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كون البحث فيما يخدم مجال القضاء ولم يسبق نشره.( 1	

اتصاف البحث بالجدة واألصالة.( 2	

التزام الباحث المنهجية العلمية لكتابة البحوث وتحقيق المخطوطات.( 3	

يفيــد قيمتــه ( 4	 مــا  الباحــث  لمخطــوط؛ فيذكــر  تحقيقــًا  البحــث  كان  إذا   
تحقيقــه. يســبق  لــم  وأنــه  العلميــة 

يرســل البحــث عبــر البريد اإللكتروني للمجلــة mag@qadha.org.sa بصيغتي ( (	
	Word( و)PDF(، نســخة فيها اســم الباحث وأخرى بدونه.

	) ) Traditional( ونوع الخط ،)أن يكون خط األصل )18( وخط الهامش )14
.)Arabic

عدم تجاوز عدد الصفحات )0( صفحة(.( (	

إرفــاق الباحــث ملخصــًا للبحــث باللغتيــن )العربيــة واإلنجليزيــة( بمــا ال يزيــد ( 8	
عــن مائتــي كلمــة، وســيرته الذاتيــة.

للمجلــة الحــق فــي نشــر البحــث علــى الموقــع اإللكترونــي للجمعيــة بعــد ( (	
إجازتــه للنشــر.

ال يحــق للباحــث نشــر البحــث قبــل مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره ( 10	
فــي المجلــة.

ضوابط النشــر في مجــلة قضاء



إجراءات التحكيم في مجــلة قضاء
المرحلة األولى:

الفحــص المبدئــي؛ فُينظــر فــي البحــث مــن حيــث: مطابقتــه ضوابــط النشــر فــي المجلــة، 
وصالحيــة إحالتــه إلــى لجنــة التحكيم.

ويفاد الباحث بقبول إحالة البحث للتحكيم حال موافقته الضوابط، أو الرفض.

المرحلة الثانية:
ــة- إلــى محكميــن مــن أهــل  ــة البحــث -عنــد مطابقتــه لضوابــط النشــر فــي المجل إحال
االختصــاص فــي مجــال البحــث وفــق نمــوذج معاييــر دقيقــة لتقييمه؛ ويشــمل: مالءمة 
العنــوان لمضمــون البحــث، ووضــوح أهــداف البحــث، والعمــق العلمــي لــه، وإضافتــه 
للتخصــص، واســتيفاءه المــادة العلميــة، وســالمة المنهــج المتبــع فيــه، وســالمته مــن 
األخطــاء اللغويــة واإلمالئيــة، ودقــة التوثيــق العلمــي فيــه، ووضــوح نتائجــه وأهميتهــا، 

وكفايــة مراجعــه ومناســبتها.

المرحلة الثالثة:
صــدور نتيجــة المحكميــن للبحــث -إمــا بقبولــه للنشــر كمــا هــو بــدون ملحوظــات، أو 

قبولــه بعــد تعديــل الملحوظــات، أو عــدم قبولــه للنشــر-.
- فــي حــال كانــت النتيجــة )قبــول البحــث للنشــر بعــد تعديــل الملحوظــات(؛ ترســل 
إرســال شــهادة  ثــم  الجــواب عنهــا، ومــن  أو  بهــدف تعديلهــا  للباحــث  الملحوظــات 

واالعتمــاد. التحكيــم 
ــم  - وفــي حــال كان رأي أحــد المحكميــن )عــدم قبــول البحــث للنشــر(؛ فيرســل لمحكِّ

ــح يقــوم بتقييمــه وتصويبــه. ثالــث مرجِّ
ح- )عدم قبول البحث للنشــر(؛  - وفي حال كان رأي المحكَمين -أو أحدهما مع المرجِّ

فيرســل اعتــذار للباحــث عــن نشــر البحــث مــزوًدا بالســبب الــذي من أجلــه رفض البحث.

المرحلة الرابعة:
ــا بعــد وصــول النســخة النهائيــة مــن قبــل الباحــث،  مراجعــة البحــث وتدقيقــه ختاميًّ
وفحصــه فحًصــا يجعلــه صالًحــا للنشــر، وإرســال نســخة للباحــث لمراجعتهــا قبــل نشــرها 

وإبــداء رأيــه فيهــا.
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كلمة رئيس التحرير

آله  وعىل  حممد،  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد:

جملة  العلمية  جملتكم  من  والعرشون-  -اخلامس  العدد  هذا  حوى  فقد 
املتصلة  القضائية والعلوم  البحوث  قضاء، تسعة بحوث علمية حمكمة، من 
هبا، والداعمة لقضاياها، والدارسة لنوازل اجلائحة وآثارها الفقهية، وبحث 

املعارصة. القضايا 

وتتابع جملتكم من خالل بحوثها يف هذا العدد النوازل املتعلقة باجلوانب 
دينه  أمور  يف  البحوث  هلذه  القارئ  يعني  مما  والنظامية،  والعدلية  القضائية 
الذين  والعلامء  الباحثني  من  الرشعي،  بالعلم  املعنيني  شأن  وهذا  ودنياه، 
ينهلون من معني هذه الرشيعة املباركة الصاحلة لكل زمان ومكان، وبام حيقق 

مصالح الناس يف معاشهم ومعادهم.

براجمها  عىل  السعودية  القضائية  العلمية  للجمعية  موصول  والشكر 
املتميزة التي تصب يف خدمة القضاء والقضاة، وإعداد الدراسات القضائية 
العربية السعودية -حرسها اهلل وحفظها  ونرشها، يف ظل ما تشهده اململكة 
حاجة  ويلبي  التنمية،  حيقق  بام  املجاالت،  شتى  يف  كبري  تطور  من  ومحاها- 

املجتمع.
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واهللَ نسأل أن حيفظ لنا ديننا، ووالة أمرنا، وعلامءنا، وأن يتقبل منا ومن 
الباحثني، ويرزقنا اإلخالص يف القول والعمل.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

رئيس تحرير مجلة قضاء
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التعويض عن فوات األسهم

أ. د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى
أستاذ الفقه

بجامعة القصيم
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المقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد:

فقد يعرتي األسهم تفويت من ِقَبل وسيط التعامل يف السوق املالية)))، 
وهذا التفويت هو نوع من التعدي عىل األسهم، وله صور وأشكال متعددة، 
كتنفيذ أمر بيع بدون إذن أو بسبب خطأ إجرائي أو تقني أو جتميد للتعامل 
باألسهم أو باملحفظة، أو تعليقها، أو زواهلا عن شاشة التداول إىل غري ذلك.

بتلك  املتعامل  حيتاجها  اإلسالمي  الفقه  يف  أحكام  له  ي  التعدِّ وهذا 
منازعات  يف  الفصل  هبا  املنوط  القضائية  اجلهات  حتتاجها  كام  األسهم، 

األسهم.

وألمهية هذا املوضوع فقد رأيت الكتابة فيه؛ والسيام مع قلة الدراسات 
فيه. الفقهية 

السابقة: الدراسات 

مل أقف عىل دراسة فقهية يف هذا املوضوع، سوى دراسة واحدة، وهي 
بعنوان: حقيقة السهم وأثره يف التعويض عنه عند بيعه، د. زيد الشثري، يف 

جملة قضاء - العدد الرابع عرش.

وهي دراسة قيمة؛ ولكنها ال تغني عن دراسة املوضوع مرة أخرى؛ نظرًا 
لقلة الدراسات فيه، مع أنه موضوع مهم ودقيق، كام أن التناول للموضوع 

أي: رشكات الوساطة املالية ومن أشهرها البنوك.  (((
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من جوانب متعددة وبرؤى متنوعة مما تقتضيه املوضوعات املعارصة إلثراء 
فيها. االجتهاد 

خطة البحث:
يشتمل البحث عىل متهيد ومبحثني وخامتة:

التمهيد: يف التعريف بمفردات العنوان وحاالت الفوات.
املبحث األول: التأصيل لنظرية املثيل والقيمي:

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول: التقسيم إىل مثيل وقيمي.

املطلب الثاين: نوع الضامن )التعويض( يف )املثيل والقيمي(.

املطلب الثالث: توصيف األسهم من حيث املثلية والقيمية.
املبحث الثاين: كيفية التعويض يف فوات األسهم:

وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول: مبادئ التعويض يف فوات األسهم.

املطلب الثاين: التعويض عن نقص قيمة األسهم.
املطلب الثالث: وقت التقويم يف التعويض يف قضايا األسهم.

املطلب الرابع: خمرج رشعي جلميع حاالت التعويض.
اخلامتة:

يف أهم نتائج البحث.
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البحث: منهجية 

انتهجت يف عرض املسائل الفقهية املنهج الفقهي املتعارف عليه، بتصوير 
أو  الرتجيح  ثم  بإجياز،  األربعة  املذاهب  بني  فيها  اخلالف  وعرض  املسألة 
األصيلة،  واملراجع  املصادر  من  بالتوثيق  العناية  مع  الباحث،  رأي  عرض 
باملصطلحات،  والتعريف  بإجياز،  األحاديث  وختريج  اآليات،  وعزو 

والغريب.

أسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد.
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التمهيد
في التعريف بمفردات العنوان وحاالت الفوات

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: التعريف بالتعويض والفوات واألسهم:

التعويض:

فالتعويض  عوضًا،  يعوض  عاض  يقال:  )َعَوَض(،  أصله  اللغة  يف 
ْضُته  ْضُتُه ِمْن ِهَبتِِه َخرْيًا، وَعوَّ ض(، كقوهلم: َعوَّ مصدر الفعل املضعَّف )عوَّ

إِذا َأعطيته َبَدَل َما َذَهَب ِمنُْه، والِعَوُض: الَبَدُل))).

وليس للتعويض معنى اصطالحي خاص: إذ استعامله سواء من الفقهاء 
أو من غريهم هو كام يف وضعه اللغوي ومعناه السابق.

الفوات:

يف اللغة أصله )َفَوَت(، وهو خالف إدراك اليشء والوصول إليه، يقال: 
فاَتني األمُر َفْوَتًا، وَفَواَتًا، أي: ذهب عني))).

وقد استعمل الفقهاء الفوات بمشتقاته بمعناه اللغوي، كفوات الفرائض 
والنوافل ونحو ذلك، واستعملوه أيضَا يف كتاب احلج )أو كتاب املناسك( 
كمصطلح لفوات احلج، فنجد بعضهم يلحق بابًا باملناسك اسمه )الفوات( 

هتذيب اللغة )44/3(، مقاييس اللغة )4/)88(، لسان العرب )7/))9).  (((
مقاييس اللغة )457/4(، املحكم )540/9).  (((
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أو )الفوات واإلحصار(، وهو ال خيتلف عن املعنى اللغوي، ولكن خيصونه 
يف هذا السياق بفوات احلج لفوات وقته))).

األسهم:

هم عىل أْسُهم  يف اللغة األسهم مجع سهم، والسهم: النصيب، وجُيمع السَّ
وِسهام وُسْهامن))).

فته  عرَّ وقد  حادث،  مصطلح  فإنه  االصطالح؛  يف  السهم  تعريف  وأما 
كتب القانون بأنه صك يمثل حصة يف رأس مال رشكة املسامهة)3).

المطلب الثاني: المقصود بعنوان البحث مركبًا:

أقصد هبذا العنوان )التعويض عن فوات األسهم( هو الدراسة الفقهية 
عنها  ينتج  والتي  األسهم،  فوات  حاالت  يف  التعويض  وأحكام  لقواعد 

حرمان مالك السهم أو األسهم من االنتفاع هبا مطلقًا أو فرتًة من الزمن.

ز إذ  وهذا التفويت ُيعبِّ عنه البعض بإتالف األسهم، وهو تعبري فيه جتوُّ
أو حيدث هلا جتميد  آخر،  إىل  تنتقل  ملكيتها  تتلف أصاًل؛ ولكن  األسهم ال 

املهذب  رشح  )3/)0)(املجموع  اجلليل  مواهب   ،)6(/3( الرائق  البحر  انظر:   (((
)85/8)(، كشاف القناع ))/3)5(، املطلع عىل ألفاظ املقنع )ص: )4)).

لسان العرب)))/4)3(، النهاية يف غريب األثر ))/9)4).  (((
 ،)((8 )ص:  التجاري  القانون  مبادئ   ،4(8 ص  التجاري  القانون  أساسيات  انظر   (3(
القانون التجاري السعودي )ص: 59)(، الوجيز يف النظام التجاري السعودي )ص: 
00)(، القاموس القانوين الثالثي )ص: 983(، النظام القانوين للرشكات املسامهة يف 

دول جملس التعاون )ص: 94).



15
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التعويض عن فوات األسهم

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

حقيقة  يف  كانت  وإن  التداول  شاشة  عن  تزول  أحيانًا  ربام  أو  هبا،  للتعامل 
احلال موجودة.

له  ُأفضِّ الذي  التعبري  ولكن  االصطالح؛  يف  مشاحة  فال  حال  كل  وعىل 
هو التعبري بتفويت األسهم من قبل الوسيط عىل مالك األسهم أو العميل.

المطلب الثالث: حاالت فوات األسهم:

يقتيض التصوير ملحل البحث بيان حاالت التعويض لألسهم، أي: متى 
نحتاج إىل التعويض عن األسهم؟

تفويت األسهم من قبل وسيط التعامل يف السوق املالية له صور وأشكال 
متعددة، فحاالت فوات األسهم كثرية، ومن العسري استيفاؤها؛ لكن هيمنا 
بالتمثيل  وذلك  ومشكلته،  البحث  حمل  تصّور  وهو  املقصود  حيقق  ما  هنا 

لبعض حاالت فوات األسهم.

فمن أهم حاالت فوات األسهم:

البيع دون إذن العميل مع إيداع الثمن يف رصيده.. )

البيع دون إذن العميل مع عدم إيداع الثمن يف رصيده.. )

التأخر يف ختصيص األسهم بعد عملية الرشاء.. 3

التأخر يف ختصيص قيمة األسهم بعد عملية البيع.. 4

حساب . 5 عىل  سالب  بمعنى  أو  مديونية  )فرض  احلساب  كشف 
العميل(.
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حجز األسهم بسبب خلل النظام.. 6

احلرمان من الترصف يف األسهم بحجز أو رهن بغري حق.. 7

بمصري . 8 عميله  بإشعار  الوسيط  قيام  )عدم  بالتنفيذ  اإلشعار  عدم 
أمره())).

انظر: موقع جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية السعودية:  (((
https://crsd.org.sa/ar/ResolutionsCommittee/Pages/default.aspx.

https://crsd.org.sa/ar/ResolutionsCommittee/Pages/default.aspx
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المبحث األول
التأصيل لنظرية المثلي والقيمي

نظرًا إىل أن مبدأ التعويض يف الفقه اإلسالمي له عالقة مبارشة بتوصيف 
رضورية  كقاعدة  املبحث  هذا  جاء  قيميًا؛  أو  مثليًا  كونه  حيث  من  املال 

للمبحث الذي يليه.

المطلب األول: التقسيم إلى مثلي وقيمي:

م العلامء األموال إىل قسمني: قسَّ

قسم اصطلح عىل تسميته مثليًا، والقسم اآلخر هو القيمي.

أمثلته  ومن  بينها،   ٍ بنيِّ فرق  بال  أفراده  متاثلت  ما  باملثيل:  ويقصدون 
املكيالت كاحلبوب من جنس واحد واملوزونات من جنس واحد.

وأما القيمي فهو: ما مل تتامثل أفراده فال يقوم بعضها مقام بعض، ويمثل 
واحليوانات  واألشجار  واألرايض  والدور،  واألواين  بالثياب  املتقدمون  له 

ونحوها))).

وقد صاغت جملة األحكام العدلية الفرق بني املثيل والقيمي بام ييل:

به كالكيل واملوزون  ُيعَتد  تفاوت  السوق بدون  ما يوجد مثله يف   : امْلِْثيِلُّ
والعدديات املتقاربة مثل اجلوز والبيض.

انظر: املنتقى للباجي )73/5)(، روضة الطالبني )08/4)).  (((
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: ما ال يوجد له مثل يف السوق أو يوجد لكن مع التفاوت املعتد  اْلِقيِميُّ
به يف القيمة كاملثيل املخلوط بغريه وهو مثل احلنطة املخلوطة بشعري أو ذرة 
كام مر معنا، واخليل واحلمري والغنم، والبقر والبطيخ وكتب اخلط وما أشبه 
تتفاوت يف األثامن  أفرادها بحيث  تفاوت بني  التي يوجد  ذلك من األشياء 

بعيدًا))). تفاوتًا 
ه  ه املتقدمون قيميًا لعدم متاثله يمكن عدُّ ولكن مما ينبغي التنبه له أن ما عدَّ
من املثليات لتحقق التامثل فيه يف هذا العرص الذي تقدمت فيه الصناعات، 
حيث تصنع اآللة يف املصانع من الصنف الواحد آالفًا ال يمكن التفريق بينها، 

بل التامثل بينها قد يفوق التامثل بني املكيالت واملوزونات عند املتقدمني.

القسمين  هذين  في  )التعويض(  الضمان  نوع  الثاني:  المطلب 
)المثلي والقيمي(:

وفيه فرعان:
الفرع األول: الضامن يف القسم األول )املثيل(:

إذا  العلم إال  باتفاق أهل  املال مثيل فإن ضامنه يكون بمثله  إذا حتقق أن 
عدم املثل فإنه يصار حينئٍذ إىل القيمة.

قال ابن عبد الب عىل حديث: ))طعام بطعام(( الذي سيأيت ذكره:
به يف كل  والقول  استعامله  مثل طعام جمتمع عىل  احلديث طعام  يف هذا 
مطعوم مكيل أو موزون مأكول أو مرشوب إنه جيب عىل مستهلكه مثله ال 

قيمته..
انظر: درر احلكام رشح جملة األحكام ))/05)( املادتان: 45)، 46).  (((
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وجد  متى  واملوزونات  املكيالت  يف  املثل  عىل  أمجعوا  وقد  قال:  أن  إىل 
املثل))).

