييس،  ينظر:   (((
»أسهل  والكشناوي،  06/8)؛  الكربى«،  اجلديدة  »النوازل  والوزاين،  56/7)؛ 

املدارك«، )/))).
5/  )؛  املحتاج«،  »هناية  والرميل،  )/5)5؛  املحتاج«،  »مغني  الرشبيني،  ينظر:   (4(

واملناوي، »تيسري الوقوف«، )/4))-5)).
)5) ينظر: املرداوي، »اإلنصاف«، 66/7.
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القول الثالث: أنه جيب عىل القايض أن يضم أمينًا إىل الناظر إذا مل يقم 
بام جيب عليه جتاه الوقف أو املوقوف عليه. وهذا مذهب احلنابلة))).

األدلة:

أدلة القول األول: استدل أصحاب القول األول بأدلة، هي:

والناظر . ) الوقف،  مصلحة  فيه  بام  منوط  الوقف  عىل  احلاكم  نظر  أن 
من  إلزامه  بعد  عليه  واملوقوف  الوقف  جتاه  عليه  جيب  بام  يقوم  ال  الذي 
للرضر  ودفعًا  للمصلحة،  وجلبًا  حتقيقًا  عزله؛  احلاكم  عىل  ويتعني  احلاكم، 

الوقف))). عن 

القيام  عىل  ويساعده  ليعينه  الناظر  مع  األمني  املعني  ضم  أن  نوقش: 
من  املقصود  اجلمع  به  يتحقق  عليه،  واملوقوف  الوقف  جتاه  عليه  جيب  بام 
والتنمية  واحلفظ  الرعاية  يف  الوقف  حق  احلقني:  بني  واجلمع  النظارة، 
يمكن  ومل  تعذر  فإن  الناظر،  عىل  اإلبقاء  يف  الواقف  وحق  الغلة،  وقسمة 
الوقف  الوقف؛ ألن حق  عن  الناظر  يعزل  أن  القايض  عىل  اجلمع، وجب 

أوىل وأهم))).

املوقوف . ) أو  الوقف  جتاه  عليه  جيب  ما  ترك  عىل  الناظر  إرصار  أن 
الوقف  الناظر جتاه  إذ كل ترصف غري جائز يصدر عن  يعترب خيانة؛  عليه، 

والبهويت،  7/)6؛  »اإلنصاف«،  واملرداوي،  7/ 4)؛  »الفروع«،  مفلح،  ابن  ينظر:   (((
»رشح منتهى اإلرادات«، 4/)6).

))) ينظر: ابن البزاز الكردري، »الفتاوى البزازية« )اجلامع الوجيز(. مطبوع مع )الفتاوى 
اهلندية(، 6/)5). بالفتاوى  املعروفة  العاملكريية 

))) ينظر: البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
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عىل  واليته  الناظر  ألن  العزل؛  يستحق  واخلائن  خيانة،  ُيعدُّ  به  عامل  وهو 
غريه، وال يؤمتن يف ذلك))).

نوقش: أنه مع التسليم باستحقاق اخلائن للعزل، إال أنه يف حال أمكن 
أوىل  كان  ويعينه،  عليه  لُيرشف  الناظر  مع  أمني  معني  بضم  ذلك  تدارك 
واجلمع  النظارة،  من  املقصود  به  حيصل  املعني  ضم  ألن  الناظر،  عزل  من 
الناظر،  عىل  اإلبقاء  يف  الواقف  وحق  احلفظ،  يف  الوقف  حق  حقني:  بني 
فكان أوىل ويصار إليه، وإن تعذر اجلمع، فحق الوقف أوىل وأهم باملراعاة 

واحلفظ.

استدل أصحاب القول الثاين بأدلة، هي: أدلة القول الثاين: 

وإرصاره . ) عليه،  واملوقوف  الوقف  جتاه  بواجباته  الناظر  إخالل  أن 
عىل  واإلرصار  ومعصية،  وخيانة  حمرم  فعل  وهو  جيوز،  ال  ذلك،  عىل 

النظر عىل الوقف، وُيْبطل الوالية))). املعصية فسق، والفسق ينايف والية 

وبه  العمل،  الذي عليه  الوالية، ألن  ينايف  الفسق  بأن  نسلم  ال  نوقش: 
الفاسق، ونفوذ أحكامه)))، وألن  العلم، هو: صحة والية  أكثر أهل  يقول 
أو  تقصريه  بسبب  الناظر  عزل  يؤدي  وقد  قليل،  الناس  يف  واألمانة  القوة 
تفريطه إىل ضياع الوقف أو تعطله، وأنه مع اإلبقاء عىل الناظر وضم املعني 

األمني معه حيصل به املقصود من النظارة.

عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  5/))4؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((
.578/6

))) ينظر: العمراين، »البيان«، 06/8).
))) ينظر: ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 47).
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أن تفريط الناظر يف واجباته جتاه الوقف واملوقوف عليه، ُيعدُّ ترصفًا . )
يتعني  ولذلك  والرش،  واهلرج  الفتنة  باب  ويفتح  الوقف،  مصلحة  غري  يف 

الناظر))). عزل 

نوقش: أن عزل الناظر قد يؤدي إىل االختالل يف شؤون الوقف، وعدم 
انتظامه، واضطرابه، مما حيصل به الرضر عىل الوقف واملوقوف عليه، وربام 
الناظر  مع  األصلح بضم معني ومرشف  أكرب، ويكون  بعزله  الرضر  يكون 
فإن  والغبطة،  املصلحة  وجه  عىل  الوقف  وظائف  أداء  يف  وُيساعده  لُيعينه 
تعذر ومل يمكن ذلك، فإنه جيب عىل القايض عزل الناظر عن الوقف، ويويل 

ناظرًا آخر بدالً عنه.

دليل القول الثالث: أن املقصود من والية النظر، حفظ الوقف ورعايته 
به  الوقف حيصل  رعاية  يف  املفرط  الناظر  مع  األمني  املعني  وضم  وتنميته، 
حفظ الوقف، وحفظ حق الواقف يف اإلبقاء عىل الناظر، وأمكن بذلك من 
احلفظ،  يف  الوقف  احلقني: حق  بني  واجلمع  النظارة،  من  املقصود  حصول 
عن  يده  وإزالة  عزله  من  أوىل  فكان  الناظر،  عىل  اإلبقاء  يف  الواقف  وحق 
يمكن حصول  ومل  تعذر  فإن  إليه،  األمني  بضم  املقصود  الوقف، حلصول 
املقصود بعد ضم األمني إليه، فإنه يزال الناظر املفرط واملقرص عن الوقف، 

ويوىل آخر بدالً عنه))).

النزاع  حدوث  معه  يؤمن  ال  الناظر  مع  األمني  املعني  ضم  أن  نوقش: 
الترصف  أن  كام  ورعايته وحفظه،  الوقف  إدارة شؤون  يف  بينهام  واخلالف 
عىل  ُيؤمن  ال  ولذلك  اإلرشاف،  سوى  لألمني  وليس  للناظر،  الوقف  يف 

))) ينظر: ابن عليش، »فتح العيل املالك«، )/6)).
))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8))؛ والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
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واملوقوف عليه،  الوقف  املفرط واملقرص يف وظيفته جتاه  الناظر  الوقف من 
ألن له والية الترصف عىل الوقف، وقد ال يستجيب إىل األمني ويتامدى يف 
تقرصيه يف وظائفه جتاه الوقف واملوقوف عليه، وال حيصل املقصود والذي 
من  وأوىل  أهم  الوقف  وحفظ  بوظائفه،  والقيام  وتنميته  الوقف  رعاية  هو 

اإلبقاء عىل الناظر املفرط واملقرص يف أعامله جتاه الوقف.

أن  القايض  عىل  بأن  القائل  الثالث  القول  يل  يرتجح  الذي  الراجح: 
بوظائفه جتاه  القيام  ويساعده عىل  ليعينه  الناظر  مع  أمينًا مرشفًا  معينًا  يضم 
الغبطة واملصلحة للوقف واملوقوف عليه؛  الوقف واملوقوف عليه بام حيقق 
القول  هذا  وألن  املؤثر،  االعرتاض  من  وسالمتها  القول،  هذا  أدلة  لقوة 
احلفظ  يف  عليه  واملوقوف  الوقف  حق  ومها:  حقني،  بني  اجلمع  به  يتحقق 
الوقف،  وظائف  أداء  عىل  ليعينه  الناظر  مع  األمني  بضم  وذلك  والرعاية، 
وحق الواقف يف اإلبقاء عىل الناظر، فكان أوىل بالتقديم من غريه، فإن تعذر 
الوقف، ألن حفظ  فُيعزل عن  بوظائفه،  القيام  وإعانته عىل  الناظر  إصالح 
املفرط واملقرص  الناظر  يد  إبقاء  أهم وأوىل من  به  والعناية  الوقف ورعايته 
جتاه وظائف الوقف واملوقوف عليه. يقول ابن قدامة )ت:0)6هـ(: »فإنه 
متى مل يمكن حفظه منه ُأزيلت واليته، فإن مراعاة حفظ الوقف أهم..«)))، 
وألن »َمْن مل يقم بوظيفته عزله من له والية بمن يقوم هبا، إذا مل يتب األول، 

بالواجب«))). ويلتزم 

))) ابن قدامة، »املغني«، 8/8))؛ وينظر نحو هذا التعليل عند البهويت يف »رشح منتهى 
اإلرادات«، )/ 5).

))) املرداوي، »اإلنصاف«، 66/7.
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الناظر: املطلب اخلامس: خيانة 

الناظر  يف  ُيشرتط  ولذلك  ورعايته،  الوقف  النظر حلفظ  والية  رُشعت 
أن يكون أمينًا، يقول الطرابليس: »ال يوىل إال أمني«)))، ويقول ابن شاس: 
»ثم  )ت:505هـ(:  الغزايل  ويقول  األمانة..«)))،  املتويل:  يف  ُيشرتط  »ثم 
قدامة -يف  ابن  ويقول  والكفاية«)))،  األمانة،  املتويل، خصلتان:  يف  ُيشرتط 
الناظر املوىل من جهة الواقف، أو احلاكم-: »مل جيز أن يكون إال أمينًا«)4).

ومقتىض األمانة أن يترصف الناظر يف الوقف عىل وفق رشط الواقف، 
ويراعي يف ترصفاته عدم خمالفة أحكام الرشيعة اإلسالمية، ويسعى إىل ما 
حيقق الغبطة واملصلحة للوقف واملوقوف عليه، وال جيوز أن يستغل الوقف 
لنفسه،  الوقف  عىل  يستدين  أو  لنفسه،  يزرعه  أو  فيه،  يسكن  كأن  لنفسه؛ 
أو  استثامره،  أو  تنميته،  أو  عامرته،  من  يمتنع  أو  بعضه،  يبيع  أو  يبيعه،  أو 
أو يؤجر  بغبن فاحش،  الوقف  أو يؤجر  الغلة يف غري مرصفها،  أن يرصف 
الوقف ملن يرض به؛ ألن ذلك يعترب من قبيل التعدي عىل الوقف، واخليانة 
فيام اؤمتن عليه، ويتناىف مع الوالية املسندة إليه، وهو ممنوع من الترصف يف 

الوقف بأي ترصف ال جيوز رشعًا، وهو عامل بذلك)5).

))) الطرابليس، »اإلسعاف«، ص: )5.
))) ابن شاس، »عقد اجلواهر الثمينة«، )/)5.

))) الغزايل، »الوسيط«، 58/4).
)4) ابن قدامة، »املغني«، 7/8)).

»البحر  نجيم،  وابن  )/5 )-6 )؛  خان«،  قايض  »فتاوى  خان،  قايض  ينظر:   (5(
»حاشية  والرهوين،  45/7)؛  املعرب«،  »املعيار  والونرشييس،  5/))4؛  الرائق«، 

الرهوين«، 56/7)؛ واملرداوي، »اإلنصاف«، 7/)6.
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إال  الوقف  أمر  يف  شيئًا  يفعل  أن  له  ليس  »الناظر  تيمية:  ابن  يقول 
بمقتىض املصلحة الرشعية، وعليه أن يفعل األصلح فاألصلح«)))، ويقول 
باع  لو  وكذا  خيانة،  التعمري  من  الناظر(  )أي:  امتناعه،  »وأّن  نجيم:  ابن 

الوقف، أو بعضه، أو ترصف ترصفًا غري جائز عاملًا به«))).

واختلف الفقهاء يف عزل القايض لناظر الوقف الذي ثبتت وظهرت خيانته، 
عىل أقوال، هي:

الناظر باخليانة، وله أن يضم معه معينًا  القول األول: أن للقايض عزل 
أمينًا ثقة. وهذا مذهب احلنفية)))، ورواية عند احلنابلة)4).

مذهب  وهذا  اخلائن.  الناظر  عزل  القايض  عىل  أنه جيب  الثاين:  القول 
احلنابلة)7). عند  ورواية  والشافعية)6)،  املالكية)5)، 

))) ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، ))/)4.
))) ابن نجيم، »البحر الرائق«، 5/))4.