وقال ابن رشد: »فإهنم اتفقوا عىل أنه إذا كان مكياًل أو موزونًا أن عىل 
الغاصب املثل، أعني مثل ما استهلك صفة ووزنًا«))).

كالدراهم  صفاته،  وتتقارب  أجزاؤه،  تتامثل  »وما  قدامة:  ابن  وقال 
والدنانري واحلبوب واألدهان، ضمن بمثله. بغري خالف«)3).

الفرع الثاين: الضامن يف القسم الثاين )القيمي(:
التقسيم السابق فهل يكون ضامنه بمثله؟  إذا اعتبنا املال قيميًا بحسب 

أم بقيمته؟ أم بامذا؟
اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل قولني:

القول األول: ضامن املتلفات باملثل بحسب اإلمكان مع اعتبار القيمة.
وهو رواية عن اإلمام أمحد همحر ُهللا)4) اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية)5).

التمهيد )4)/88)).  (((
بداية املجتهد ))/59)).  (((

اإلنصاف   ،)(00 )ص:  حزم  البن  اإلمجاع  مراتب  وانظر:   ،)36(/7( املغني   (3(
.((9(/6(

اإلنصاف )6/)9)).  (4(
الفتاوى )0)/563(: »إن  اإلنصاف )93/6)(، االختيارات )ص: 65)(، قال يف   (5(
مجيع املتلفات تضمن باجلنس بحسب اإلمكان مع مراعاة القيمة حتى احليوان«، وقال 
يف الفتاوى )333/30(: »وال ريب أن ضامن املال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إىل 

العدل من ضامنه بغري جنسه«.
كام رجحها ابن القيم كام يف إعالم املوقعني ))/3)3(، هتذيب السنن )6/)34).
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وبه قال أهل الظاهر)))، وروي عن مجاعة من السلف))).
القول الثاين: أن ما كان من األموال ليس مثليًا فإنه يضمن بالقيمة.

وبه قال اجلمهور من احلنفية)3) واملالكية)4) والشافعية)5) واحلنابلة)6).
أدلة القول األول )الضامن باملثل ما أمكن(:

الدليل األول:
قول اهلل تعاىل: ﴿َوَداوُۥَد َوُسلَۡيَمَٰن إِۡذ َيُۡكَماِن ِف ٱۡلَۡرِث إِۡذ َنَفَشۡت فِيهِ 
ۡمَنَٰها ُسلَۡيَمَٰنۚ َوُكّ َءاتَۡيَنا ُحۡكٗما  َغَنُم ٱۡلَقۡوِم َوُكنَّا ِلُۡكِمِهۡم َشِٰهِديَن78 َفَفهَّ

وَِعۡلٗما﴾)7).
وجه االستدالل: أن اهلل سبحانه أثنى عىل حكم سليامن حني قىض عىل 
ألصحاب  ودفع  كان،  كام  البستان  يعيدوا  أن  وهو  باملثل  الغنم  أصحاب 
التي  الغلة  مقابل  يف  كان  كام  بستاهنم  يعود  حتى  يستغلوهنا  الغنم  البستان 
تفوهتم إىل حني عودة البستان كام كان، فإذا عاد ردوا عليهم غنمهم)8)، فهذا 

حكم باملثل فيام يعتبه املخالفون ليس مثليًا.

املحىل )40/8)).  (((

املحىل )40/8)).  (((
املبسوط )))/)5(، بدائع الصنائع )50/7)).  (3(
املدونة )353/5(، مواهب اجلليل )5/)8)).  (4(

األم )46/3)(، روضة الطالبني )07/4)).  (5(
املغني )7/)36(، اإلنصاف )93/6)).  (6(

اآليتان )78 - 79( من سورة األنبياء.  (7(
سليامن  قضاء  بيان  ويف   ،)34(/6( السنن  هتذيب   ،)333/30( الفتاوى  انظر:   (8(
هيلع مالسلا انظر ما قاله املفرسون عىل اآلية: كالطبي )7)/)5( ط. دار الفكر، فقد 

روى بسنده عن ابن مسعود ثم عن ابن عباس يضر ُهللا مهنع نحو هذا التفصيل.
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الثاين: الدليل 
ِمنُكم  َقَتلَُهۥ  َوَمن  ُحُرمٞۚ  نُتۡم 

َ
َوأ ۡيَد  ٱلصَّ َتۡقُتلُواْ  ﴿َل  تعاىل:  اهلل  قول 

َتَعّمِٗدا فََجَزآءٞ ّمِۡثُل َما َقَتَل ِمَن ٱنلََّعِم َيُۡكُم بِهِۦ َذَوا َعۡدٖل ّمِنُكۡم﴾))). مُّ
من  بمثله  الصيد  ضامن  عىل  نص  ىلاعتو  هناحبس  اهلل  أن  االستدالل:  وجه 
النعم، ومعلوم أن املامثلة بني بعري وبعري أعظم من املامثلة بني النعامة والبعري، 

واملامثلة بني شاة وشاة أعظم منها بني طري وشاة))).
الثالث: الدليل 

حقه  يريد  فجاء  بكرًا  أعرايب  من  استسلف  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  أن 
فقال: ))أعطوه سنًا مثل سنه... احلديث(()3).

يعتب  ومل  املثل  اعتب  هنا  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  أن  االستدالل:  وجه 
القيمة، واحليوانات تعتب عند املخالف ماالً قيميًا.

الرابع: الدليل 
نسائه،  بعض  عند  كان  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  أن  هنع  ُهللا  يضر  أنس  عن 
فرضبت  طعام،  فيها  بقصعة  خادم  مع  املؤمنني  أمهات  إحدى  فأرسلت 
))كلوا((  وقال:  الطعام،  فيها  وجعل  ها  فضمَّ القصعة،  فكرست  بيدها 
وحبس  الصحيحة  القصعة  فدفع  فرغوا،  حتى  والقصعة  الرسول  وحبس 

املكسورة)4).

آية )95( من سورة املائدة.  (((
انظر: إعالم املوقعني ))/3)3).  (((

جاء عن أيب هريرة يضر ُهللا هنع متفقًا عليه: البخاري )305)(، مسلم ))60)(، وجاء   (3(
عند مسلم )600)( من حديث أيب رافع يضر ُهللا هنع.

أخرجه البخاري ))48)).  (4(
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ويف رواية))) قال النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))طعام بطعام، وإناء بإناء((.

بمثلها  القصعة  يف  قىض  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  أن  االستدالل:  وجه 
وهذا حكم بالقيمي بمثله؛ بل أعطى حكاًم عامًا أن اإلناء يضمن بإناء مثله 

واألواين ال تعتب مثلية عند اجلمهور.

ونوقش االستدالل بحديث أنس يضر ُهللا هنع من وجهني:

األول: أن هذا يشبه أن يكون من باب املعونة واإلصالح، فإن هذا طعام 
وإناء محال من بيت صفية، وما كان يف بيوت أزواجه من طعام ونحوه، فإن 
ملسو، وللمرء أن  هيلع  ُهللا  ىلص  أنه ملك رسول اهلل  الظاهر منه والغالب عليه 
حيكم يف ملكه وفيام حتت يده مما جيري جمرى األمالك فيام يراه أرفق وأقرب 
إىل الصالح، وليس ذلك من باب ما حيمل عليه الناس من حكم احلكام يف 

أبواب احلقوق واألموال.

الثاين: أن الرسول ىلص ُهللا هيلع ملسو بعث بالقصعة إىل صفية برضا عائشة 
يضر ُهللا امُهنع؛ بدليل أنه بعث بقصعة سليمة وأبقى القصعة املكسورة، وهذا 

ال جيب؛ فثبت أنه عن رضا منها به))).

ويمكن اجلواب عنه من وجهني:

وصححها  َصِحيٌح«،  َحَسٌن  َحِديٌث  »َهَذا  الرتمذي:  وقال   )(359( الرتمذي  عند   (((
األلباين يف صحيح الرتمذي.

املرأتني يف احلديث بصفية  املنتقى )73/5)(، وتعيني  السنن )8/3)8(،  انظر: معامل   (((
وعائشة يضر ُهللا امُهنع جاء يف رواية عند أيب داود برقم )3568( ويف سندها ضعف.
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وما  به،  التأيس  وأحكامه  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  أفعاله  يف  األصل  أن  األول: 
دام قد حكم فيها ولو عىل وجه خاص باملثل فهو أقرب إىل العدل فاألخذ 

به أوىل.

الثاين: أنه أعطى قاعدة عامة أن اإلناء يضمن باإلناء، والطعام بالطعام، 
وهذا لفظ مطلق مل يأت ما يقيده.

أدلة القول الثاين )الضامن بالقيمة(:

الدليل األول:

عن ابن عمر يضر ُهللا امُهنع أن رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: ))من أعتق 
رشكًا له يف عبد فكان له مال يبلغ َثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطي 

رشكاؤه حصصهم وعتق عليه، وإال فقد عتق منه ما عتق(())).