خان«،  قايض  »فتاوى  خان،  وقايض  05)؛   ،(0( الوقف«،  »أحكام  هالل،  ينظر:   (((
عابدين،  وابن  ))4؛   ،( (/5 الرائق«،  »البحر  نجيم،  وابن  )/5 )-6 )؛ 

»العقود الدرية«، )/)))-4)).
6))؛   -((5/5 »املبدع«،  مفلح،  وابن  7/ 4)؛  »الفروع«،  مفلح،  ابن  ينظر:   (4(

واملرداوي، »اإلنصاف«، 7/)6.
الرهوين«،  »حاشية  والرهوين،  45/7)؛  املعرب«،  »املعيار  الونرشييس،  ينظر:   (5(

56/7)؛ والوزاين، »النوازل اجلديدة الكربى«، 06/8).
)6) ينظر: الغزايل، »الوسيط »، 58/4)؛ والنووي، »روضة الطالبني«، 47/5)-48)؛ 

واهليتمي، »حتفة املحتاج«، 88/6)؛ والرميل، »هناية املحتاج«، 5/  ).
)7) ينظر: ابن مفلح، »املبدع«، 6/5))؛ واملرداوي، »اإلنصاف«، 7/)6.
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وهو  احلاكم.  حكم  غري  من  باخليانة  ينعزل  الناظر  أن  الثالث:  القول 
احلنابلة))). رواية عند 

الناظر عن والية الوقف، إذا  الرابع: أنه جيب عىل القايض عزل  القول 
ناظر  من  أو  احلاكم  من  منصوبًا  أجنبيًا  الناظر  وكان  باخليانة،  تغرّيت حاله 
عليه  للموقوف  الوقف  عىل  النظر  كان  إذا  وأما  ذلك،  له  الواقف  بِجْعِل 
أجنبيًا  الناظر  كان  إذا  أو  بالنظر،  األحق  ألنه  أو  ذلك،  له  الواقف  بجعل 
القايض  ويضم  ينعزل،  فال  باخليانة،  حاله  وتغرّيت  الواقف،  من  منصوبًا 

احلنابلة))). أمينًا. وهذا مذهب  إليه معينًا 

األدلة:

دليل القول األول: أن النظر عىل الوقف من قبيل الوالية، وهي مقيدة 
بتوليته  حيصل  ال  واخلائن  فيه،  واملصلحة  الغبطة  حيقق  بام  النظر  برشط 
املقصود من تلك الوالية، ولذلك للقايض إزالة يده عن الوقف وعزله، أو 

النظارة))). الثقة معه ليحصل املقصود من  ضم املعني األمني 

يف  ترصفه  عدم  عىل  دليل  الناظر  خيانة  ثبوت  أن  الثاين:  القول  دليل 
الوقف وفق الغبطة واملصلحة، ولذلك وجب إزالة يده عن الوقف)4).

))) ينظر: ابن مفلح، »املبدع«، 6/5))؛ واملرداوي، »اإلنصاف«، 7/)6.
واملرداوي،  7/5))؛  »املبدع«،  مفلح،  وابن  7/8))؛  »املغني«،  قدامة،  ابن  ينظر:   (((
فاسق؛  اخلائن  اإلرادات«، 4/ 5).  منتهى  والبهويت، »رشح  »اإلنصاف«، 67/7؛ 
ألن اخليانة من الكبائر. ينظر: أمحد بن حممد اهليتمي، »الزواجر عن اقرتاف الكبائر«، 

.5(( ،(48 /(
عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  5/) )؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((

.578/6
)4) ينظر: ابن عليش، »فتح العيل املالك »، )/6)).
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للنظر  عدم صالحيته  عىل  دليل  اخليانة  ثبوت  بأن  التسليم  مع  نوقش: 
عليه،  واملرشف  معه  املعني  بضم  ذلك  تدارك  يمكن  أنه  إال  الوقف،  عىل 

والذي حيصل به املقصود من النظارة.

واملوقوف  الوقف  بواجباته جتاه  الناظر  إخالل  أن  الثالث:  القول  دليل 
وخيانة  حمرم  فعل  وهو  جيوز،  ال  ذلك،  عىل  وإرصاره  فيها،  وتعديه  عليه، 
عىل  النظر  والية  ينايف  والفسق  فسق،  املعصية  عىل  واإلرصار  ومعصية، 

الوقف، وُيْبطل الوالية من غري حكم حاكم))).

نوقش: أنه مع التسليم بأن اخليانة معصية، وأن فعل الكبائر واإلرصار 
ونفوذ  الفاسق،  والية  صحة  عىل  »العمل  أن  إال  فسق،  الصغائر،  عىل 
اخلائن،  الناظر  الوقف من  ما خُيشى عىل  تدارك  أنه يمكن  أحكامه«)))، كام 
املعني  بضم  وحيصل  عليه،  وُيرشف  يعينه  والذي  معه  األمني  املعني  بضم 
الواقف  رشط  حتقيق  أيضًا  وحيصل  الوقف،  بحفظ  النظارة  من  املقصود 

عليه. باإلبقاء 

الرابع: أدلة القول 

عىل . ) بالوالية  أشبه  وهي  مال،  عىل  والية  الوقف  عىل  النظارة  أن 
كانت  إذا  والدوام، سّيام  االبتداء  العدالة يف  املتويل  فاُشرِتط يف  اليتيم،  مال 
يمنع  والفسق  وفسق،  معصية  واخليانة  الدوام،  إليه يف  ملعنى حيتاج  العدالة 

اإلرادات«،  منتهى  »رشح  والبهويت،  ))/)4-46؛  »اإلنصاف«،  املرداوي،  ينظر:   (((
4/ 5)؛ 6/)66- )66.

))) ينظر: ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 47).
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الدوام،  يف  ُتعترب  الرشوط  ألن  دوامها؛  فيمنع  ابتداًء،  الوقف  عىل  التولية 
االبتداء))). كاعتبارها يف 

ال  أنه  إال  الوقف،  ناظر  يف  العدالة رشط  بأن  التسليم  مع  أنه  نوقش: 
الفاسق،  والية  صحة  عىل  »العمل  ألن  التولية،  يمنع  الفسق  بأن  ُيسلم 
والية  يصححون  الفقهاء  أكثر  »إن  تيمية:  ابن  ويقول  أحكامه«)))،  ونفوذ 

الفاسق«))).

أهم . ) الوقف  الوقف، ومراعاة حفظ  مأمون يف حفظ  اخلائن غري  أن 
من إبقاء والية اخلائن عليه، فيجب إزالة واليته عنه)4).

اخلائن بضم  الناظر  الوقف من  ما خُيشى عىل  تدارك  أنه يمكن  نوقش: 
وبذلك  الوقف،  أعامل  وُيعينه عىل  الوقف،  لُيرشف عىل  معه  األمني  املعني 

النظارة. املقصود من  حيصل 

عليه . ) للموقوف  النظر  كان  إذا  اخلائن  الناظر  عزل  عدم  وعللوا: 
بجعل الواقف، أو ألنه األحق، قالوا: ألنه ينظر لنفسه، ويترصف يف ملكه، 

املطلق. كترصفه يف ملكه 

كان . 4 إذا  اخلائن  الناظر  إىل  أمينًا  القايض  يضم  أن  وجوب  وعللوا: 
الوقف  األحق؛ حلفظ أصل  أو ألنه  الواقف،  بجعل  عليه  للموقوف  النظر 

التضييع)5). أو  البيع،  عن 

))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 556/8؛ والرحيباين، »مطالب أويل النهى«، 8/4)).
))) ينظر: ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: 47).

))) ابن تيمية، »جمموعة الفتاوى«، ))/66
)4) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8)).

)5) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8))؛ وابن مفلح، »املبدع«، 6/5)).
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من . 5 منصوبًا  أجنبيًا  كان  إذا  باخليانة  الناظر  عزل  عدم  وعللوا: 
اجلمع  أمكن  ألنه  قالوا:  أمينًا،  إليه  القايض  يضم  أن  ووجوب  الواقف، 
البيع أو التضييع، وذلك بضم  بني حقني، ومها: حق الوقف يف احلفظ عن 
بإبقاء  وإمضائه  رشطه  إعامل  يف  الواقف  وحق  الناظر،  مع  األمني  املعني 
الوقف، حلصول  عن  يده  وإزالة  عزله  من  أوىل  فكان  الوقف،  عىل  الناظر 

املقصود بضم األمني معه))).

النزاع  معه حدوث  يؤمن  ال  اخلائن  الناظر  إىل  األمني  أن ضم  نوقش: 
الترصف  أن  كام  ورعايته وحفظه،  الوقف  إدارة شؤون  يف  بينهام  واخلالف 
عىل  ُيؤمن  ال  ولذلك  اإلرشاف،  سوى  لألمني  وليس  للناظر،  الوقف  يف 
له  ألن  عليه،  واملوقوف  الوقف  جتاه  وظيفته  يف  اخلائن  الناظر  من  الوقف 
والية الترصف عىل الوقف، وقد ال يستجيب إىل األمني ويتامدى يف خيانته 
والذي  املقصود  عليه، وال حيصل  واملوقوف  الوقف  جتاه  أعامله  وتعديه يف 
هو رعاية الوقف وتنميته والقيام بوظائفه، كام أن حفظ الوقف أوىل وأهم 

الناظر اخلائن عليه. من إبقاء والية 

الرتجيح: الذي يرتجح يل القول األول القائل بأن للقايض عزل الناظر 
اخلائن، وله أن يضم معينًا أمينًا مع الناظر اخلائن؛ لقوة دليله، وسالمته من 
االعرتاض، وألن مؤدى هذا القول أن جيعل للقايض سلطة تقديرية ليختار 
بني عزل الناظر أو اإلبقاء عليه حسبام يرى ما فيه مصلحة وغبطة للوقف، 
املقصود  وألن  باملصلحة،  منوط  والقضاة  الوالة  وعمل  عليه،  واملوقوف 
إذا حصل بضم املعني األمني كان أوىل باالعتبار واإلعامل من  النظارة  من 

))) ينظر: ابن قدامة، »املغني«، 8/8))؛ والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/ 5).
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العزل، ألنه يؤدي إىل اجلمع بني حقني، ومها: حق الوقف يف احلفظ، وحق 
الواقف يف اإلبقاء عىل رشطه.

الناظر: التهمة يف  السادس:  املطلب 

واستثامره، وحتقيق  وتنميته،  الوقف،  النظر ألجل حفظ  عت والية  رُشِ
وحب  واهلوى  امليل  عىل  جمبولة  والنفوس  له.  وغبطة  مصلحة  فيه  ما  كل 
أو  نفسه،  مع  الوقف  أعامل  من  ويل  فيام  الناظر  يترصف  قد  ولذلك  املال، 
أو  أو يؤجره ألحد أصوله،  لنفسه،  الوقف  يؤجر  أو فروعه، كأن  أصوله، 
ألحد  أو  له  مؤسسة  مع  يتعاقد  أن  أو  أقل،  أو  املثل  بأجرة  فروعه  ألحد 
املوقوفة  للعني  والنظافة  والصيانة  التشغيل  بأعامل  للقيام  فروعه  أو  أصوله 
بأجرة املثل أو أقل، أو يبيع مما يملكه أو يملكه أحد أصوله أو فروعه بثمن 
الوقف ألحد ورثته، وغري  مال  بديون يف  يقر  أن  أو  للوقف،  أكثر  أو  املثل 
لتحقيق  ومظنة  للتهمة،  حماًل  الناظر  فيها  يكون  التي  الترصفات  من  ذلك 
منفعة له، أو املحاباة لقريب، دون مراعاة ملا فيه مصلحة الوقف، وما حيقق 

له. الغبطة واخلريية 

التهم كدعوى  الناظر بدعاوى  املوقوف عليه أو غريه، عىل  يّدعي  وقد 
املحرمة،  الرسقة، والنصب واالحتيال وخيانة األمانة وغريها من األفعال 

وقد ُيطعن يف أمانته، ويشكك فيها، من غري بينة ظاهرة.

الفرع  فرعني،  يف  بالتهمة  للناظر  القايض  عزل  بيان  -هنا-  وسأتناول 
القايض  والثاين: عزل  الترصفات.  بالتهمة يف  للناظر  القايض  األول: عزل 

التهمة والطعن يف األمانة. للناظر بدعوى 
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الفرع األول: عزل القايض للناظر بالتهمة يف الترصفات:

والغبطة،  املصلحة،  وجه  عىل  الناظر  يترصف  أن  النظر  والية  تقتيض 
واخلريية للوقف، وقد يشرتي الناظر من غلة الوقف لنفسه، أو يؤجر الوقف 
الناظر يف  جُيرهيا  التي  الترصفات  فروعه، وغري ذلك من  أو  ألحد أصوله، 
مال الوقف لنفسه أو ألحد أصوله أو فروعه. والوازع الطبعي يف اإلنسان 
من  قرابته  ذوي  إىل  يتودد  وأنه  لنفسه،  واملصلحة  النفع  لتحقيق  يسعى  أنه 
أصوله، وفروعه، والناظر مأمور رشعًا بتحقيق الغبطة واملصلحة للوقف، 
وإذا بارش الناظر الرشاء من الوقف لنفسه، أو أّجر الوقف ألحد أصوله أو 
واردة  والتهمة  الرشعي،  املأمور  مع  يتعارض  الطبعي  الوازع  فإن  فروعه، 
يف تقديم الوازع الطبعي عىل املأمور الرشعي؛ ولذلك فإن الفقهاء متفقون 
املثل،  بأقل من أجرة  أو لغريه  لنفسه  الوقف  للناظر أن يؤجر  أنه ليس  عىل 
أو أن يبيع من ماله أو مال غريه للوقف بأكثر من ثمن املثل؛ النتفاء الغبطة 

واملحاباة))). التهمة  ولتحقق  للوقف،  واملصلحة 

وكذا اتفق الفقهاء فيام لو أّجر الوقف لنفسه بأجرة املثل، أو باع من ماله 
للوقف بثمن املثل، فإنه ال يصح، ألنه متهم برتك االستقصاء يف الثمن، أو 
الزيادة  عن  الناس  إمساك  أو  املثل،  ثمن  عند  واملزايدة  النداء  بوقف  بأمره 

فيام يريد رشاءه))).

))) ينظر: ابن عابدين، »حاشية ابن عابدين«، 608/6؛ وابن عرفة، »املخترص الفقهي«، 
0)/4)5؛ والعمراين، »البيان، 6/ )4؛ وابن قدامة، »املغني«، 8/7))- )).

والزيادات«،  »النوادر  زيد،  أيب  وابن  8)/))؛  »املبسوط«،  الرسخيس،  ينظر:   (((
منتهى  والبهويت، »رشح  الطالبني«، 88/4)- 8)؛  والنووي، »روضة  ))/8 )؛ 

اإلرادات«، )/)48.
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أو  املثل،  أجرة  من  بأكثر  لنفسه  الوقف  أّجر  لو  فيام  الفقهاء  واختلف 
باع من ماله للوقف بأقل من ثمن املثل، فذهب أبو حنيفة إىل صحة ذلك، 

للوقف))). الغبطة واخلريية  التهمة، وحتقق  لعدم 

وذهب أبو يوسف وحممد بن احلسن، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة، 
الناس  وترك  الثمن،  يف  االستقصاء  برتك  للتهمة  ذلك،  صحة  عدم  إىل 
الناظر  ترصف  يف  أيضًا  والتهمة  رشاءه،  الناظر  يريد  عاّم  الثمن  يف  الزيادة 
يف الوقف بام ال حّظ للوقف به، وألن غرض النظارة حتقيق الغبطة للوقف 
النفع  حتقيق  لنفسه  الرشاء  يف  اإلنسان  وغرض  الثمن،  يف  باالستقصاء 
فلم  ومتناقضان،  متنافيان  ومها  الثمن،  يف  باالستنقاص  لنفسه  والغبطة 

يصح ترصفه))).

الوقف ألحد أصوله أو فروعه أو ملن ال  أّجر  الفقهاء فيام لو  واختلف 
مال  من  باع شيئًا  أو  أكثر،  أو  املثل  أجرة  بمثل  منهم،  لواحد  تقبل شهادته 
بثمن  للوقف  منهم  لواحد  شهادته  تقبل  ال  َمْن  أو  فروعه  أو  أصوله  أحد 
بثمن  كان  إذا  ذلك  جيوز  ال  حنيفة  أيب  فعند  املثل،  ثمن  من  بأقل  أو  املثل، 
عنده  وجيوز  احلنفية،  عند  به  املفتى  وهو  القريب،  حماباة  يف  للتهمة  املثل، 
بأقل  ماهلم  من  يبيع  أو  املثل،  ثمن  من  بأكثر  الوقف  مال  من  هلم  يؤجر  أن 

 -( 4/5 الرائق«،  »البحر  نجيم،  وابن  8)/))؛  »املبسوط«،  الرسخيس،  ينظر:   (((
5 )؛ وابن عابدين، »حاشية ابن عابدين«، 608/6.

الدرر«،  »لوامع  واملجليس،  5 )؛   -( 4/5 الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((
»املبدع«،  مفلح،  وابن  )/ ))؛  املحتاج«،  »مغني  والرشبيني،  4)/544-545؛ 

.((7/4
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التهمة))).  وانتفاء  للوقف،  والغبطة  اخلريية  لتحقق  للوقف،  املثل  ثمن  من 
بثمن  كان  سواء  ذلك  صحة  إىل  احلسن،  بن  وحممد  يوسف،  أبو  وذهب 
املثل، أو أكثر من ثمن املثل فيام لو أجر هلم من مال الوقف، أو بأقل فيام لو 
التهمة))).  الغبطة واملصلحة للوقف، ولعدم  باع من ماهلم للوقف، لتحقق 
فيه حماباة)))، وللشافعية وجهان:  مل يكن  ما  إىل جواز ذلك  املالكية  وذهب 
وهو:  لألجنبي،  يبيع  الذي  بالثمن  له  باع  ألنه  التهمة؛  لعدم  يصح  األول: 
األصح يف املذهب، والوجه الثاين: ال يصح، للتهمة بامليل والتودد إليهم)4). 
كتهمته  يف حقهم  متهم  ألنه  كنفسه،  يصح  ال  أحدمها:  وجهان،  وللحنابلة 
وهو  الثمن،  يف  عليهم  االستقصاء  ترك  إىل  يميل  قد  وألنه  نفسه،  حق  يف 

الثاين: يصح، ألنه يشبه األجنبي)5). والوجه  املذهب، 

مال  من  يؤجر  أو  يشرتي  أن  للناظر  يصح  ال  أنه  يل:  يرتجح  والذي 
لو  فيام  املثل  ثمن  من  بأكثر  إال  فروعه،  أو  أصوله  ألحد  أو  لنفسه  الوقف 
ماهلم  أو  ماله  من  باع  لو  فيام  املثل  ثمن  من  بأقل  أو  الوقف،  مال  من  أجر 
للوقف، وبرشط أن يكون ذلك بعد النداء واملزايدة عىل الثمن، وأن يتوىل 

ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  4/5 )-5 )؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((
عابدين«، 578/6،  67.

ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  4/5 )-5 )؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (((
عابدين«، 578/6،  67.

))) ينظر: احلطاب، »مواهب اجلليل«، 0/7 ).
)4) ينظر: العمراين، »البيان«، 6/ )4؛ والرشبيني، »مغني املحتاج«، )/04)-05).

)5) ينظر: ابن مفلح، »املبدع«، 68/4)؛ واملرداوي، »اإلنصاف«، 77/5)- 78). يقول 
كالوكيل«.  واملضارب،  الوقف،  وناظر  وأمينه،  »احلاكم،  )ت:884هـ(:  مفلح  ابن 

»املبدع«، 68/4).
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النداء شخص غري الناظر؛ النتفاء التهمة واملحاباة بذلك، ولتحقق اخلريية 
للوقف. والغبطة  واملصلحة 

والتهمة يف ترصف الناظر هلا أثر واعتبار رشعي؛ يقول القرايف -يف بيان 
أثر التهمة يف ترصفات القايض-: »ما تتناوله الوالية، وصادف فيه احلجة، 
ألن  ُيفسخ؛  فإنه  لنفسه،  كقضائه  فيه،  متهم  أنه  غري  والسبب،  والدليل، 
اجلملة«)))، وألن  إمجاعًا من حيث  الترصفات  تقدح يف  التهمة  أن  القاعدة 
»كل من فعل فعاًل ومتكنت التهمة من فعله، ُحِكم بفساد فعله«)))، ويقول 
يعقوب:  قال  كام  ظهرت  إذا  بالتهمة  »القضاء  )ت:)54هـ(:  العريب  ابن 
يف  وال خالف  َجِميٌل﴾،  فََصۡبٞر  ۡمٗرۖا 

َ
أ نُفُسُكۡم 

َ
أ لَُكۡم  لَۡت  َسّوَ بَۡل  ﴿قَاَل 

بالتهمة...«))). احلكم 

عىل  ترصفاته،  يف  بالتهمة  للناظر  القايض  عزل  يف  الفقهاء  اختلف  ولذلك 
أقوال، هي:

وهذا  أمينًا.  معينًا  معه  يضم  أن  وله  عزله،  للقايض  أن  األول:  القول 
احلنفية)4). مذهب 

))) القرايف، »الفروق«، 4/)4، الفرق ))))).
))) حممد املجددي، »جمموعة قواعد الفقه«، ص:  5.

))) ابن العريب، »أحكام القرآن«، )/)4.
عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  وابن  5/) )؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (4(

.578/6
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القول الثاين: أنه جيب عىل القايض عزل الناظر املتهم يف ترصفاته. وهذا 
والشافعية))). املالكية)))،  مذهب 

عىل  ومرشفًا  أمينًا  معينًا  معه  يضم  أن  القايض  عىل  أن  الثالث:  القول 
احلنابلة))). ترصفاته. وهذا مذهب 

األدلة:

برشط  مقيدة  وهي  والية،  الوقف  عىل  النظر  أن  األول:  القول  دليل 
النظر  من  وليس  فيه،  واخلريية  واملصلحة  الغبطة  حيقق  بام  للوقف  النظر 
النظر،  والية  من  باملقصود  خُيل  ألنه  الوقف،  جتاه  ترصفاته  يف  املتهم  تولية 

إال أن ُيضم إليه معني أمني ثقة حيصل به املقصود)4).

فقد  دليل عىل  الناظر  التهمة يف ترصفات  ثبوت  أن  الثاين:  القول  دليل 
رشط األمانة الواجبة يف ابتداء التولية وعىل الدوام، ودليل عىل تقعده عىل 
فوائد الوقف، ودليل عىل ترصفه فيه بخالف الغبطة واملصلحة، والتي هي 

املقصود من النظارة، ولذلك وجب إزالة يده عن الوقف)5).

الرهوين«،  »حاشية  والرهوين،  45/7)؛  املعرب«،  »املعيار  الونرشييس،  ينظر:   (((
56/7)؛ والوزاين، »النوازل اجلديدة الكربى«، 06/8).

الطالبني«، 47/5)-48)؛  الغزايل، »الوسيط«، 58/4)؛ والنووي، »روضة  ينظر:   (((
وابن عليش، »فتح العيل املالك«، )/6)).

5/5))-6))؛  »املبدع«،  مفلح،  ابن  7/ 4)؛  »الفروع«،  مفلح،  ابن  ينظر:   (((
والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/)6).

عابدين«،  ابن  »حاشية  عابدين،  ابن  5/) )؛  الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  ينظر:   (4(
.578/6

املالك«،  العيل  »فتح  عليش،  وابن  45/7)؛  املعرب«،  »املعيار  الونرشييس،  ينظر:   (5(
)/6))؛ والنووي، »روضة الطالبني«، 47/5)-48).
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نوقش: أنه مع التسليم بأن ثبوت التهمة دليل عىل عدم صالحيته للنظر 
واملرشف  معه  األمني  املعني  بضم  ذلك  تدارك  يمكن  أنه  إال  الوقف،  عىل 

عليه، والذي حيصل به املقصود من النظارة.

دليل القول الثالث: أن ضم املعني األمني مع الناظر املتهم يف ترصفاته، 
أراده  من  يد  واستصحاب  ورعايته،  الوقف  حفظ  من  املقصود  به  حيصل 

الواقف))).

للوالية، ألهنا والية  الناظر  دليل عىل عدم صالحية  التهمة  أن  نوقش: 
عىل مال، ومن رشطها األمانة يف االبتداء والدوام، وإذا فقد املتويل الرشط 

وجب عزله.

أن  إىل  قائلوه  ذهب  والذي  األول،  القول  أن  يل  يظهر  الذي  الراجح: 
هو  معه،  أمينًا  معينًا  يضم  أن  وله  ترصفاته،  يف  املتهم  الناظر  عزل  للقايض 
القول الراجح؛ لقوة دليله، وسالمته من املعارض املؤثر، وألن هذا القول 
يمنح القايض سلطة تقديرية بني العزل أو اإلبقاء عىل الناظر مع ضم املعني 
انتظام  يف  األنسب  ويراعي  للوقف،  األصلح  منهام  ليختار  معه،  األمني 

شؤون الوقف، ألن عمل الوالة والقضاة منوط باملصلحة.

التهمة والطعن يف األمانة: الثاين: عزل القايض للناظر بدعوى  الفرع 

وال  أمانته،  يف  وُيطعن  واملنكرات  املحرمات  بارتكاب  الناظر  ُيتهم  قد 
اهتامًا جمردًا من غري دالئل  أن يكون  أمرين، األول:  خيلو ذلك االهتام من 
أو أمارات. والثاين: أن يكون اهتامًا مقرونًا بدالئل وأمارات قوية، والتي 

))) ينظر: البهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/)6).
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بتلك  معاقبته  والقضاة  للوالة  ويباح  به،  اهتم  ما  بفعل  الغالب  الظن  تفيد 
األمارات والدالئل.

فقهاء  فإن  واألمارات،  القرائن  من  املجرد  االهتام  وهو  األول:  أما 
بمجرد  الناظر  عزل  للقايض  جيوز  ال  أنه  عىل  متفقون  األربعة  املذاهب 
الناظر  األصل يف ترصفات  وذلك ألن  أمانته؛  الطعن يف  أو  التهمة  دعوى 
السالمة، وأن يده يد أمانة، فام مل تثبت خيانته، أو يغلب عىل الظن بالدالئل 
أمانته  يف  الطعن  بمجرد  عزله  للقايض  فليس  به،  اهتم  ما  ثبوت  والقرائن 

واهتامه؛ ألن الشاكي قد يكون ظاملًا يف شكواه))).

خيرجه  ال  أمانته  يف  الوقف  أهل  طعن  »ولو  احلنفي:  الطرابليس  يقول 
للُمحبِّس  »ليس  الونرشييس:  ويقول  ببينة«)))،  ظاهرة  بخيانة  إال  احلاكم 
إال بموجب«)))، ويقول  القايض  احلُُبس، وكذلك  للنظر يف  قّدمه  عزل من 
احلاكم  يقرر  أن  البلوى  به  عّمت  »مما  )ت:))0)هـ(:  الشافعي  املناوي 
أنه ال يترصف إال بمعرفته،  الناظر األصيل، وحيجر عليه  ناظرًا حسيبًا عىل 
أما نصبه  الريبة، وغلب ظن اخليانة،  وذا ال جيوز، وال يصح إال إن قويت 

فباطل«)4). ريبة  بمجرد 

7/) ؛  املعرب«،  »املعيار  الونرشييس،  8)/4)؛  »املبسوط«،  الرسخيس،  ينظر:   (((
)/47)-48)؛  الوقوف«،  »تيسري  واملناوي،  )/0))؛  »البهجة«،  والتسويل، 

والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 57/4).
))) الطرابليس، »اإلسعاف«، ص: 58.

))) الونرشييس، »املعيار املعرب«، 7/) .
)4) املناوي، »تيسري الوقوف«، )/47)-48).
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والطعن  أمانته،  يف  الشكاية  بمجرد  الناظر  مع  أمينًا  يضم  أن  وللقايض 
ابن عابدين احلنفي )ت:)5))هـ(: »)ليس  فيه، وبه قال احلنفية)))، يقول 
خيانة(  عليه  يثبتوا  حتى  املستحقني،  شكاية  بمجرد  الناظر  عزل  للقايض 

نعم له أن يدخل معه غريه بمجرد الشكاية والطعن«))).

الناظر يف دعاوى اجلنايات كالرسقة واخليانة  م  إذا اهتُّ الثاين: وهو  وأما 
ونحوها من املحرمات، وقويت تلك التهمة بالدالئل والقرائن واألمارات 
ملا  تعزيره هبا،  للقايض  الذي جيوز  املعترب،  الراجح  الظن  بمنزلة  وأصبحت 
األحوال،  القرائن واألمارات ودالالت  يلغ  مل  »الشارع  أن  معلوم من  هو 
بل من استقرأ الرشع يف مصادره وموارده وجده شاهدًا هلا باالعتبار، مرتبًا 
عليها األحكام... فقد حبس رسوُل اهلل  يف هتمة)))، وعاقب يف 
هتمة، ملَّا ظهرت أمارات الريبة عىل املتهم«)4)، فإن الفقهاء خمتلفون يف عزل 
القايض للناظر بذلك عىل نحو اخلالف الذي يف مسألة عزل القايض للناظر 

ص:  »اإلسعاف«،  والطرابليس،  7 )؛  ص:  األوقاف«،  »أحكام  اخلصاف،  ينظر:   (((
58؛ وابن عابدين، »حاشية ابن عابدين«، 656/6.