بالتقويم يف حصة  أمر  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  الرسول  أن  االستدالل:  وجه 
الرشيك؛ ألهنا متلفة بالعتق ومل يأمر باملثل))).

ونوقش االستدالل هبذا احلديث من وجوه:

أن هذا ليس من باب ضامن املتلفات بالقيمة، بل هو من باب متلك . )
الرشيك  نصيب  فإن  بثمنه،  املشفوع  الشقص  كتملك  بقيمته،  الغري  مال 
يقدر دخوله يف ملك املعتق، ثم يعتق عليه بعد ذلك، وذلك بعد أداء حصة 

الرشيك عىل الصحيح من أقوال أهل العلم.

رواه البخاري ))49)، 503)(، مسلم ))50)).  (((
املغني )7/)36).  (((
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لو . ) ما  بخالف  إتالفًا  يعتب  ال  أنه  ذلك  باطل،  بالعتق  االستدالل  أن 
قتله، فلو ثبت بالنص أنه حكم يف القتل بضامن العبد بالقيمة دون املثل كان 

حجة، وليس ثم.

بني . 3 وفرق  العني،  لبعض  إتالف  فهو  إتالف  العتق  بأن  التسليم  عىل 
البعض،  إتالف  يف  بالقيمة  احلكم  صح  فإذا  الكل،  وإتالف  البعض  إتالف 

فال يلزم منه بحال أن يكون إتالف الكل كذلك.

املعرس شيئًا وهذا يدل عىل . 4 ن  مالسلاو مل ُيضمِّ ةالصلا  هيلع  الرسول  أن 
أن احلديث ليس واردًا يف ضامن املتلفات، فلو كان من باب ضامن املتلفات 

للزم تضمني املعتق مورسًا كان أو معرسًا))).

الدليل الثاين من أدلة القائلني بالقيمة:

أن القيمة أعدل ألهنا تستوعب مجيع صفاته، وال يكاد جيد مثل ما أتلف 
عىل مجيع صفاته))).

ويناقش: بأن القول باملثل ما أمكن أقرب إىل العدل إذا قيل بأن صاحب 
احلق خمري بني القيمة واملثل.

الرتجيح:

القيمي بمثله، والقول بضامنه بقيمته؛  القول بضامن  القولني:  بالنظر إىل 
يمكن أن نحرص اخلالف يف دائرة أضيق مما قد يتبادر إىل الناظر إليهام.

انظر يف هذه الوجوه: هتذيب السنن )339/6-340(، املحىل )40/8)-)4)).  (((
املنتقى )73/5)).  (((
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فإنه يصار  القولني ال خيالف يف أن ما ال يمكن مماثلته  ذلك أن كاًل من 
بمثله ال يمكن إطالقه، ولكن  القيمي  فالقول بضامن  القيمة، وعليه  فيه إىل 
اخلالف سيكون يف إدخال بعض الصور فيام يصح فيه املثل أو عدم إدخاهلا.

الدائرة يف مقابل حرصها لدى  القيمي بمثله يوسع هذه  فالقول بضامن 
القول اآلخر بأضيق منها وهو قول اجلمهور))).

وقبل املوازنة بني القولني ال بد من إجابة عىل هذا السؤال:

هل َثمَّ حاجة للتقسيم بني مثيل وقيمي؟

نجعل  ال  ملاذا  أيضًا  قيل  وربام  التساؤل،  هذا  مثل  البعض  تساءل  ربام 
فوقفت  التساؤالت  هذه  مثل  يل  خطر  ممن  وأنا  دائاًم؟  املرجع  هي  القيمة 

متأماًل، ثم بدا يل أن هذا التقسيم ال مناص منه ملا ييل:

اعتداء، . ) املثل، »ألن ضامن اإلتالف ضامن  أن األصل يف الضامن هو 
املطلق وهو  باملثل  العمل  فعند اإلمكان جيب  باملثل،  إال  واالعتداء مل يرشع 

املثل صورة ومعنى، وعند التعذر جيب املثل معنى وهو القيمة«))).

التامثل يف نظرهم بني  لتعذر  الثياب مما ليس بمثيل  املتقدمني عدوا  ومما يوضح هذا أن   (((
ثوب وثوب؛ غري أننا يف هذا العرص نجد املصانع واملشاغل تنتج اآلالف من املتامثالت 
يف الثياب واألقمشة واألواين والسيارات وأصناف كثرية، وقد أرشُت إىل نحو هذا يف 
سبيل  عىل  انظر  املثيل؛  ضابط  يف  العلامء  اختالف  ذلك  يوضح  كام  املسألة،  هذه  مطلع 

املثال: روضة الطالبني )08/4)).
بدائع الصنائع )68/7)).  (((
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أننا يف حالة ضامن املتلف )وما يف حكمه( أو التعويض عنه ليس لنا . )
إال طريقتان: طريقة التقسيم كام تقدم عن كافة أهل العلم))).

والطريقة األخرى طريقة التقييم أي االكتفاء بالقيمة دائاًم دون النظر إىل 
أي تقسيم))).

وقد تقدم حكاية اإلمجاع عن ابن عبد الب وابن قدامة وغريمها يف ضامن 
كل  يف  القيمة  واعتامد  وقيمي(  )مثيل  التقسيم  بخالف  فالقول  بمثله،  املثيل 

حال مقتضاه خمالفة هذا اإلمجاع.

ومن . 3 للتقييم،  مرجع  أو  معيار  من  بد  ال  الطريقتني  كال  عىل  أننا 
يقول  كام  الدور  لزم  وإال  للتقييم  قابل  غري  املعيار  هذا  يكون  أن  الطبيعي 
أهل املنطق، ومعنى هذا فمعيار التقييم سيكون من القسم املثيل، وهذا إقرار 

بوجود قسمني من األموال مثيل وقيمي.

فإن قيل: إن التقييم يكون بالنقد فقط فال وجود ملثيل آخر.

اعتبار  ينقض  املثيل، وهو  إقرار بوجود هذا  فيقال: أوالً: مهام يكن فهو 
األموال قساًم واحدًا )قيميًا فقط(.

أمكن  وإذا  الدليل،  إىل  يفتقر  ٌم  حتكُّ فقط  بالنقد  بالتقييم  االكتفاء  ثانيًا: 
التبادل  وسيلة  هو  واعتباره  بل  النقد  لشيوع  العرص  هذا  يف  وتقنينه  ره  تصوُّ

عىل  متفقون  فهم  القسمني  بأحد  إحلاقها  حيث  من  كثرية  صور  يف  اختلفوا  وإن  حتى   (((
منهجية التقسيم كام تقدم.

هذا  فيقال:  بالقيمة،  اكتفيت  كام  باملثل  االكتفاء  وهي  ثالثة  طريقة  بقيت  يقال:  قد   (((
مستحيل ألن املثل قد يتعذر يف صور وحاالت كثرية، ومل أجد أحدًا قال به بإطالق.
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للتقييم  الوحيدة  الوسيلة  هو  فيه  النقد  يكن  مل  الترشيع  عرص  فإن  املعتمدة؛ 
والتبادل، وهكذا احلال يف عصور سابقة قريبة جدًا؛ بل ويف مناطق من العامل 
اآلن - وإن كانت حمدودة - قد ال يتوفر النقد لدهيا دائاًم، وال يسع الفقيه أبدًا 

أن يلغي املعتب يف عرص الترشيع، والذي قد يتكرر أيضًا يف عصور الحقة.

ثالثًا: أنه خمالف لإلمجاع الذي تقدم.

املوازنة بني قول اجلمهور وغريهم يف ضامن القيمي:

حني  تقدم  فيام  اجلمهور  قول  إىل  نأيت  السابق  والتوضيح  العرض  بعد 
اعتبوا ضامن القيمي بقيمته بينام ذهب اآلخرون إىل ضامنه بمثله مع اعتبار 

القيمة.

إليه فهو األعدل،  ُيصار  أن  إذا أمكن  املثل  فإن  العدل  تأملنا مراعاة  إذا 
وقد نص اجلمهور عىل أن كون املثيل إنام يضمن بمثله لكونه أقرب إىل العدل 

من ضامنه بالقيمة.

ومن هنا نفهم أن اجلمهور إنام مل حيكموا يف القيمي بمثله؛ ألنه يف نظرهم 
ليس عدالً يف جانب صاحب احلق، حيث قد ال يكون املثل مساويًا للمتلف.

ولكن القول اآلخر فيه مراعاة للعدل من الوجهني: من حيث حصوُل 
عند  القيمة  مراعاُة  اإلمكان، ومن حيث  قدر  مثيل حلقه  احلق عىل  صاحب 

ذلك، بمعنى أال يكون هذا املثل أقل من املتلف يف قيمته.
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لكن هل معنى القول األول أن خيري صاحب احلق بني قيمته ومثله؟ أو حيكم 
له باملثل وليس له خيار؟

ح بيشء من ذلك، غري أن املتأمل قد يميل إىل منح صاحب  مل أجد من رصَّ
احلق اخليار بني القيمة واملثل فذلك أعدل من إلزامه بأحدمها، ولعل هذا هو 
مقتىض قول اجلمهور فلو تأملنا قول اخلطايب يف توجيه حديث القصعة الذي 
صفية  إىل  بالقصعة  بعث  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  الرسول  »إن  قال:  حيث  تقدم، 

برضا عائشة يضر ُهللا امُهنع«.