))) ابن عابدين، »حاشية ابن عابدين«، 656/6.
))) أخرجه أبو داود، يف »السنن«. )كتاب: األقضية، باب: احلبس يف الدين وغريه(، رقم 
بالسنن«.  املعروف  الصحيح،  »اجلامع  يف  والرتمذي،  558- 55؛  )0)6)(، ص: 
)/0)؛   ،)(4(7( رقم  التهمة(،  يف  احلبس  يف  جاء  ما  باب:  الديات،  )كتاب: 
بالرضب  السارق  امتحان  باب:  السارق،  قطع  )كتاب:  »السنن«.  يف  والنسائي، 
أبيه  عن  حكيم  بن  هَبْز  حديث  من  مجيعهم   .700 ص:   ،)4876( رقم  واحلبس(، 
»ثم خىل  لفظ:  الرتمذي  وزاد  هتمة.  يف  رجاًل   حبس  النبي  أن  جده:  عن 
عنه«، والنسائي بلفظ: »ثم خىل سبيله«. وقال أبو عيسى الرتمذي: »حديث حسن«. 
املستدرك )4/4))(، وحسنه األلباين  )السنن، )/0)(، وصحح إسناده احلاكم يف 

يف اإلرواء، رقم )7 ))(، 56-55/8.
)4) ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: ))، 4).
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بالتهمة يف ترصفاته، والذي يرتجح يل هو أن للقايض عزل الناظر بالتهمة، 
عزل  مسألة  يف  األول  القول  أدلة  لقوة  ثقة،  أمينًا  معينًا  معه  يضم  أن  وله 
الراجح،  املعارض  من  وسالمتها  الترصفات،  يف  بالتهمة  للناظر  القايض 
وألن مؤدى هذا القول أن جيعل للقايض سلطة تقديرية يراعي من خالهلا 

الغبطة واخلري للوقف واملوقوف عليه. الوقف وما فيه  مصلحة 

املطلب السابع: زوال رشط الواقف يف الناظر:

قد يشرتط الواقف رشوطًا تتعلق بالناظر، وتلك الرشوط جيب العمل 
هبا طاملا كان الرشط رشطًا صحيحًا ال خيالف الرشع؛ كأن يشرتط الواقف 

أن تكون والية النظر عىل الوقف لألفضل فاألفضل من ولده ونسله.

الوقف  النظر عىل  ه  ووالَّ الواقف  ولد  من  األفضل  القايض  اختار  فإذا 
إعامالً لرشط الواقف، ثم بعد مدة صار املفضول من ولد الواقف أفضل من 
أفضلهم،  كان  الذي  املتويل  القايض  يعزل  فهل  أفضلهم،  كان  الذي  املتويل 
ه عىل واليته وال  ويويل الذي صار األفضل عىل الوقف، أم يبقي الذي والَّ

التولية؟ ابتداء  يعزله اعتبارًا بأن رشط الواقف كان متحققًا فيه عند 
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اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولي، مها:

القول األول: أن القايض يعزل الناظر الذي كان األفضل، ويويل الذي 
صار األفضل. وهذا مذهب احلنفية)))، واملالكية)))، وقول عند الشافعية)))، 

املذهب عند احلنابلة)4). وهو 

القول الثاين: أن القايض ال يعزل الناظر الذي كان األفضل ويبقيه عىل 
واليته. وهذا مذهب الشافعية)5)، وبه قال ابن عابدين من احلنفية)6).

األدلة:

أدلة القول األول:

جيب . ) الواقف  ورشط  الواقف،  اشرتطه  بوصف  منوطة  الوالية  أن 
ثبوتًا  الوصف  ذلك  مع  احلكم  ويدور  والدوام،  االبتداء  يف  به  العمل 

وعدمًا، إعامالً لرشط الواقف)7).

))) ينظر: هالل، »أحكام الوقف«،  0)؛ واخلصاف، »أحكام األوقاف«، 70)-)7)؛ 
والطرابليس، »اإلسعاف«، 55؛ وابن عابدين، »حاشية ابن عابدين«، 6/)68.

اجلليل«،  »مواهب  واحلطاب،  70/7)؛  املعرب«،  »املعيار  الونرشييس،  ينظر:   (((
.654/7

الفقهية«،  الكربى  »الفتاوى  واهليتمي،  6/) )؛  املحتاج«،  »حتفة  اهليتمي،  ينظر:   (((
.(87/(

)7)؛  )4) ينظر: املرداوي، »اإلنصاف«، 7/ 5؛ والبهويت، »كشاف القناع«، 70/4)- 
النهى«، 7/4)). والرحيباين، »مطالب أويل 

الفقهية«،  الكربى  »الفتاوى  واهليتمي،  6/) )؛  املحتاج«،  »حتفة  اهليتمي،  ينظر:   (5(
)/87)؛ والرميل، »هناية املحتاج«، 5/)40.

)6) ينظر: ابن عابدين، »العقود الدرية«، )/)8)-)8).
)7) ينظر: اهليتمي، »الفتاوى الكربى الفقهية«، ج)، ص87).
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التولية،  عند  الرشط  حتقق  هو  العمل،  جيب  الذي  املعترب  أن  نوقش: 
وعدم القول هبذا يؤدي إىل عدم االستقرار يف والية النظر))).

الغلة . ) الواقف: أريض صدقة موقوفة عىل أن  القياس عىل ما لو قال 
فيهم  صار  ثم  الغلة،  له  فُأْعطِيت  فقري  ولده  يف  فكان  ولدي،  من  لألفقر 
الثاين، وُيمنع األول، فكذلك  من هو أفقر من األول، فإن الغلة ُتعطى إىل 

مسألتنا))).

وقت . ) كل  يف  الوقف  عىل  األفضل  تولية  وابتغى  أراد  الواقف  أن 
وعىل الدوام، فيكون األفضل حيثام وجد أحق وأوىل بالتولية))).

أدلة القول الثاين: استدل أصحاب القول الثاين بأدلة، هي:

أثناء . ) يف  ال  التولية  ابتداء  عند  الناظر  يف  الوصف  بتحقق  العربة  أن 
التولية، وعدم القول هبذا يؤدي إىل عدم استقرار والية النظر ألحد)4).

كاعتبارها  الدوام،  معتربة يف  تكون  أن  الرشوط  األصل يف  أن  نوقش: 
الدوام)5)، واملعنى  إليه يف  حُيتاج  إذا كانت الرشوط ملعنى  يف االبتداء، سيام 
الوقف  إدارة  يف  واملصلحة  الغبطة  حتقيق  هو:  األفضل،  تولية  من  املراد 
كاعتباره يف  الدوام،  إليه يف  الرشط -هنا- حمتاجًا  يكون  ولذلك  ورعايته، 

االبتداء.

))) ينظر: ابن عابدين، »العقود الدرية«، )/)8).
))) ينظر: البرصي، »أحكام الوقف«،  0).

الفقهية«،  الكربى  »الفتاوى  واهليتمي،  الوقف«،  0)؛  »أحكام  البرصي،  ينظر:   (((
.(87/(

)4) ينظر: ابن عابدين، »العقود الدرية«، )/)8).
)5) ينظر: الرسخيس، »املبسوط«،  )/4)؛ وابن قدامة، »املغني«، 556/8.
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من . ) كل  إىل  ال  يصلح  واحد  إىل  النظر  تفويض  الواقف  مقصود  أن 
يصلح، وإال ألّدى إىل جعل النظر جلميع الذرية إذا كانوا صاحلني، وحيصل 

بذلك اختالف الكلمة ما يؤدي إىل إفساد الوقف))).

إىل واحد يصلح،  النظر  تفويض  الواقف  بأن مقصود  نسلم  ال  نوقش: 
بدليل أنه أراد األفضل وفق منطوق رشطه، ولو أراد واحدًا يصلح لعّينَه، 
ورعايته،  الوقف  إدارة  يف  األفضل  عن  البحث  واملقصود  املراد  ولكن 
األفضلية  يف  كانوا  ولو  الوقف،  يف  واملصلحة  الغبطة  حتقيق  به  ليحصل 
ُيقرع بينهم الختيار  النظر، أو أن  سواء، فإن للقايض أن ُيرشكهم يف والية 
واحد منهم، ألن القاعدة يف احلقوق إذا تساوت ومل يمكن اجلمع أن يصار 
تساوت عىل وجه ال  إذا  احلقوق  »فإن  اجلوزية:  قّيم  ابن  يقول  القرعة،  إىل 

فيها«))). استعامهلا  بالقرعة، صح  إال  بينها  التمييز  يمكن 

القول  إىل  قائلوه  الذي ذهب  القول األول،  الذي يرتجح يل  الرتجيح: 
عىل  أفضل  صار  َمْن  ويويل  أفضل،  كان  الذي  املتويل  يعزل  القايض  بأن 
الوقف؛ لقوة دليلهم، وسالمته من املعارض الراجح، وألن هذا القول فيه 
إعامالً  فيه  باالعتبار، وألن  أوىل  فيكون  للوقف،  والغبطة  للمصلحة  حتقيق 
إىل  يؤدي  فإنه  الثاين  القول  بخالف  والدوام،  االبتداء  يف  الواقف  لرشط 

إعامل رشط الواقف يف االبتداء دون الدوام.

))) ينظر: ابن عابدين، »العقود الدرية«، )/)8).
))) ابن قّيم اجلوزية، »الطرق احلكمية »، ص: 56)؛ وينظر: ابن رجب، »تقرير القواعد«، 

املعروف بــ )قواعد ابن رجب(، )/5 )، قاعدة )60)).
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الثاين املبحث 
قضائية تطبيقيات 

القضائية  اهليئة  الصادرة من  القضائية  املبادئ  املبحث  سأعرض يف هذا 
العليا،  واملحكمة  األعىل،  القضاء  بمجلس  والعامة  الدائمة  واهليئة  العليا، 
والتي تتناول يف موضوعها املبادئ املستقرة يف عزل القايض لناظر الوقف، 
العامة  املحاكم  عن  الصادرة  القضائية  األحكام  بعض  سأعرض  وكذلك 
مضموهنا  يف  تتناول  والتي  االستئناف  حماكم  من  واملؤيدة  العدل  بوزارة 

أحكامًا قضائية قطعية يف دعاوى عزل ناظر الوقف.

وسأقوم بإيراد املبادئ القضائية املستقرة يف عزل القايض لناظر الوقف، 
والتي جيري العمل عليها يف القضاء السعودي، وُأبني مستندها من أحكام 

التفصييل. ودليلها  اإلسالمية،  الرشيعة 

يف  الصادرة  القطعية  القضائية  األحكام  بعض  سأعرض  وكذلك 
اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  من  ومستندها  الوقف،  ناظر  عزل  دعاوى 

التفصييل. ودليلها 

القضائية: املبادئ  أوالً: 

القضائي ))(: املبدأ 

صدر عن جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة، برقم ))5)/5( وتاريخ 
أّدى  ولو  وحماسبته،  الناظر  عزل  »للقايض  نصه:  ما  5)4)هـ(   /5/( (
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سواء  ترصفاته،  بعض  يف  اهتم  أو  التواء)))،  منه  وجد  إذا  سجنه،  إىل  ذلك 
كان الوقف عامًا أم خاصًا)))«))).

 (5/((0( برقم  الدائمة،  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  وصدر 
كان  -سواء  الناظر  من  وجد  »إذا  نصه:  ما  6)4)هـ(   /6/(0( وتاريخ 
عزله،  فللقايض  ترصفاته  بعض  يف  م  اهتُّ أو  التواء،  خاصًا-  أم  عامًا  ناظرًا 
بصيانة  بحكم واليته خمول  والقايض  إىل سجنه،  ذلك  أّدى  ولو  وحماسبته، 

احلقوق التي ليس هلا من يدافع عنها بجدارة«)4).

))) االلتواء: امليل واإلعراض، وهو: مصدر من الفعل )لوى(، يقال: لوى الرجل رأسه، 
مادة   ،(80(/( »الصحاح«،  اجلوهري،  ينظر:  وأعرض.  أمال  برأسه:  وَأْلَوى 
)لوى(. ويقول ابن فارس )ت:5 )هـ(: »)لوى الالم والواو والياء أصل صحيح، 

يدل عىل إمالة لليشء«. )ابن فارس، »مقاييس اللغة«، 8/5))، مادة »لوى«(.
بالوصف.  أو  بالذات  معينة  عامة  بِّر  أوجه  عىل  املرشوط  الوقف  هو  العام:  الوقف   (((
أو  بالذات  وأقارب  ذرية  من  معني  عىل  املرشوط  الوقف  هو  اخلاص:  والوقف 
بالوصف. يراجع: »نظام اهليئة العامة لألوقاف«، املادة األوىل منه، والصادر باملرسوم 
)44)هـ   /5/5 بتاريخ  اسرتجع  6)/)/7)4)هـ.  وتاريخ  )م/))(  رقم  امللكي 
عند  واخلاص  العام  بنوعيه  الوقف  تقسيم  وورد   .www.awqaf.gov.sa موقع  من 
الفقهاء أثناء كالمهم يف رشوط الوقف، وذكروا أنه ُيشرتط يف الوقف: أن يكون عىل 
جهة بِرِّ ومعني يملك سواء كان جهة بر كاملساكني، واملدارس، واملساجد، والقناطر، 
 -((/7 »اإلنصاف«،  املرداوي،  ينظر:  وذريته.  الواقف،  كأوالد  معينة  بِّر  جهة  أو 

.(4( ))؛ والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 6/4))- 
اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  »املبادئ  السعودية،  العربية  اململكة  قضاة  من  جلنة   (((
العليا  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس  والعامة  الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية 
املبدأ رقم ) 44(. اسرتجعت  إىل عام: 7)4)هـ«، ص: 56)،  من عام: ) ))هـ 

.www.moj.gov.sa بتاريخ: 5/5/)44)هـ من موقع 
)4) جلنة من القضاة، »املبادئ والقرارات«، ص:  5)، مبدأ رقم ) 45).



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
425

عزل القاضي لناظر الوقف

املبدأ: حتليل 

من خالل املبدأين، يتبني ما ييل:

وجد . ) إذا  خاصًا،  أم  عامًا  ناظرًا  كان  سواء  الناظر  عزل  للقايض  أن 
يف  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  عن  واالنحراف  امليل  وهو  التواء،  منه 
امليل إىل بعض املستحقني دون بعض، أو  الناظر جتاه الوقف، أو  ترصفات 
الوقف،  واملصلحة يف  الغبطة  أو عام حيقق  الواقف،  اإلعراض عن رشوط 
أو  له،  النفع واملصلحة  بام حيقق  الوقف  ُيتهم يف بعض ترصفاته جتاه  أن  أو 

بام ُيرض بالوقف.

أن للقايض عزل ناظر الوقف إذا اهتم يف ترصفاته، وال خالف بني . )
يف  وتقدم  اجلملة)))،  يف  الترصفات  يف  وتقدح  مؤثرة  التهمة  أن  يف  العلامء 
ترصفات  يف  القادحة  التهمة  بيان  األول،  املبحث  من  السادس  املطلب 

الناظر، والتي يسوغ للقايض عزله هبا، أو ضم معني أمني معه.

معرفته . ) إىل  حيتاج  عام  الناظَر  يسأل  بأن  الناظر  حماسبة  للقايض  أن 
أن  فيه، وللقايض  الناظر  ليستوي علمه وعلم  الوقف،  أمور  به من  والعلم 
ليطلع عىل  املحاسبية،  والدفاتر  والسجالت  الوقف،  كتاب  ينظر يف سجل 
اإليرادات، واملرصوفات، ويتحقق من دقة وسالمة اإلجراءات املالية، وله 
للناظر االمتناع عن  له، وليس  إن فعل ما ال يسوغ  الناظر  أن يعرتض عىل 
 قال:  ذلك بحجة أن له والية الرصف، ملا روى أبو مُحَْيد الساعدي 
»استعمل رسول اهلل ، رجاًل من األْسِد عىل صدقات بني ُسليم، 

))) ينظر: القرايف، »الفروق«، 4/)4، الفرق ))))).
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الُعاّمل  حماسبة  »فيه  النووي:  يقول  حاسبه«)))،  جاء  فلام  ْتبيَّة،  اللُّ ابن  ُيدعى 
يستويف  كان    النبي  وألن  رصفوا«)))،  وما  قبضوه،  ما  ليعلم 
له  والقايض  واملرصف)))،  املستخرج  عىل  حياسبهم  ُعاّمله،  عىل  احلساب 

والية عىل حماسبة الناظر؛ ألنه نائب عن اإلمام يف ذلك)4).

عليه، . 4 اؤمتن  ملا  خيانته  عنده  ثبت  إذا  الناظر  سجن  للقايض  أن 
الوقف،  مال  عىل  والتعدي  اخليانة  ألن  الوقف،  جتاه  ترصفاته  يف  وتعديه 
معصية، »واتفق العلامء عىل أن التعزير مرشوع يف كل معصية«)5)، و»جيب 

عىل احلاكم التعزير يف كل معصية ال حد فيها، وال كفارة«)6).

إذ  الوالية،  عموم  من  له  بام  تقدم  ما  مجيع  يف  الوالية  يستمد  والقايض 
ينصح  بأن  الوقف، ومأمور  العام عىل  النظر  اإلمام يف والية  نائب عن  هو 
))ما ِمن   : للرعية، ومؤمتن عىل حتقيق ما فيه مصلحة هلم، لقوله 
عاُه اهللُ َرِعيًَّة، َفَلْم حَيُْطها بنَِصيَحٍة، إالَّ مَلْ َيِْد رائَِحَة اجَلنَِّة(()7)، ويف  َعْبٍد اْسرَتْ

قول  باب:  الزكاة،  )كتاب:  البخاري«.  »صحيح  البخاري،  أخرجه  عليه:  متفق   (((
 ،)(4( ( رقم  اإلمام(،  مع  املصدقني  وحماسبة  َعلَۡيَها﴾،  ﴿َوٱۡلَعِٰملِيَن  تعاىل:  اهلل 
اإلمارة،  )كتاب:  النووي«.  برشح  مسلم  »صحيح  ومسلم،  له؛  واللفظ   ،546/(

باب: حتريم هدايا العامل(، رقم )))8)(، 0/6)).
))) النووي، »رشح صحيح مسلم«، 6/))).

))) ينظر: ابن قّيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص:  0).
68/7؛  »اإلنصاف«،  واملرداوي،  56/7)-57)؛  »الفروع«،  مفلح،  ابن  ينظر:   (4(

والبهويت، »رشح منتهى اإلرادات«، 4/)6).
)5) ابن قيم اجلوزية، »الطرق احلكمية«، ص: ) .

)6) الفتوحي، »منتهى اإلرادات«، 5/)4).
من  باب:  األحكام،  )كتاب:  البخاري«.  »صحيح  البخاري،  أخرجه:  عليه:  متفق   (7(
اسرتعي رعية فلم ينصح(، رقم )))67(، 4/6)6)، واللفظ له؛ ومسلم، »صحيح 
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اإلبقاء عىل املتويل عىل الوقف ممن حتقق فيه سبب من أسباب العزل، -من 
دون عزله، أو ضم معني أمني معه-، غش وخيانة للرعية.

معاقد  ومعرفة  األمة،  سياسة  عىل  مشتملة  العظمى  »اإلمامة  وألن 
وألن  الضعفاء«)))،  وعزل  األكفاء،  ووالية  اجليوش،  وضبط  الرشيعة، 
باملصلحة)))،  مقيد  الناس واألوقاف  أموال  فعله من  له  فيام  اإلمام  ترصف 
ممن  الوقف  عىل  املتويل  عىل  اإلبقاُء  واخلري:  واملنفعة  املصلحة  من  وليس 
املتويل  عزل  اإلمام  عىل  حينئذ  ويتعني  العزل،  أسباب  من  سبب  فيه  حتقق 
عىل الوقف ممن حتقق فيه سبب من أسباب العزل، أو تعيني مرشف ومعني 
عن  نائب  هو  ذلك  مجيع  يف  والقايض  للمصلحة،  وحتقيقًا  جلبًا  معه؛  أمني 

النُظار واألوصياء ونحوهم. اإلمام يف مراقبة وحماسبة 

ومنها  السعودية  العدل  وزارة  قبل  من  املنشورة  القضائية  واملبادئ 
املبدءان املنوه عنهام أعاله مل ُينرش معهام األحكام والقرارات القضائية التي 
حتتها،  تندرج  التي  واجلزئيات  الصور  ملعرفة  منها؛  املبادئ  استخالص  تم 

املامثلة والنظرية هلا. الوقائع  تطبيقها عىل  ويسهل 

التي  واملسائل  الصور  بعض  اإلسالمي  الفقه  مدونات  يف  وردت  وقد 
وكذلك  الوقف،  جتاه  ترصفاته  يف  الناظر  من  وانحرافًا  ومياًل  التواًء  متثل 
أحكام  بياَن  الفقهاُء  وتناول  فيه،  وتقدح  الناظر  فيها  ُيتهم  التي  الترصفات 
سبيل  عىل  ومنها  والصور؛  املسائل  تلك  يف  الوقف  لناظر  القايض  عزل 

مسلم برشح النووي«. )كتاب: اإليامن، باب: استحقاق الوايل الغاش لرعيته، النار(، 
رقم ))4)(، )/66).

))) القرايف، »الفروق«، )/75)، الفرق )6 ).
))) ينظر: الزركيش، )/ 0)؛ وعيل حيدر، »درر احلكام«، )/57.
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املثال: ما لو ترصف الناظر يف الوقف بخالف الغبطة واملصلحة؛ كأن يؤجر 
الوقف عىل من ُيرض به، أو يؤجره بغبن فاحش، أو أن يمتنع من عامرته، أو 
ترميمه ويف يده من غلته ما يمكنه من أن يعمره أو يرممه واحلاجة داعية إىل 
ُيرصَّ  أو  الغلة يف غري مرصفها،  يقسم  كأن  الرصف  يتعدى يف  أن  أو  ذلك، 
يشرتط  كأن  املعترب رشعًا،  الواقف  بخالف رشط  الوقف  يف  الترصف  عىل 
ما  عىل  يعامل  ال  أو  معني،  لغرض  األرض  تؤجر  أال  الناظر  عىل  الواقف 
فيها من نخل و أشجار، أو يؤجر الوقف لنفسه أو ألحد أصوله أو فروعه 
وغري  املثل،  ثمن  من  بأكثر  للوقف  ماله  من  يبيع  أو  املثل،  أجرة  من  بأقل 
من  وتولية  عزله،  فللقايض  الناظر  خالف  فإن  والصور،  املسائل  من  ذلك 

يثق بأمانته عىل الوقف، أو أن يضم معه معينًا أمينًا ثقة))).

األول  املبحث  من  والسادس  واخلامس  الثالث  املطلب  يف  وتقدم 
رشعًا،  املعترب  الواقف  لرشط  الناظر  خمالفة  مسألة  يف  الفقهاء  أقوال  بيان 
التهمة يف ترصفات  الوقف، ومسألة  الناظر يف ترصفاته جتاه  ومسألة خيانة 
مع  أمينًا  معينًا  يضم  أن  وله  الناظر،  عزل  للقايض  أن  يل:  وترجح  الناظر، 
بياهنا  التي سبق  لألدلة  احلنابلة،  عند  ورواية  احلنفية،  مذهب  وهو  الناظر؛ 
فإنه  الناظر،  املعني إصالح خلل  يمكن عىل  ومل  تعذر  إذا  وأنه  يف موضعه، 
حفظ  ألن  الوقف؛  عىل  النظر  والية  عن  الناظر  عزل  القايض  عىل  يتعني 

الوقف أهم وأوىل من إبقاء يد الناظر عليه.

ويتضح أن املبدأ املستقر عليه يف القضاء السعودي مل يوجب عىل القايض 
ترصفاته،  بعض  يف  هتمة  هناك  كانت  أو  التواء،  منه  وجد  إذا  الناظر  عزل 

الرائق«،  »البحر  نجيم،  ابن  7))- ))؛  األوقاف«،  »أحكام  اخلصاف،  ينظر:   (((
.4(( ،( 4-( (/5
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ومن  الناظر..«،  عزل  »للقايض  قوله:  بدليل  الناظر،  عزل  له  أجاز  وإنام 
دالة عىل االستحقاق؛  الداللة عىل االستحقاق، وهي -هنا-  الالم،  معاين 
لوقوعها بني معنى وذات، والذات هو القايض، واملعنى العزل))). ويكون 
النص  ورد  لو  ما  بخالف  الناظر...،  عزل  للقايض  حيق  النص:  معنى 
معاين  من  ألن  الوجوب،  عىل  تدل  حينئذ  فإهنا  القايض«،  »عىل  بعبارة: 
إذا وجد  الناظر  للقايض عزل  فإنه جيوز  حرف »عىل«: اإلجياب))).ولذلك 
يعزل  أال  وجيوز  النص،  منطوق  وهو  ترصفاته،  بعض  يف  اهتم  أو  التواء، 
حينئذ  عليه  يتعني  لكن  ترصفاته،  يف  التهمة  أو  االلتواء  وجود  مع  الناظر 
أن يضم معه معينًا أمينًا؛ ألن أقوال الفقهاء يف املسألة انحرصت بني إما أن 
معينًا  معه  يضم  أن  أو  عنه،  بدالً  آخر  ناظرًا  وينصب  الناظر  القايض  يعزل 
أمينًا ليعينه ويرشف عليه، ومل جتعل للقايض أن يرتك الناظر عىل الوالية بال 

معني أمني، ألن ذلك يؤدي إىل ضياع الوقف أو تعطله.

احلنفي،  املذهب  مع  الرأي  هبذا  السعودي  القضائي  املبدأ  ويتفق 
الثالث،  املطلب  يف  ذلك  بيان  وسبق  احلنابلة،  عند  األخرى  والرواية 

واخلامس، والسادس من املبحث األول.

القضائي ))(: املبدأ 

صدر عن جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة، برقم )580/)( وتاريخ 
عن  املدافعة  عن  الناظر  سكوت  يعد  »ال  نصه:  ما  6)4)هـ(   /((/(4(

الوقف حجة عىل الوقف، بل سكوته يقتيض أن يعزله احلاكم«))).

))) ينظر: ابن النجار، »رشح الكوكب«، )/55).
))) ينظر: ابن النجار، »رشح الكوكب املنري«، )/47).

))) جلنة من القضاة، »املبادئ والقرارات«، ص:  5)، مبدأ رقم ))46).
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 ((/580( برقم  الدائمة،  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  وصدر 
6)4)هـ( ما نصه: »عىل القايض إن رأى تقصريًا من  وتاريخ )4)/))/ 
الناظر، أو أنه ال حيسن، أن جيري ما يلزم لعزله، أو أن ينّصب معه مرشفًا، 

معينًا«))). أو 

 ((/(06( برقم  الدائمة،  هبيئته  األعىل  القضاء  جملس  عن  وصدر 
وتاريخ )7/)/ 7)4)هـ( ما نصه: »الناظر إذا مل يدافع عن الوقف ال يعد 
سكوته حجة عىل الوقف، بل سكوته يقتيض عزله من احلاكم الرشعي، أو 

ينصب معه مرشفًا أو معينًا«))).