فُيفهم من هذا أن صاحب احلق له اخليار إن ريض باملثل فذاك، وإال فله 
القيمة))).

ومثله قول الباجي أيضًا: »إنه حممول عىل رضا صاحبة القصعة باملثل«))).

واخلالصة:

يف  واملثل،  القيمة  بني  احلق  صاحب  ختيري  اجلمهور  قول  اعتبنا  إذا  أننا 
كل ماٍل مل تتحقق فيه املثلية بينه وبني املتَلف فهذا أعدل يف نظري من إلزامه 

بأحدمها، واهلل هناحبس ىلاعتو أعلم.

له  ض(  )املعوَّ احلق  صاحب  فهل  التخيري؟  معنى  ما  سؤال:  هنا  ولكن 
املطالبة باملثل وإلزام الطرف اآلخر بتوفريه؟

رضا  عىل  النص  أن  كام  امُهنع،  ُهللا  يضر  احلق(  )صاحبة  وصفية  عائشة  برضا  املقصود   (((
عائشة يعني أنه ال يلزمها املثل بإطالق.

املنتقى )73/5)).  (((
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الذي يظهر يل أنه ال بد من التمييز بني املثيل والقيمي ما دمنا رجحنا هذا 
التقسيم كام ييل:

ض منه يلزمه توفريه ما دام متوفرًا،  أوالً: املثيل: يلزم املثل للطرفني فاملعوَّ
ض يلزمه قبوله ما دام مثليًا وال يملك حق املطالبة بالقيمة. واملعوَّ

هذا هو األصل يف املثيل، وقد تكلم الفقهاء يف احلاالت املستثناة كحاالت 
إعواز املثل أو تغري قيمته تغريًا فاحشًا.

األثرية:  القطع  أو  اجلواهر  له: كمثل بعض  نظري  الذي ال  القيمي  ثانيًا: 
من  ُيقبل  ال  كام  باملثل،  املطالبة  حق  ض  املعوَّ يملك  وال  فقط،  القيمة  تلزم 

ض. ض منه املثل )لو وجد مثاًل مقاربًا( إذا مل يرض به املعوَّ املعوَّ
تقدم  مما  ونحوها  احليوانات  بعض  كمثل  نظري:  له  الذي  القيمي  ثالثًا: 
فيه  ختلص  مل  الذي  باملثيل  تسميته  ويمكن  اخلالف،  عرض  أثناء  به  التمثيل 

املثلية))):
املثل  وإما  القيمة،  إما  اخليار:  ض(  )املعوَّ احلق  لصاحب  رجحنا  كام 
إذا  باملثل  املطالبة  حق  له  فليس  تيمية(،  ابن  قال  كام  القيمة  اعتبار  )برشط 
كانت قيمته أعىل بكثري من القيمة يوم التلف، وهذا وجه االختالف بني هذا 

ليس  فأقول:  الثنائي؟  اجلمهور  لتقسيم  ترجيحك  مع  الثالث  القسم  هذا  ما  قيل:  ربام   (((
أراد  إذا  اخلالف  يف  للمتأمل  ينشأ  وإنام  القسمني،  ألحد  تابع  ولكنه  مستقاًل  قساًم  هذا 
الذي  القيمي  )املثيل و  الذين عرضتهام  القسمني  تقدم يف  النزاع، وذلك كام  حترير حمل 
يف  اخلالف  وإنام  بالقيمة،  والثاين  باملثل  األول  ضامن  يف  خالف  ال  حيث  له(  نظري  ال 

الثالث.
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ض حق التعويض  القسم وبني القسم األول )املثيل( ففي )املثيل( يملك املعوَّ
باملثل ولو كانت قيمته أعىل.

املثل  هذا  ض:  للمعوَّ فُيقال  آخر  وجه  عىل  اجلمهور  بقول  أخذنا  وإذا 
أمامك فإن رضيت به وإال فلك القيمة.

مثال:
فوات  يف  خطأ  حدث  عمرو،  يملكه  خمطط  ضمن  أرض  قطعة  له  زيٌد 
بقطعة  عمرًا  نلزم  فهل  بتعويضه،  فطالب  ذلك(،  غري  أو  )ببيع  زيد  أرض 
بقبول  زيدًا  نلزم  ذاته  الوقت  ويف  املواصفات  وبقية  املساحة  بذات  أرض 

األرض؟

أم نقول لزيد ليس لك إال قيمة األرض؟

فربام قال زيد: أنا ال أريد القيمة؛ بل األهم عندي قطعة األرض وربام ال 
أجد من يبيعني قطعة أرض...))).

هلذا فالقول بتخيري زيد بني قطعة أرض أو قيمتها لعله أعدل، وال ُيقال: 
إن فيه إرضارًا بعمرو، ألننا اشرتطنا أن يكون املثل مع اعتبار القيمة أي لو 
حال  أي  عىل  بتوفريها  عمرو  إلزام  دون  القيمة  تعيَّنت  أرض  قطعة  نجد  مل 

وبأي ثمن.

ر األرض يف موقع مهم أو بلد مهم كام يف العقارات يف مكة املكرمة  السيام حني نتصوَّ  (((
أو حول احلرمني خاصة.
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المطلب الثالث: توصيف األسهم من حيث المثلية والقيمية:

جواب هذا السؤال يعتب نتيجة مبنية عىل مقدمتني: إحدامها حقيقة املثيل 
والقيمي )أو ضابطهام(، والثانية حقيقة السهم.

املقدمة األوىل: حقيقة املثيل والقيمي:

تقدمت ونعيدها اآلن:

ٍ بينها. املثيل: ما متاثلت أفراده بال فرق بنيِّ

القيمي: ما مل تتامثل أفراده فال يقوم بعضها مقام بعض.

الثانية: حقيقة السهم: املقدمة 

يف بحث سابق رجح الباحث أن السهم يمثل سلة موجودات كالتايل:

من  مشاع  + جزء  رأسامهلا  من  مشاع  + جزء  االشرتاك  )حق   = السهم 
موجوداهتا + حقوق مالك السهم + حقوق الرشكة كالرتاخيص واالمتيازات 
ماديًا  به  مما ختتص  املايل  الرشكة ومركزها  قيمة  يؤثر عىل  ما  ونحوها + كل 

ومعنويًا()1(.

النتيجة:

السهم من رشكة واحدة مثيل حيث تتامثل أفراده، ولكن يشكل عليه:

تغري سعر السهم بشكل رسيع.. )

)ص:  للباحث  أحكامها  عىل  وأثره  املسامهة  الرشكات  يف  للسهم  الفقهي  التكييف   (((
.((3
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تغري ما ُيقابل السهم من موجودات.. )

من أجل ذلك فإين أميل إىل اعتبار السهم من القسم الثالث الذي أرشت 
إليه قريبًا وهو )املثيل الذي مل ختلص فيه املثلية(.

ض أو من فات عليه  فيكون األصل يف حكمه أن لصاحب احلق )املعوَّ
مثال  ويشبه  تفصيله،  تقدم  ما  وفق  املثل  وإما  القيمة،  إما  اخليار:  السهم( 
األرض الذي مثلنا به حيث قد يرغب من فات عليه السهم بمثله أكثر من 

رغبته يف قيمته.

أن  السهم  عليه  فات  من  يملك  فال  بإطالق  قيميًا  السهم  اعتبار  وأما 
يطالب بمثله لو رغب ففيه نظر ملا تقدم.

السهم  عليه  فات  من  يملك  فال  بإطالق؟  مثليًا  السهم  اعتبار  يمكن  هل 
بالقيمة؟ املطالبة 

تأملت ذلك فرأيت له شيئًا من الوجاهة ملن قال به، وقد جييب من يرى 
إال  باإلمجاع وال جيب  مثلية  النقود  بأن  تقدمت  التي  اإلشكاالت  ذلك عن 
والفضة،  الذهب  من  كانت  إذا  أيضًا  باإلمجاع  قيمتها  رخصت  ولو  مثلها 
قيمتها،  يف  الرسيع  التغري  وهو  األول  اإلشكال  يف  السهم  تشارك  أهنا  مع 
ولو  أيضًا  املعارصين  مجهور  عند  قيمتها  رخصت  ولو  مثلها  إال  جيب  وال 
يف  السهم  تشارك  أهنا  مع  الورقية،  كالنقود  والفضة  الذهب  غري  من  كانت 
قيمة  من  ُيقابلها  ما  وتغري  قيمتها،  يف  الرسيع  التغري  وهو  كليهام  اإلشكالني 



33
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التعويض عن فوات األسهم

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

اعتبارية وهي قوة الدولة اقتصاديا ألن النقود الورقية ال قيمة هلا بذاهتا وإنام 
قيمتها بقوة مصدرها وهي الدولة.

السهم  فكذلك  مثلها  رد  إال  جيب  وال  مثلية  الورقية  النقود  كانت  فإذا 
عىل هذا القول.