املبدأ: حتليل 

واجباته  يف  التقصري  للناظر  جيوز  ال  أنه  عىل  القضائية  املبادئ  تدل 
فيه،  واملخاصمة  الوقف،  عن  املدافعة  منها  والتي  الوقف،  جتاه  ووظائفه 
وأن تقصريه يف ذلك يستوجب عىل القايض، إما: أن يعزله، أو يضم مرشفًا 

أو معينًا معه.

واجبات  بيان  األول  املبحث  من  والرابع  األول  املطلبني  يف  وتقدم 
ألقوال  وعرضنا  عنه،  واملدافعة  الوقف  يف  املخاصمة  منها:  والتي  الناظر، 
بني  تدور  والتي  الوقف،  جتاه  واجباته  يف  الناظر  تقصري  مسألة  يف  الفقهاء 
أن  القايض  عىل  أن  يل  وترجح  معه،  أمينًا  يضم  أو  القايض  يعزله  أن  إما؛ 
يمكن  ومل  ذلك  تعذر  وإذا  ويساعده،  ليعينه  الناظر  مع  أمينًا  معينًا  يضم 
وعنّي  الوقف،  عن  الناظر  يَد  القايض  أزال  الناظر،  خلل  إصالح  للمعني 

ناظرًا آخر بدالً عنه.
))) جلنة من القضاة، »املبادئ والقرارات«، ص:60)، مبدأ رقم )464).

))) جلنة من القضاة، »املبادئ والقرارات«، ص: 60)، مبدأ رقم )466).
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األقوال  أحد  باجتهاد  يتقيد  مل  السعودي  القضائي  املبدأ  أن  ويتضح 
الناظر املقرص  الفقهية يف املسألة، بل منح القايض سلطة االختيار بني عزل 
للقايض  إنام جيعل  أو ضم مرشف معه ومعني أمني، وهو هبذا  يف واجباته، 
الدليل، ويتالءم مع وقائع  إىل  أقرب  يراه  ما  تقديرية أوسع الختيار  سلطة 
الناظر،  فيه  وقع  الذي  التقصري  جنس  مع  ويتناسب  الدعوى،  وظروف 
للوقف،  والغبطة  املصلحة  وبام حيقق  بالوقف،  الذي حلق  والرضر  وسببه، 
إىل  فيصار  عنه،  بديل  وتعيني  الناظر  عزل  يف  الوقف  مصلحة  كانت  فإن 
شؤونه  باضطراب  وذلك  عزله  من  الوقف  عىل  خُيشى  كان  وإن  ذلك، 
أداء  عىل  له  واملعني  معه  املرشف  بضم  املقصود  حيصل  وأنه  واختالهلا 
األعامل  تزاحم  التقصري  سبب  كان  لو  فيام  غالبًا  وذلك  ووظائفه  واجباته 
ليحصل  الناظر؛  مع  املرشف  ضم  إىل  فيصار  الشواغل،  وكثرة  الناظر  عىل 

الوقف ورعايته والقيام بوظائفه. املقصود الذي هو حفظ 

القضائية: األحكام  ثانياً: 

حكم قضائي ))())(:

للنظارة  صالحيتها  لعدم  الناظرة  عزل  طلب  الدعوى:  موضوع 
وعجزها وتقصريها يف واجبات الوقف لكرب سنها.

 ،)((( 7  7( رقم  القضية  يف  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  عن  الصادر  الصك   (((
رقم  بالقرار  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املؤيد  ))4)هـ،  وتاريخ 
العدل،  بوزارة  البحوث  مركز  ينظر:  )/)/5)4)هـ.  وتاريخ   ،)(5(0(((8(
بتاريخ  اسرتجعت   .(80/6 5)4)هـ«،  لعام  القضائية  األحكام  »جمموعة 

.www.moj.gov.sa 5/5/)44)هـ من موقع 
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يف  املستحقني  بعض  بصفتهم  دعواهم  املدعون  أقام  الدعوى:  وقائع 
وعجزها  لعدم صالحيتها  النظارة  عن  عزهلا  طالبني  الناظرة،  ضد  الوقف 
بصالحيتها  الناظرة  وأجابت  سنها،  لكرب  الوقف  واجبات  يف  وتقصريها 
أن  واملتضمن:  النظر،  هيئة  قرار  وورد  الوقف،  بواجبات  وقيامها  للنظارة 
الناظرة ال تصلح للنظارة، وذلك لآليت: )( كرب سنها. )( غري متعلمة. )) 
أقواهلا  اختالف   )4 أبنائها.  وإنام عن طريق  بنفسها،  الوقف  تبارش عمل  مل 
غري  هي  وما  املؤجرة  الشقق  هي  ما  تعلم  ال   )5 للوقف.  الشقق  عدد  عن 

املؤجرة. 6( رفضت انضامم املدعي يف النظارة معها.

عىل  وبناء  واإلجابة،  الدعوى  من  تقدم  ما  عىل  »فبناًء  القايض:  حكم 
إقامة  من  املستحقني  بعض  مطالبة  يف  جاء  ما  عىل  وبناء  النظر،  هيئة  قرار 
الناظرة  عزلت  فقد  عليه،  الصالح  وإقامة  الوقف،  وملصلحة  ناظرة،   )...(
وأوصيتها  شؤونه،  ترعى  الوقف  هذا  عىل  ناظرة   )...( وأقمت  السابقة، 

بتقوى اهلل يف الرس والعلن«.

وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  األحوال  دائرة  قرار 
املال بمحكمة االستئناف: بدراسة الصك، وضبطه، والالئحة االعرتاضية، 
التوفيق، وصىل  بعد اإلجراء األخري، واهلل ويل  املوافقة عىل احلكم  تقررت 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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املضمون: حتليل 

عزل  مسألة  يف  واملالكية  احلنفية،  مذهب  مع  القضائي  احلكم  يتفق 
الوقف،  شؤون  إدارة  عن  عجزه  لديه  ثبت  إذا  الوقف  لناظر  القايض 

ورعايته، وتنميته، وقسمة غلته، وغري ذلك من وظائف الوقف))).

للوقف،  واملصلحة  الغبطة  حيقق  ما  إىل  ينظر  الفقهي  االجتهاد  وهذا 
وتنميته،  الوقف،  حفظ  هو:  الوقف،  عىل  النظار  تولية  من  القصد  وأن 
مرضه،  أو  سنه،  لكرب  ذلك،  عن  الناظر  عجز  ثبت  فإذا  شؤونه،  ورعاية 
عن  يده  إزالة  حينئذ  املتعني  فإن  الوقف،  ومعرفته يف حفظ  عدم خربته  أو 
الوقف، وتولية بديل عنه، ليحصل به املقصود؛ ألن رعاية الوقف وحفظه 
لديه  ثبت  إذا  الواقف  وألن  الوقف،  عىل  العاجز  يد  إبقاء  من  وأوىل  أهم 
الوقف،  بوظائف  للقيام  به  استبدل غريه  الوقف  وظائف  الناظر عن  عجز 

ويقوم القايض -هنا- مقام الواقف.

)لو  املتويل  »)وُينزع(  )ت:005)هـ(:  نجيم  ابن  الدين  رساج  يقول 
الوقف، وكذا  إذا كان غري مأمون عىل  خائنًا(، أي: جيب عىل احلاكم نزعه 

لو كان عاجزًا نظرًا للوقف«))).

القاسم:  املالكي )ت:86)هـ(: »قال أشهب وابن  ابن أيب زيد  ويقول 
منه  تظهر  حتى  يعزله  فال  القايض  إىل  الويص  بعضهم  أو  الورثة  وإذا شكا 
غريه  وجُيعل  فُيعزل  باخليانة  يدخل  ما  منه  عليهم  يدخل  ضعف  أو  خيانة 
ويكون من جُيعل كويص امليت يف كل يشء«)))، وناظر الوقف يأخذ حكم 

))) ينظر: املطلب األول من املبحث األول واملتعلق بعزل الناظر إذا ثبت عجزه.
))) ابن نجيم، »النهر الفائق«، )/7)).

))) ابن أيب زيد، »النوادر والزيادات«، ))/)8).
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الناظرين  »ألن  الونرشييس:  يقول  كالويص،  ألنه  املالكية؛  عند  الويص 
التسويل  ويقول  إليهام«)))،  أسند  فيام  كالوصيني  فيه  النظر  إليهام  فيام 

)ت:054)هـ(: »وناظر األحباس فيام يقبضه من الكراء كالويص«))).

حكم قضائي ))()3(:

العني  تأجري  يف  وإمهاله  لتقصريه  ناظر  عزل  طلب  الدعوى:  موضوع 
املوقوفة مدة طويلة.

وقف  يف  مستحقني  بصفتهم  دعواهم  املدعون  أقام  الدعوى:  ملخص 
ضد الناظر، طالبني عزله إلمهاله العني املوقوفة وعدم تأجريها مدة طويلة، 
الرتميم، وشهدت  إىل  الوقف  وحاجة  اإلمهال  دعوى  بإنكار  الناظر  ودفع 

البينة املعدلة رشعًا بإمهال العني املوقوفة مدة عرش سنوات.

حكم القايض: »فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبناء عىل ما 
جاء يف شهادة الشهود، وألن ما دفع به املدعى عليه ال يقوي جانبه للدفاع 
ينشأ عن  عام  املسؤول  هو  الوقف  ناظر  الوقف، وألن  تقصريه يف عني  عن 
تقصري نحو عني الوقف، وألن يف تعطيل العني قرابة العرش سنوات تقصريًا 
عليه  املدعى  وهو   )...( وقف  ناظر  عزلت  فقد  كله  لذلك  وواضحًا،  بينًا 

)...( وبام سبق حكمت«.

))) الونرشييس، »املعيار املعرب«، 7/) .
))) التسويل، »البهجة يف رشح التحفة«، )/0)).

 ،)(4(006 ( رقم  القضية  يف  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  عن  الصادر  الصك   (((
بالقرار  املكرمة  مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  املؤيد  4)4)هـ،  وتاريخ 
بوزارة  البحوث  مركز  ينظر:  8)/5/5)4)هـ.  وتاريخ   ،)(5(50(4(( رقم 
بتاريخ  اسرتجعت   .(85/6 5)4)هـ«،  لعام  القضائية  األحكام  »جمموعة  العدل، 

.www.moj.gov.sa 5/5/)44)هـ من موقع 
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وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  األحوال  دائرة  قرار 
املال بمحكمة االستئناف: بدراسة الصك، وضبطه، والالئحة االعرتاضية، 
التوفيق، وصىل  بعد اإلجراء األخري، واهلل ويل  املوافقة عىل احلكم  تقررت 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

املضمون: حتليل 

احلنفية،  من  الفقهاء  مجهور  إليه  ذهب  ما  مع  القضائي  احلكم  يتفق 
واملالكية، والشافعية، الذين يرون أن القايض يعزل الناظر إذا ثبت تفريطه، 
املذهب  كان  وإن  الوقف)))،  عىل  النظارة  أعامل  يف  وتقصرييه،  وإمهاله، 
الوقف،  عىل  بأعامله  القيام  عىل  الناظر  جيرب  أوالً  القايض  أن  يرى  احلنفي 
والشافعي  املالكي  املذهب  فقهاء  يرى  بينام  القايض،  عزله  هبا  يقم  مل  فإن 
وإمهاله  تقصريه  ثبوت  بمجرد  الوقف  عن  يده  وينزع  يعزله  القايض  بأن 

وتفريطه.

يعمره ويف  فلم  ترك عامرته  فإن  »قلت:  يقول اخلصاف )ت:)6)هـ(: 
القايض عىل عامرته فإن فعل  يده من غلته ما يمكنه أن يعمره؟ قال: جيربه 
»هل  )ت:0)))هـ(:  املالكي  الرهوين  ويقول  يده«)))،  من  أخرجه  وإال 
فإنه  تعديه  أو  وتقصريه  تفريطه  ثبت  إذا  أما  احلبس؟  عن  الناظر  ُيعزل 

ُيعزل«))).

فيها ال جيوز  النظارة وإمهاله هلا وتفريطه  الناظر يف أعامل  وألن تقصري 
رشعًا، وهو خيانة ملا اؤمتن عليه من عمل، يقول ابن نجيم: »إذا ترصف بام 

))) ينظر: املطلب الرابع من املبحث األول.
))) اخلصاف، »أحكام األوقاف«، ص:  6).

))) الرهوين، »حاشية الرهوين«، 56/7).
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ال جيوز كان خائنًا يستحق العزل«)))، ويقول: »وال ينبغي للقايض أن يأمن 
اخلائن، بل سبيله أن يعزله«))).

مناف  هو ترصف  به  انتفاع  من غري  الطويلة  املدة  الوقف  إمهال  أن  كام 
حيقق  بام  يترصف  بأن  مأمور  والناظر  للوقف،  والغبطة  املصلحة  حيقق  ملا 
)ت:  ))هـ(:  املالكي  عليش  ابن  يقول  للوقف،  والغبطة  املصلحة 
»وُيعزل الناظر الذي أراد ذلك لثبوت خيانته وعدم ترصفه باملصلحة«))).

))) ابن نجيم، »البحر الرائق«، 5/) ).
))) املصدر السابق.

))) ابن عليش، »فتح العيل املالك«، )/6)).
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البحث خامتة 
والتوصيات النتائج 

أن  وأسأله  العمل،  هذا  متام  من  به  منَّ  ما  عىل  اهلل  أمحد  فإين  وبعد... 
وأن  عليه،  العرض  يوم  به  وينفعني  إليه،  يقربني  صاحلًا  عماًل  مني  يقبله 
غالب  يف  وأحسبني  القلم،  وكتبه  الفكر  به  طفا  مما  فيه  عام  بفضله  يتجاوز 

أمري مل آُل جهدًا، وال اّدخرت وسعًا، واهلل املأمول بالنوال.

إليها،  وصلُت  التي  نتائجه  ألهم  أعرض  البحث  هذا  ختام  ويف 
التي خرجت هبا. والتوصيات 

النتائج:

الوقف . ) وظائف  عن  عجزه  ثبت  إذا  الناظر  عزل  القايض  عىل  جيب 
إذا  أمينًا  أو تفريط، وللقايض أن يضم معه معينًا  أو قلة ضبط،  بله،  بسبب 

كان سبب العجز كثرة مال الوقف.

جيوز للقايض عزل الناظر بالفسق، ويراعي القايض بني إبقاء الناظر . )
الوقف،  إدارة  يف  قويًا  الناظر  كان  فإن  الوقف،  مصلحة  فيه  ما  وعزله، 
أو  اخلمر،  كرشب  الكبائر  بعض  فعل  فسقه  وسبب  وتنميته،  وحفظه، 
اإلرصار عىل الصغائر كرشب الدخان، فإن األصلح للوقف اإلبقاء عليه، 

ألن الواجب يف كل والية بحسبها.

ُيرصُّ . ) الذي  الناظر  مع  أمينًا مرشفًا  معينًا  يضم  أن  القايض  جيب عىل 
عىل  فيجب  يمكن،  ومل  تعذر  فإن  املعترب رشعًا،  الواقف  خمالفة رشط  عىل 

القايض عزل الناظر، ألن حفظ الوقف أهم وأوىل.
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املفرط . 4 الناظر  مع  مرشفًا  أمينًا  معينًا  يضم  أن  القايض  عىل  جيب 
واملقرص يف أعامله جتاه الوقف واملوقوف عليه، فإن تعذر ومل يمكن للمعني 
الوقف  حفظ  الناظر، ألن  عزل  القايض  عىل  فيجب  الناظر،  خلل  إصالح 

أهم وأوىل.

جيوز للقايض عزل الناظر اخلائن، وله أن يضم معه معينًا أمينًا ثقة، . 5
ويراعي يف ذلك ما فيه املصلحة والغبطة للوقف واملوقوف عليه.

التهمة قادحة يف ترصفات الناظر، وهي كل ترصف من الناظر جتاه . 6
أو  أصوله  أو ألحد  له  ومنفعة  مصلحة  منه  ويتحقق  واليته  بحكم  الوقف 

فروعه.

املوجبة . 7 بالتهمة  وكذلك  ترصفاته،  يف  بالتهمة  الناظر  عزل  للقايض 
أمينًا. لتعزيره، وللقايض أن يضم معه معينًا 

َ األفضل، وبعد . 8 إذا اشرتط الواقف الوالية لألفضل من ولده، وُويلِّ
أن  القايض  عىل  فيجب  املتويل،  من  أفضل  ولده،  من  املفضول  صار  ذلك 
يعزل املتويل الذي كان أفضل، ويويل َمْن صار أفضل عىل الوقف؛ ألن فيه 
إعامالً لرشط الواقف يف االبتداء والدوام، وحتقيقًا لقصد الواقف يف تولية 
املصلحة  حيقق  بام  ورعايته  الوقف  حفظ  من  فيه  ملا  الدوام  عىل  األفضل 

له. والغبطة 

أحكام .   مع  الدراسة-  -موضع  القضائية  واألحكام  املبادئ  تتفق 
الرشيعة اإلسالمية، ومقاصدها يف حتقيق الرعاية للوقف واالهتامم والعناية 

للوقف. الغبطة واملصلحة  به، وتتغّيا ما حيقق 
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مذهبًا . 0) الدراسة-  -موضع  القضائية  واألحكام  املبادئ  تلتزم  ال 
فقهيًا معينًا، وإنام ختتار من األقوال واالجتهادات الفقهية ما كان أقرب إىل 
وما حيقق  به  والعناية  الوقف  املحافظة عىل  يف  الشارع  قصد  الدليل وحيقق 

له. واملصلحة  الغبطة 

واالجتهادات . )) األقوال  من  عدد  من  القضائي  املبدأ  يتكون  قد 
تقديرية  سلطة  القايض  ملنح  وذلك  الواحدة،  املسألة  يف  املختلفة  الفقهية 
وقائع وظروف  مع  ويتالءم  الدليل،  إىل  أقرب  يراه  الذي  الرأي  اختيار  يف 
عىل  وحيافظ  للوقف  واملصلحة  الغبطة  حيقق  وبام  معها  ويتناسب  الدعوى 

االلتزام برشوط الواقف وحق الناظر يف الوالية.

التوصيات:

تويص الدراسة: اهليئة العامة لألوقاف باالشرتاك مع وزارة الشؤون . )
القضائية  الدوائر  يف  ممثلة  العدل  ووزارة  واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية 
من  د  حُتدَّ الوقف،  لنُّظار  أداء  ميثاق  بوضع  األوقاف،  املتخصصة يف قضايا 
املوقوفة،  العني  وطبيعة  الواقف  مع رشوط  يتوافق  بام  الناظر  أعامل  خالله 
وحتديد املعارف واملهارات والقدرات التي جيب أن تتوافر يف الناظر ليتمكن 
من  الناظر  أداء  لقياس  نسبي  مقدار  ووضع  فاعل،  بشكل  عمله  أداء  من 
الدوائر القضائية  العامة لألوقاف بشكل دوري ومنتظم وتزويد  قبل اهليئة 
املختصة بنظر دعاوى األوقاف به ليتسنى هلا إجراء املقتىض القضائي وفق 
من  ذلك  يف  وملا  األوقاف  عىل  عامة  رقابية  والية  من  له  بام  القايض  سلطة 

النُّظار. تعزيز حلامية النزاهة املرجوة يف أعامل 
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وزارة . ) مع  باالشرتاك  لألوقاف  العامة  اهليئة  الدراسة:  وتويص 
الدوائر  يف  ممثلة  العدل  ووزارة  واإلرشاد،  والدعوة  اإلسالمية  الشؤون 
القضائية املتخصصة يف قضايا األوقاف، ووزارة الصحة ممثلة باهليئة الطبية 
عىل  القدرة  لديه  كان  إذا  وما  الناظر،  عجز  إلثبات  نامذج  بوضع  العامة، 
واألمراض  قدرته،  أو عدم  املجهود،  نوعية  بمجهود معني، وحتديد  القيام 
ويتم  وموضعه،  العجز،  نسبة  وحتديد  العصبية،  أو  النفسية،  أو  العضوية، 
هلا  ليتسنى  هبا  األوقاف  دعاوى  بنظر  املختصة  القضائية  الدوائر  تزويد 
عامة  رقابية  والية  من  له  بام  القايض  سلطة  وفق  القضائي  املقتىض  إجراء 
أو  الضياع  من  الوقف  تعزيز وضامنة حلامية  من  ذلك  وملا يف  األوقاف  عىل 

النُّظار. بسبب عجز  التعطل 

وتويص الدراسة: اهليئة العامة لألوقاف ووزارة التعليم واجلامعات . )
بعقد  األعامل  وإدارة  واحلقوق،  الرشيعة،  بكليات  األخص  عىل  ممثلة 
دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤمترات علمية؛ إلجراء البحوث 
تتوافق  جديدة  وقفية  صيغ  وإجياد  األوقاف،  جمال  يف  احلديثة  والدراسات 
مع مقاصد الرشيعة وُتسهم يف التنمية املستدامة من خالل إقامة مرشوعات 
يف  العلمية  املحارضات  وتقديم  الوسائل،  أحدث  وفق  تنموية  استثامرية 
املحاسبية،  التقارير  إلعداد  احلديثة  واألسس  واإلدارية،  املالية  الشؤون 

لتطوير مهاراهتم ومعارفهم. الندوات  النُّظار بحضور تلك  وإلزام 

آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 
أمجعني. وصحبه 
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املراجع فهرس 
وصححه: . ) ضبطه  اخلصاف،  الشيباين  عمرو  بن  ألمحد  األوقاف«،  »أحكام 

حممد عبدالسالم شاهني، )ط: )، بريوت: دار الكتب العلمية، عام 0)4)هـ 
-   )م(.

»أحكام القرآن«، ملحمد بن عبداهلل ابن العريب املالكي، راجع أصوله وخّرج . )
الكتب  دار  بدون، بريوت:  أحاديثه وعّلق عليه: حممد عبدالقادر عطا، )ط: 

العلمية، عام: 6)4)هـ -6  )م(.
حيدر . ) )ط:)،  البرصي،  الرأي  مسلم  بن  حييى  بن  هلالل  الوقف«،  »أحكام 

آباد: مطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية، عام: 55))هـ(.
الدين . 4 نارص  بن  ملحمد  السبيل«،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  »إرواء 

األلباين، )ط:)، بريوت: املكتب اإلسالمي، عام:   ))هـ - 7 )م(.
»اإلسعاف يف أحكام األوقاف«، إلبراهيم بن موسى بن أيب بكر الطرابليس، . 5

)ط: بدون، بريوت: دار الرائد العريب، عام:)40)هـ -)8 )م(.
الكشناوي، )ط: . 6 بن حسن  بكر  السالك«، أليب  إرشاد  املدارك رشح  »أسهل 

بدون، بريوت: دار الفكر، عام: بدون(.
بكر . 7 أيب  بن  حممد  اجلوزية  قيم  البن  العاملي«،  رب  عن  املوقعي  »أعالم 

بدون،  )ط:  إبراهيم،  عبدالسالم  حممد  آياته:  وخرج  وضبطه  رتبه  الزرعي، 
بريوت: دار الكتب العلمية، عام: 7)4)هــ -6  )م(.

عبداللطيف . 8 تصحيح:  احلجاوي،  املقديس  موسى  الدين  لرشف  »اإلقناع«، 
السبكي، )ط: بدون، بريوت: دار املعرفة، عام: بدون(.

حممد .   وحققه:  املرداوي، صححه  سليامن  بن  عيل  الدين  لعالء  »اإلنصاف«، 
حامد الفقي )ط:)، القاهرة: دار السنة املحمدية، عام: 76))هـ -57 )م(.

»البحر الرائق رشح كنز الدقائق«، لزين الدين بن إبراهيم بن حممد بن نجيم . 0)
دار  )، بريوت:  آياته وأحاديثه: زكريا عمريات )ط:  احلنفي، ضبطه وخّرج 

الكتب العلمية، عام: 8)4)هـ - 7  )م(.



العدد التاسع عشر    |   ذو الحجة 1441هـ   |  يوليو 2020م
442

عزل القاضي لناظر الوقف

بدون، . )) )ط:  الصاوي،  حممد  بن  ألمحد  املسالك«،  ألقرب  السالك  »بلغة 
عام:  ورشكاه،  احللبي  البايب  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  القاهرة: 

بدون(.
»البهجة يف رشح التحفة«، لعيل بن عبدالسالم التسويل، )ط:)، القاهرة: دار . ))

الفكر، عام: 70))هـ -)5 )م(.
به: . )) اعتنى  العمراين،  سامل  اخلري  أيب  بن  ليحيى  الشافعي«،  مذهب  يف  »البيان 

قاسم حممد النوري، )ط: )، جدة: دار املنهاج للنرش والتوزيع، عام:6)4)هـ 
-006)م(.

املستخرجة«، . 4) مسائل  يف  والتعليل  والتوجيه  والرشح  والتحصيل  »البيان 
دار  )، بريوت:  احلبايب، )ط:  أمحد  املالكي، حتقيق:  بن رشد  أمحد  بن  ملحمد 

الغرب اإلسالمي، عام: 408)هـ -88 )م(.
»تاج العروس من جواهر القاموس«، ملحمد مرتىض احلسيني الزبيدي، )ط: . 5)

بدون، دار الفكر، عام: بدون(.
»حتفة املحتاج برشح املنهاج«، ألمحد بن حممد بن حجر اهليتمي، )ط: بدون، . 6)

القاهرة: املكتبة التجارية الكربى، عام: 57))هـ -8) )م(.
»تقرير القواعد وحترير الفوائد«، املعروف بــ )قواعد ابن رجب(، لعبدالرمحن . 7)

بن أمحد بن رجب احلنبيل، ضبط نصه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور آل سلامن 
)ط: )، اخلرب: دار ابن عفان، عام:  )4)هـ -8  )م(.

النووي، . 8) زكريا  أليب  املهذب  رشح  املجموع  مع  مطبوع  املجموع«،  »تكملة 
جدة:  بدون،  )ط:  املطيعي،  نجيب  حممد  حققه:  املطيعي،  نجيب  بن  ملحمد 

مكتبة اإلرشاد، عام: بدون(.
»التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع«، لعالء الدين عيل بن سليامن املرداوي، .  )

)ط: )، القاهرة: املكتبة السلفية، عام: 406)هـ(.
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تاج . 0) بن  لعبدالرؤوف  الوقوف«،  أحكام  غوامض  عىل  الوقوف  »تيسري 
 ،( )ط:  الباز،  بمكتبة  والدراسات  البحوث  مركز  املناوي، حتقيق:  العارفني 

مكة املكرمة: مكتبة نزار الباز، عام: 8)4)هـ - 8  )م(.
»اجلامع الصحيح« املعروف بسنن الرتمذي، ملحمد بن عيسى الرتمذي، )ط: . ))

بدون، بريوت: دار الفكر، عام: 408)هـ -88 )م(.
الدسوقي، . )) عرفة  بن  أمحد  بن  ملحمد  الكبري«،  الرشح  عىل  الدسوقي  »حاشية 

)ط: )، بريوت: دار الفكر، عام:  )4)هـ -8  )م(.
»حاشية الرهوين عىل رشح الزرقاين ملخترص خليل«، ملحمد بن أمحد بن حممد . ))

الرهوين، )ط: )، بريوت: دار الفكر، عام: 8 ))هـ - 78 )م(.
أفندي، تعريب: . 4) »درر احلكام رشح جملة األحكام«، لعيل حيدر خواجه أمني 

فهمي احلسيني، )الرياض: دار عامل الكتب، عام ))4)هـ - )00)م(.
»الذخرية«، ألمحد بن إدريس القرايف، حققه: حممد حجي، )ط: )، بريوت: . 5)

دار الغرب اإلسالمي، عام: 4  )م(.
»رد املحتار عىل الدر املختار« )املعروف بــ: حاشية ابن عابدين(، ملحمد أمني . 6)

معوض،  وعيل  عبداملوجود،  عادل  حتقيق:  عابدين،  بابن  املعروف  عمر  بن 
)ط: بدون، الرياض: دار عامل الكتب، عام: ))4)هـ - )00)م(.