كام ينبغي التنبيه إىل أن املؤثر األكب يف إشكال املثلية هو الثاين أما األول 
ولكن  مثليته،  عىل  املجمع  ومنه  مثيل  كل  يف  وارد  فهو  السعر  تغري  وهو 
أن  حيث  من  األكب  اإلشكال  هو  موجودات(  من  السهم  ُيقابل  ما  )تغري 
اخرتته  الذي  التعريف  يف  ولكن  السهم،  يمثله  بام  مرتبطة  السهم  حقيقة 
حلقيقة السهم أرى أن أهم ما يمثله هو حق االشرتاك وهو املقصود األول 
للمكتتب واملتداول وقد زدته توضيحًا يف كتايب املشار إليه سابقًا )التكييف 
الفقهي للسهم()))؛ وإذا كان املقصود األول واألكب هو حق االشرتاك فقد 
مل  ذاته  هو  السهم  يكون  حيث  املوجودات  تغري  يف  اإلشكال  هذا  يضعف 
يتغري يف حقيقته حني يتوّجه النظر إىل حق االشرتاك باعتباره جوهر السهم، 

فسهم رشكة س مثاًل قبل سنة هو ذات السهم اآلن هبذا االعتبار.

وأما اختالف قيمته فهذا وارد أيضًا يف مجيع املثليات كام تقدم، ومعاجلته 
عند التعويض يسرية كام سيأيت يف خالف الفقهاء يف تغري قيمة املغصوب وأن 

األرجح ضامن فرق القيمة، فُيعطى املثل مضافًا إليه فرق القيمة.

بجواز  القول  إىل  خلصت  األول  املقصود  هو  االشرتاك  حق  أن  اعتباري  أجل  ومن   (((
تداول أسهم الرشكة يف بداية تأسيسها أو ذات الديون والنقود فقط.
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قول وسط:

مل  عنه  التعويض  ووقت  فواته  وقت  كان  إذا  مثليًا  السهم  اعتبار  يمكن 
ربع  عادة  وهي  للرشكة  العامة  امليزانية  دورات  من  واحدة  دورة  يتجاوز 

سنوية.

ويف غري هذه احلالة نعتبه من القسم الثالث كام تقدم، واهلل تعاىل أعلم.

يف  إليها  سنشري  السهم  عن  للتعويض  وتفصياًل  حاالت  هناك  أن  كام 
املبحث الثاين -إن شاء اهلل-.
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الثاني المبحث 
كيفية التعويض في قضايا األسهم

حيث  من  السهم  بتوصيف  يتعلق  فيام  السابق  الفصل  يف  العرض  بعد 
كونه مثليًا أو قيميًا، نأيت إىل كيفية التعويض عن السهم الفائت.

المطلب األول: مبادئ التعويض في قضايا األسهم:

إن مصطلح التعويض املقصود هنا والذي شاع استعامله يف هذا العرص 
مل جير استعامله لدى متقدمي الفقهاء بذات املعنى؛ بل يقابله لدهيم الضامن، 
وقواعد الضامن أو مبادؤه مل أجدها جمموعة يف باب واحد؛ بل هي متفرقة 
يف  إليها  نحتاج  التي  املبادئ  تلك  ومن  مستقل،  بحث  هلا  ُيفَرد  أن  وجدير 

موضوعنا )التعويض عن فوات األسهم( ما ييل))):

املبدأ األول: األصل حرمة األموال:

ال شك أن تعدي الغري عىل ماٍل ما حُيِل عرضه وعقوبته كام يف احلديث، 
واملجرم  والفاسق  والظامل  الكافر  مع  حتى  بالعدل  جاءت  الرشيعة  ولكن 

واملعتدي والغاصب؛ لذا نقول هنا:

قوي  سبب  من  بد  ال  ولكن  التعويض،  يوجب  األسهم  يف  التعدي  إن 
ألخذ ما زاد عن أصل املال حتى ال نتعدى يف العقوبة أو ما يطلق عليه إثراء 

املرضور عىل حساب الضار إذ ))ال رضر وال رضار((.

إليها،  اإلشارة  فتكفي  معروفة  ألهنا  فيها  التفصيل  دون  القواعد  هذه  أعرض  سوف   (((
وسوف أجتهد يف تنزيلها عىل فوات األسهم.
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حال  يف  وغريها(  بنوك  )من  الوساطة  رشكات  مع  نقف  ال  هنا  ونحن 
التعدي يف األسهم، ولكن نبني قاعدة عامة هي العدل يف كل حال، كام أن 

القاعدة التالية توضح ما نريد.

املبدأ الثاين: الفرق بني التعويض والعقوبة:

هناك  ولكن  والقضاء؛  الفصل  هي  القضائية  اجلهات  عمل  طبيعة  إن 
قد  الفصل  كلجنة  عنها  املنبثقة  باللجان  املال  سوق  كهيئة  رقابية  جهات 
جتمع بني سلطتني السلطة القضائية والسلطة التنفيذية؛ فهي متارس الفصل 
املالية  السوق  عىل  الرقابة  متارس  أهنا  كام  املترضر،  وتعويض  احلقوق  يف 

واملتعاملني فيها من وسطاء ومتداولني، ومتلك عقوبة املخالف))).

جلنة  ُتشكل  الثالثون:  املادة  الرابع،  الفصل  يف  السعودية،  املالية  السوق  نظام  يف  جاء   (((
التي  املنازعات  يف  بالفصل  ختتص  املالية«  األوراق  منازعات  يف  الفصل  »جلنة  تسمى 
ومركز  والسوق  اهليئة  ولوائح  التنفيذية  ولوائحه  النظام  هذا  أحكام  نطاق  يف  تقع 
العام واحلق اخلاص. ويكون هلا  املقاصة وقواعدها وتعليامهتا يف احلق  اإليداع ومركز 
مجيع الصالحيات الرضورية للتحقيق والفصل يف الدعوى، بام يف ذلك سلطة استدعاء 

الشهود، واألمر بتقديم األدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات.
انظر: موقع هيئة السوق املالية:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/CH4/Pages/default.aspx

املالية أهنا تتكون من  الفصل يف منازعات األوراق  التعريفية للجنة  النرشة  كام جاء يف 
مستشارين متخصصني يف فقه املعامالت واألسواق املالية وخباء يف القضايا التجارية 

واملالية واألوراق املالية، وتنظر اللجنة يف احلق العام واخلاص.
انظر: موقع جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية:

https://crsd.org.sa/ar/ResolutionsCommittee/Pages/default.aspx.

https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/CH4/Pages/default.aspx
https://crsd.org.sa/ar/ResolutionsCommittee/Pages/default.aspx
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تقتيض  قد  البحث(  )حمل  التعدي  قضايا  يف  الفصل  فعند  ذلك  ألجل 
القواعد التي أرشت إليها أو غريها )كام يف القاعدة السابقة( عدم التعويض 
أو التعويض برأس املال مثاًل دون األرباح ونحو ذلك؛ ولكن هذا ال يعني 
عىل  تعاقبها  أن  فللجنة  القضية  هذه  يف  الباءة  نالت  قد  الوساطة  رشكة  أن 
احلقني:  كال  متارس  تقدم  كام  ألهنا  اآلخر؛  الطرف  يستحقه  مل  وإن  التعدي 

احلق اخلاص واحلق العام.
وهذا يشبه بعض القضايا يف املحاكم العامة حني يكون هناك حق خاص 

وحق عام.
املبدأ الثالث: الفرق بني العمد واخلطأ وما بينهام وهو شبه العمد:

جاء يف باب اجلنايات تقسيم اجلناية إىل عمد وخطأ وإىل قسم بينهام هو 
أولياء  فإن ريض  بدم  دم  فيه ضامن  مثاًل  النفس  قتل  فالعمد يف  العمد،  شبه 
ضامن  ففيه  اخلطأ  وأما  ذلك،  فلهم  عظياًم  ماالً  كان  ولو  ببدل  عليه  املجني 

حمدد هو )الدية(، وشبه العمد فيه ذات الضامن ولكنه مضاعف))).
أن  فيه  مراء  ال  مما  ولكن  للمعامالت؛  مغاير  باب  اجلنايات  أن  صحيح 
من  جاء  مما  االستفادة  من  مانع  ال  لذا  باب،  كل  يف  بالعدل  قامت  الرشيعة 
قواعد يف أي باب ما دام املقصود هو حتقيق العدل، وما دامت تلك القواعد 

ال ختالف عند تطبيقها قواعد الباب املطبقة فيه.
هبذه  األبواب  ألصق  من  -وهو  الغصب  باب  يف  الفقهاء  وجدنا  وقد 
املسائل- أهنم فرقوا بني أخذ املال أو إتالفه غصبًا وبني أخذه أو إتالفه خطًأ.

الذخرية  التلقني ))/84)(،  الصنائع )33/7)(،  بدائع  املبسوط )6)/59(،  انظر:   (((
)))/79)(، األم )58/7)(، مغني املحتاج )5/)))(، املغني )60/8)(، كشاف 

القناع )505/5).
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قال جالل الدين املحيل وهو يتحدث عن ضامن املغصوب:

».. وأما املتقوم فيضمن يف الغصب بأقىص قيمه من الغصب إىل التلف، 
ويف اإلتالف بال غصب بقيمة يوم التلف«))).