النووي، . 7) رشف  بن  حييى  الدين  ملحيي  املفتي«،  وعمدة  الطالبي  »روضة 
إرشاف: زهري الشاويش، )ط: )، بريوت: املكتب اإلسالمي، عام: ))4)هـ 

-)  )م(.
بريوت: . 8) )ط:)،  اهليتمي،  حممد  بن  ألمحد  الكبائر«،  اقرتاف  عن  »الزواجر 

املكتبة العرصية، عام:    )م(.
ابن .  ) دار  بريوت:   ،( )ط:  األشعث،  بن  سليامن  داود  داود«، أليب  أيب  »سنن 

حزم، عام:  )4)هـ - 8  )م(.
حزم، . 0) ابن  دار  بريوت:  )ط:)،  النسائي،  شعيب  بن  النسائي«، ألمحد  »سنن 

الرياض: دار الوّراق، عام: 0)4)هـ -   )م(.
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بن . )) أحد  اإلسالم  لشيخ  والرعية«.  الراعي  إصالح  يف  الرشعية  »السياسة 
 ،( )ط:  احلرستاين،  فارس  عصام  حتقيق:  احلراين،  تيمية  بن  عبداحلليم 

بريوت: دار اجليل، عام: ))4)هـ -)  )م(.
املقديس، . )) قدامة  بن  حممد  بن  لعبدالرمحن  املقنع«،  متن  عىل  الكبري  »الرشح 

عام:  العريب،  الكتاب  دار  القاهرة:   ،( )ط:  رضا،  رشيد  حممد  حتقيق: 
47))هـ(.

د. حممد . )) الفتوحي، حتقيق:  النجار  بن  أمحد  بن  املنري«، حممد  الكوكب  »رشح 
الزحييل، د. نزيه محاد، )ط: بدون، الرياض: مكتبة العبيكان، عام: ))4)هـ 

-)  )م(.
عليه: . 4) عّلق  السيوايس،  اهلامم  بن  عبدالواحد  بن  ملحمد  القدير«،  فتح  »رشح 

عام:  العلمية،  الكتب  دار  بريوت:  )ط:)،  املهدي،  غالب  عبدالرزاق 
4)4)هـ - )00)م(.

(5 . ،( العثيمني، )ط:  للشيخ حممد بن صالح  املستقنع«،  زاد  املمتع عىل  »الرشح 
الدمام: دار ابن اجلوزي، عام: ))4)هـ(.

بن . 6) عبداهلل  حققه:  البهويت،  يونس  بن  ملنصور  اإلرادات«،  منتهى  »رشح 
))4)هـ  عام:  الكتب،  عامل  دار  الرياض:  بدون،  )ط:  الرتكي،  عبداملحسن 

-))0)م(.
عمرو، . 7) أبو  الدين  شهاب  حققه:  اجلوهري،  محاد  بن  »الصحاح«، إلسامعيل 

)ط: )، بريوت: دار الفكر، عام: 8)4)هـ -8  )م(.
حتقيق: . 8) البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  عبداهلل  أليب  البخاري«،  »صحيح 

كثري  ابن  ودار  والنرش،  للطباعة  الياممة  دمشق:   ،4 )ط:  البغا،  مصطفى 
للطباعة والنرش، عام: 0)4)هـ -0  )م(.

»صحيح مسلم برشح النووي«، ملسلم بن احلجاج القشريي، إرشاف: حسن .  )
عباس قطب، )ط: )، الرياض: دار عامل الكتب، عام:4)4)هـ -)00)م(.
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»الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية«، البن قيم اجلوزية حممد بن أيب بكر بن . 40
أيوب الزرعي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: بشري حممد عيون، )ط: )، 

بريوت: مكتبة املؤيد، عام: 0)4)هـ - 8 )م(.
»عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة«، جلالل الدين عبداهلل بن نجم بن . )4

شاس املالكي، حتقيق: د. حممد أبو األجفان، أ. عبداحلفيظ منصور، )ط: )، 
بريوت: دار الغرب اإلسالمي، عام: 5)4)هـ -5  )م(.

املعروف . )4 عمر  بن  أمني  ملحمد  احلامدية«،  الفتاوى  تنقيح  يف  الدرية  »العقود 
بابن عابدين، )ط: بدون، بريوت: دار املعرفة، عام: بدون(.

4( . ،( )ط:  هنداوي،  عبداحلميد  الفراهيدي، حققه:  أمحد  بن  للخليل  »العي«، 
بريوت: دار الكتب العلمية، عام: 4)4)هـ -)00)م(.

لمي، . 44 السُّ عبدالسالم  بن  عبدالعزيز  الدين  لعز  النهاية«،  اختصار  يف  »الغاية 
7)4)هـ  عام:  النوادر،  دار  بريوت:   ،( )ط:  الطباع،  خالد  إياد  حتقيق: 

-6)0)م(.
»الفتاوى البزازية« )اجلامع الوجيز( مطبوع مع )الفتاوى العاملكريية املعروفة . 45

 ،( )ط:  الكردري،  البزاز  بن  بن شهاب  بن حممد  ملحمد  اهلندية(،  بالفتاوى 
بوالق -مرص: املطبعة األمريية، عام:0)))هـ(.

بدون، . 46 )ط:  اهليتمي،  حجر  بن  حممد  بن  ألمحد  الفقهية«،  الكربى  »الفتاوى 
مرص: مطبعة عبداحلميد أمحد حنفي، عام: بدون(.

املعروف . 47 العاملكريية  )الفتاوى  كتاب:  مع  مطبوع  خان«  قايض  »فتاوى 
بالفتاوى اهلندية(، حلسن بن منصور بن حممود األوزجندي، املعروف بقايض 

خان، )ط: )، بوالق - مرص: املطبعة األمريية، عام: 0)))هـ(.
بن . 48 أمحد  بن  ملحمد  مالك«،  اإلمام  مذهب  عىل  الفتوى  يف  املالك  العيل  »فتح 

الكربى(. التجارية  املكتبة  املالكي، )مرص:  عليش 
بدون، .  4 )ط:  الرتكي  عبداهلل  حتقيق:  مفرج،  بن  مفلح  بن  ملحمد  »الفروع«، 

الرياض: دار عامل الكتب، عام: ))4)هـ -))0)م(.
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»الفروق« املسمى )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(، ألمحد بن إدريس القرايف، . 50
العلمية، عام:  الكتب  دار  )، بريوت:  املنصور )ط:  ضبطه وصححه: خليل 

8)4)هـ -8  )م(.
بدون، . )5 )ط:  البهويت،  يونس  بن  ملنصور  اإلقناع«،  متن  عن  القناع  »كشاف 

بريوت: عامل الكتب، عام: )40)هـ - )8 )م(.
بن حممد . )5 ملحمد  خليل«،  خمترص  رشح  املخترص  أستار  هتك  يف  الدرر  »لوامع 

 ،( )ط:  النيني،  وأمحد  أمحد،  احلاج  بن  اليدايل  وحتقيق:  تصحيح  املجليس، 
نواكشوط: دار الرضوان، عام:6)4)هـ -5)0)م(.

»املبادئ والقرارات الصادرة من اهليئة القضائية العليا واهليئة الدائمة والعامة . )5
بمجلس القضاء األعىل واملحكمة العليا من عام )39)هـ إىل عام 37))هـ«، 
الرياض:   ،( )ط:  األوىل  الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة  قضاة  من  جلنة 

مركز البحوث بوزارة العدل، عام: 8)4)هـ -7)0)م(.
بريوت: . 54 بدون،  )ط:  مفلح،  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  لربهان  »املبدع«، 

املكتب اإلسالمي، عام: 80 )م(.
عام: . 55 املعرفة،  دار  بريوت:   ،( )ط:  الرسخيس،  أمحد  بن  ملحمد  »املبسوط«، 

 40)هـ - 8 )م(.
بوزارة . 56 البحوث  مركز  إعداد:  )3))هـ«،  لعام  القضائية  األحكام  »جمموعة 

العدل، )ط: بدون، الرياض: مركز البحوث بوزارة العدل، عام: بدون(.
احلراين، . 57 تيمية  بن  عبداحلليم  بن  أمحد  اإلسالم  لشيخ  الفتاوى«،  »جمموعة 

دار  املنصورة:   ،4 الباز، )ط:  أنور  اجلزار،  أحاديثها: عامر  اعتنى هبا وخّرج 
الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، عام: ))4)هـ -))0)م(.

احلافظ . 58 حتقيق:  املجددي،  اإلحسان  عميم  ملحمد  الفقه«.  قواعد  »جمموعة 
حممد األفغاين، )ط: بدون، بريوت: دار الكتب العلمية، عام: بدون(.
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عبدالرمحن .  5 حافظ  صححه:  التونيس،  عرفة  بن  ملحمد  الفقهي«،  »املخترص 
5)4)هـ  عام:  احلبتور،  مؤسسة  نفقة  عىل  طبع  ديب:   ،( )ط:  حممد، 

-4)0)م(.
أمحد . 60 بن  حسن  عناية:  حزم،  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  لعيل  اإلمجاع«،  »مراتب 

إسرب، )ط: )، بريوت: دار ابن حزم للطباعة، عام:  )4)هـ -8  )م(.
»املستدرك عىل الصحيحي«، للحاكم حممد بن عبداهلل النيسابوري، )ط: )، . )6

بريوت: دار الكتب العلمية، عام: ))4)هـ - )00)م(.
الرحيباين، . )6 السيوطي  ملصطفى  املنتهى«،  غاية  رشح  يف  النهى  أويل  »مطالب 

)ط: )، بريوت: املكتب اإلسالمي، عام: )8))هـ -)6 )م(.
»املعجم الوسيط«، جلنة من جممع اللغة العربية، )ط:)، القاهرة: دار املعارف، . )6

عام:) ))هـ -)7 )م(.
خّرجه: . 64 الونرشييس،  حييى  بن  ألمحد  املغرب«،  واجلامع  املعرب  »املعيار 

والشؤون  األوقاف  وزارة  املغربية:  اململكة  بدون،  )ط:  الفقهاء،  من  مجاعة 
اإلسالمية، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، عام: )40)هـ - )8 )م(.

بن . 65 حممد  الدين  لشمس  املنهاج«،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  »مغني 
الفكر،  دار  بريوت:   ،( )ط:  العطار  صدقي  إرشاف:  الرشبيني،  اخلطيب 

عام: )4)هـ -8  )م(.
الرتكي، . 66 عبداهلل  حتقيق:  املقديس،  قدامة،  بن  أمحد  بن  لعبداهلل  »املغني«، 

 - 7)4)هـ  عام:  الكتب،  عامل  دار  الرياض:   ،( )ط:  احللو،  وعبدالفتاح 
7  )م(.

عبدالسالم . 67 حققه:  زكريا،  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  اللغة«، أليب  »مقاييس 
هارون، )ط: )، بريوت: دار اجليل، عام: ))4)هـ -)  )م(.

)ط: . 68 الرتكي،  عبداهلل  حتقيق:  الفتوحي،  أمحد  بن  ملحمد  اإلرادات«،  »منتهى 
بدون، الرياض: دار عامل الكتب، عام: ))4)هـ - ))0)م(.
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»املنثور يف القواعد«، لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبداهلل الزركيش، حققه: .  6
))4)هـ  عام:  العلمية،  الكتب  دار  بريوت:   ،( إسامعيل، )ط:  حممد حسن 

-000)مـ(.
عبدالرمحن . 70 بن  حممد  بن  ملحمد  خليل«،  خمترص  لرشح  اجلليل  »مواهب 

الكتب،  عامل  دار  الرياض:  بدون،  )ط:  عمريات،  زكريا  ضبطه:  احلطاب، 
عام: ))4)هـ - )00)م(.

)ط: . )7 الكويتية،  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  الفقهية«،  »املوسوعة 
 - 404)هـ  عام:  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  الكويت:  بدون، 

)8 )م(.
»نتائج األفكار يف كشف الرموز واألرسار تكملة رشح فتح القدير«، )مطبوع . )7

مع رشح فتح القدير البن اهلامم(. ألمحد بن قودر املعروف بقايض زاده.
»نظام اهليئة العامة لألوقاف«، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/))( وتاريخ . )7

6)/)/7)4)هـ.
أمحد . 74 العباس  أيب  بن  حممد  الدين  لشمس  املنهاج«،  رشح  إىل  املحتاج  »هناية 

الرميل، )ط: )، بريوت: دار الكتب العلمية، عام: 4)4)هـ -)00)م(.
نجيم . 75 ابن  إبراهيم  بن  عمر  الدين  لرساج  الدقائق«،  كنز  رشح  الفائق  »النهر 

العلمية، عام:  الكتب  )، بريوت: دار  احلنفي، حققه: أمحد عزو عناية، )ط: 
))4)هـ -)00)م(.

حممد . 76 أليب  األمهات«،  من  غريها  من  املدونة  يف  ما  عىل  والزيادات  »النوادر 
احللو،  حممد  عبدالفتاح  د.  حتقيق:  القريواين،  زيد  بن  عبدالرمحن  بن  عبداهلل 

وآخرين، )ط: )، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، عام:    )م(.
والقرى«، أليب . 77 البدو  من  وغريهم  فاس  ألهل  فيام  الكربى  اجلديدة  »النوازل 

الرباط:  بدون،  )ط:  عباد،  بن  عمر  قابله وصححه:  الوزاين،  املهدي  عيسى 
عام:  )4)هـ  املغربية،  باململكة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة 

-8  )م(.
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»نيل األوطار رشح منتقى األخبار«، ملحمد بن عيل الشوكاين، خرج أحاديثه: . 78
))4)هـ  عام:  احلديث،  دار  القاهرة:   ،( )ط:  الصبابطي،  الدين  عصام 

-)  )م(.
وعلق .  7 حققه  الغزايل،  حممد  بن  حممد  بن  ملحمد  املذهب«،  يف  »الوسيط 

7)4)هـ  عام:  السالم،  دار  القاهرة:   ،( )ط:  إبراهيم،  حممود  أمحد  عليه: 
-7  )م(.
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