فمثاًل  غريه،  أو  غصٍب  من  االعتداء  صور  بني  الفقهاء  بعض  فرق  كام 
التملك  جتد التسويل املالكي يقول: »الفرق بني الغصب والتعدي هو قصد 
وعدمه، وأنه إذا أقر بقصد التملك أو دلت عليه قرينة واضحة فهو غاصب 
ُمتعدٍّ  فهو  قرينة عليها  قامت  أو  املنفعة  بقصد  أقر  جتري عليه أحكامه، وإن 
فيام  قوله  فالقول  قرينة  وال  إقرار  يكن  مل  فإن  أحكامه،  أيضًا  عليه  فتجري 
الذات إذ ال يعلم ذلك إال من قوله، والقاعدة  املنفعة أو  يدعيه من غصب 

أن كل ما ال يعلم من األمور القلبية إال بقول مدعيه يصدق فيه«))).

التعامل  أن  مثاًل  األسهم  يف  التقسيم  هذا  من  نستفيده  مما  إن  نقول:  لذا 
مع التعديات فيها يمكن أن يأخذ باالعتبار هذا التقسيم فال ُيعامل التعدي 
بجميع صوره معاملة واحدة، والسيام أن التعويض هو نوع من العقوبة عىل 

املتعدي.
فيمكن تقسيم التفويت يف األسهم تقسياًم ثالثيًا:

العمد يف تفويت السهم، ويعامل ترصف الوسيط يف األصل بتفويت . )
أو  باألدلة  العمد  إثبات  يثبت خالفه، كام يمكن  العمد حتى  السهم معاملة 

القرائن.

حاشية القليويب )30/3).  (((
البهجة يف رشح التحفة ))/)57).  (((
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فيه، كاخلطأ . ) يد للوسيط  يثبت أن هذا الترصف خطأ ال  اخلطأ: حني 
التقني مثاًل بتنفيذ أمر بيع أو عدم تنفيذ األمر أو تأخري التنفيذ.

شبه العمد يف بعض الصور التي يتجاذهبا األمران.. 3
ولكل حال من تلك األحوال حكمها.

تطبيقه يف قضايا األسهم:
قواعد  وتأسيس  الرشعي  التأصيل  إىل  حاجتنا  حيث  من  تقدم  كام 
التعويض بوجٍه عام، وإذا كان لبعض القضايا أو املجاالت خصوصيتها فال 
ُيرَجع  أصاًل  املجتهد  يعتبها  حارضة  القواعد  تبقى  أن  ينبغي  ولكن  بأس، 
تلك  عن  خرجت  التي  بالقضية  أحاطت  التي  املالبسات  ترتفع  حني  إليه 

القواعد.
لدى  األسهم  يف  التعويض  قضايا  يف  جدًا  العسري  من  يصبح  قد  فمثاًل 
وقد  وسط(،  )عمد-خطأ-حالة  التعدي  أنواع  بني  التمييز  القضائية  اجلهة 
لدعاوى  الذرائع حتى ال تفتح جماالً  القضائية أيضًا قاعدة سد  جُتِري اجلهة 
اخلطأ مع احتامل التفريط،والسيام أن رشكات الوساطة ملزمة باالحتياطات 

دة، كام أهنا ضامنة للخطأ))). املشدَّ

انظر: مسؤولية الوسيط يف سوق األوراق املالية يف النظام السعودي، د صالح التوجيري   (((
)ص: 66، 35)(، رسالة دكتوراه يف جامعة نايف للعلوم األمنية، مسؤولية الوسيط 
اليف  للباحثني:  األردين،  القانون  يف  حتليلية  دراسة   - املالية  األوراق  بورصة  يف  املايل 
سلسلة  الريموك  أبحاث  جملة  يف  منشور  بحث   )(450 )ص:  الشيخ  وليث  درادكة 

العلوم اإلنسانية واالجتامعية.
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السهم  تفويت  حاالت  حُتمل  بأن  بأسًا  أرى  ال  احلاالت  هذه  مثل  ففي 
كلها حممل العمد )أو التفريط(، وليس يف ذلك إلغاء للقاعدة التي ذكرهتا بل 
القضائية باخلطأ  الذريعة)))، ولذا لو قطعت اجلهة  هو استثناء من أجل سد 
أو كان ذلك ترصفًا من فرد وليس من رشكة وساطة وتبني للجهة القضائية 
أنه خطأ حمض فريجع احلكم إىل القاعدة السابقة بالتفريق بني اخلطأ املحض 
والعمد كام تقدم، وهو فرق يف كيفية التعويض فقط وليس يرتتب عليه إلغاء 

التعويض.
وما أرشت إليه من إجراء حاالت التعدي كلها جمرى العمد سدًا للذريعة 
له نظري يف بعض األحكام الفقهية، مثل اعتبار القتل بأنواعه مانعًا للمرياث 
عىل خالف بني املذاهب يف توسيع الدائرة أو تضييقها كام هو معروف)))، مع 
ثه فيقتله، وهذا يتحقق  أن علة احلكم هي خشية أن يتعجل الوارث وفاة مورِّ
يف صورة من قتل مورثه أو تسبب يف قتله ألجل هذا القصد، ولكن ملا كان 
لتجد  إنك  حتى  للذريعة؛  سدًا  الظاهر  العمل  الفقهاء  وسع  خفيًا  القصد 
احتامل  مع  املرياث  من  فيها  املنع  عىل  املذاهب  اتفقت  قد  القتل  من  صورًا 

عدم القصد املذكور منعًا الدعاء عدم القصد.

أو هو يف احلقيقة إعامل للعقد املبم بني رشكات الوساطة ومنظم السوق )هيئة سوق   (((
املال( كام تقدم يف قواعد التداول.

 ،)767/6( عابدين  ابن  حاشية   ،)557/8( الرائق  البحر  املثال:  سبيل  عىل  ينظر   (((
للشريازي  )486/4(،املهذب  للدردير  الكبري  الرشح   ،)((/(6( والتحصيل  البيان 
املقنع  رشح  يف  املبدع   ،)364/6( املغني   )84/8( الكبري  احلاوي   )407/((

.(435/5(
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المطلب الثاني: التعويض عن نقص قيمة األسهم:

ذلك  معنى  فليس  مثلية  فاعتبناها  األسهم  يف  املثلية  بمبدأ  أخذنا  لو 
أن تعود ملن فاتت عليه األسهم أسهمه حتى لو كان سعرها احلايل أقل من 

سعرها وقت فواهتا.

وقد تكلم فقهاؤنا املتقدمون عن املغصوب لو انخفض سعره وقت رده 
هل ُيلزم الغاصب باألرش )وهو فرق السعر(؟ أو ال يضمن ذلك لكونه رد 

العني بذاهتا من غري نقص فيها؟

خالف الفقهاء يف نقص قيمة املغصوب لتغري األسعار:

فهو  لتغريُّ األسعار  املغصوب  قيمة  اعتبار نقص  الفقهاء عىل عدم  عامة 
هو  القيمة  فارق  منه  املغصوب  وتعويض  األربعة)))،  املذاهب  يف  املشهور 

رواية عن اإلمام أمحد))) اختارها ابن تيمية)3).

املغصوب،  نقصان  هو  املضمون  بأن  إليه  ذهبوا  ما  اجلمهور  علل  وقد 
مما  والطلب  العرض  لتغري  بل  للمغصوب؛  بنقصان  ليس  السعر  ونقصان 

حيدثه اهلل سبحانه ال صنع للعبد فيه)4).

بدائع الصنائع )53/7)(، فتح القدير )9/9)3(، املنتقى )73/5)(، التاج واإلكليل   (((
)5/7)3(، األم )54/3)(، قليويب وعمرية )35/3(، املغني )384/7(، اإلنصاف 

.((55/6(
اإلنصاف )55/6)).  (((

اإلنصاف )55/6)(، وانظر: االختيارات ص )63)).  (3(
بدائع الصنائع )53/7)).  (4(
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وبأن الغاصب إذا رد العني بعد تغريُّ السعر فقد ردها كام أخذها بعينها 
مل َيُفت منها يشء، وإنام تكون القيمة فيام فات ال فيام هو باق عىل حاله))).

ليس  بكونه  التسليم  بعدم  التعليل  هذا  يناقش  أن  للمخالف  ولكن 
بنقصان للمغصوب، بل هو من جنس النقص الذي يترضر به املالك، وأما 
أن هذا النقص ال صنع للعبد فيه فغري ُمسلَّم أيضًا؛ ألن الغاصب حبس هذه 
العني حتى تغريَّ السعر، ولو كانت عند صاحبها لكان بيده بيعها قبل أن تقل 

يه. قيمتها، وعليه فالغاصب ُمتعدٍّ يتحمل تبعة تعدِّ

باقية،  العني  كانت  وإن  السعر  بتغري  الرضر  عليه  وقع  قد  املالك  أن  كام 
قبل  العني  كانت  وقد  فحسب،  بذاهتا  وليس  ذاهتا  مع  بقيمتها  العبة  فإنام 
الغصب بسعر ثم صارت بسعر أقل منه، فللاملك أن يقول: كنت أريد بيعها 
وهذا  قيمتها،  نقص  فيضمن  مني  غصبها  فالنًا  ولكن  السعر  هبوط  قبل 

احتجاج ال يسوغ دفعه.

عند  والعلم   - املسألة  هذه  يف  القولني  من  األقوى  أن  للباحث  ويظهر 
اهلل- هو القول بضامن النقص احلاصل بسبب تغري السعر؛ وذلك للعمومات 
النبي  عن  هنع  ُهللا  يضر  سمرة  عن  احلسن  كحديث  القول،  هذا  تعضد  التي 

ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: ))عىل اليد ما أخذت حتى تؤدي(())).

األم )54/3)(، املغني )384/7).  (((
مسند اإلمام أمحد )5/)63( رقم ))958)(، )638/5( رقم )0)96)(، سنن أيب   (((
أبو  قال   ،)((66( رقم   )566/3( الرتمذي  سنن   ،)356(( رقم   )3(8/(( داود 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن ابن ماجه ))/353( رقم )400)(، احلاكم 
 ))/55( رقم ))30)(، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد عىل رشط البخاري و مل =
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فعموم هذا احلديث يشمل النقص احلاصل بسبب تغري السعر.

وكالقاعدة الرشعية: ما ترتب عىل غري املأذون فهو مضمون))).

فعمومها يفيد أن االستيالء عىل حقوق الناس غري مأذون فيه، فام ترتب 
عليه فهو مضمون، فيشمل ما ترتب عىل الغصب من نقص قيمته.

مل  بالضامن  يقل  مل  من  وألن  الظلم،  من  وأمنع  العدل  إىل  أقرب  وألنه 
أثر لتغري  باقية كام هي، فال  العني ما دامت  حَيدَّ ذلك بحدٍّ أو مدة سوى أن 
السعر لديه، ويلزم من هذا بعض الصور التي يظهر فيها عدم العدل يف حق 
املغصوب منه، السيام يف العقار الذي ال تتغري عينه مع الزمن وإن طال مع 

أن قيمته قد تتغري بني عشية وضحاها بفارق كبري.

فمثاًل لو أن شخصًا غصب أرضًا من صاحبها، فال يستطيع صاحبها أن 
يترصف فيها سنوات، وقد كانت تقدر قيمتها بعرشة ماليني مثاًل ثم هبطت 
األسعار حتى مل يصل سعرها بعد ذلك إىل مليون واحد كام هو شأن العقار 
يف ارتفاعه وهبوطه، فإذا أعادها الغاصب بعد هذه السنوات فهل من العدل 

أال يضمن من نقص قيمتها شيئًا؟!

ألن  ضعفه  يل  يتبني  مل  ولكن   ،)348/5( اإلرواء  يف  األلباين  ضعفه  وقد  خيرجاه،   =
ومذهب  املحدثني،  بني  فيه  خمتلف  وهذا  سمرة،  من  احلسن  سامع  جهة  من  ضعفه 
البخاري وعيل بن املديني إثبات سامعه منه مطلقًا، وقد احتج اإلمام أمحد هبذا احلديث 

كام يف مسائل اإلمام أمحد، البنه صالح ))/453).
املحتاج  حتفة   ،)37 )ص:  رجب  البن  القواعد   ،)305/7( الصنائع  بدائع  انظر:   (((

.(4((/5(
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ض هذا املظلوم الذي كان بإمكانه بيع أرضه أو الترصف  ومن الذي يعوِّ
فيها إبَّان تلك السنوات؟!

الرشعية،  للقواعد  املوافق  هو  النقص  هذا  الغاصب  بتضمني  فالقول 
واهلل تعاىل أعلم.

تطبيقه يف قضايا األسهم:

كام تقدم أن نقص القيمة إذا اعتبناه -كام مىض يف الرتجيح- عملنا به يف 
التعويض عن تفويت األسهم، وتظهر احلاجة إليه حني نعتب األسهم مثلية 
قيمتها  عن  قيمتها  انخفضت  قد  األسهم  فنجد  مثلها  رد  فّوهتا  ملن  فنحكم 
حني تفويتها فهنا عىل القول الراجح يتم التعويض بفرق السعر مع رد املثل.

مثال: حممد لديه )00)( سهم من أسهم مرصف الراجحي، قام الوسيط 
بتاريخ )/)/430)هـ، وكان  بتفويتها عليه )بيع بدون إذن أو غري ذلك( 

سعر السهم )00)( ريال.

السهم  )/)/)43)هـ وجدنا سعر  بتاريخ  القضية  الفصل يف  أردنا  ملا 
)70( رياالً، فلو حكمنا برد املثل فقط عىل قول اجلمهور دون اعتبار نقص 
الراجحي،  مرصف  أسهم  من  سهم  الـ)00)(  ملحمد  تعود  سوف  القيمة، 
قيمتها  واآلن  ريال،   )(0.000( عليه  فاتت  يوم  قيمتها  كانت  ولكن 
)7.000( ريال؛ هلذا عىل القول الراجح حُيكم ملحمد بالتعويض عن نقص 

القيمة )3.000( ريال.
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لو حدث العكس )زادت القيمة(:

حيتاج  فال  هذا  وعىل  قيمتها،  زادت  ولو  ردها  يعني  املثل  برد  فاحلكم 
الفصل فيها إىل النظر إىل متوسط القيمة أو غري ذلك.

عىل القول بالتخيري:

فرق  مع  الراجحي  مرصف  أسهم  من  سهم   )(00( لك  ملحمد  يقال 
القيمة)3.000( ريال، أو لك القيمة عىل اخلالف يف وقت التقييم.

عىل اعتبار الدورة املالية:

فيكون  مالية  دورة  خالل  احلكم  كان  لو  إال  التخيري،  عىل  احلكم  يعتب 
مثل األول.

عىل القول بأن األسهم قيمية بكل حال:

يتم التقييم وفق اخلالف أو بحسب األحوال.

المطلب الثالث: وقت التقويم في التعويض في قضايا األسهم:

هناك أكثر من سعٍر للتقويم:

)نذكرها للتمثيل فقط وليس للحرص(:

عند . ) سعر  أعىل  يعتب  قد  وهنا  األسهم،  فوات  يوم  يف  السوق  سعر 
اإلغالق ذلك اليوم أو متوسط السعر بني االفتتاح واإلغالق.

سعر السهم احلقيقي حني فواته، كام لو كان التفويت بيعًا بدون إذن . )
فهنا هلذا السهم سعر تم به البيع.
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سعر السهم من حني فوات السهم إىل حني رفع الدعوى، ثم احلكم . 3
بأعىل سعر أو املتوسط.

سعر السهم من حني فوات السهم إىل حني احلكم يف القضية )النطق . 4
بالقرار(، ثم احلكم بأعىل سعر أو املتوسط.

سعر السهم يف اليوم الواجب ختصيص األسهم فيه.. 5

سعر السهم عند إدخال األمر.. 6

ما جاء عن الفقهاء يف تقويم املتلف أو املغصوب:

أقوال  وكيفيته  املغصوب  أو  املتلف  تقويم  وقت  يف  الفقهاء  عن  جاء 
سأذكر  إين  بل  الفقهي؛  اخلالف  طريقة  عىل  عرضها  بصدد  ولسُت  كثرية، 
التقويم؛ لقناعتي  الفقهاء من أجل االستعانة هبا عند  نامذج مما ذكره أولئك 
األسهم،  قضايا  يف  الفصل  يتوىل  من  اجتهاد  من  هو  النهاية  يف  التقويم  بأن 
ومن العسري جدًا حتديد وقت للتقويم أو كيفية معينة له فلكل قضية نظرها، 
وإن كان املبارش هلذا العمل يملك يف النهاية تقسيم تلك القضايا إىل حاالت.

احلنفية:

قالوا: إذا ُعدم املثل تعتب قيمته: يوم اخلصومة عند أيب حنيفة؛ ألن املثل 
هو الواجب بالغصب، وهو باق يف ذمته ما مل يقض القايض بالقيمة؛ وهلذا 
لو صب إىل أن يعود املثل كان له ذلك، وإنام ينتقل إىل القيمة بالقضاء حتى 

ال يعود إىل املثل بوجوده بعد ذلك فتعتب قيمته االنتقال.
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القيم،  بذوات  التحق  انقطع  ملا  املثيل  يوسف؛ألن  أيب  عند  الغصب  يوم 
وفيها تعتب القيمة يوم الغصب فكذا فيام التحق هبا، وهذا ألن القيمة خلف 
عن املثل حتى ال يصار إليها إال عند العجز، واخللف جيب بام جيب به األصل 

فوجب القول بوجوهبا بالغصب كاملثل يف املثيل، وكالقيمة يف غري املثيل.
بغصب  الواجب  هو  املثل  احلسن؛ألن  بن  حممد  عند  املثل  انعدام  يوم 
ذات املثل فال ينتقل إىل القيمة إال بالعجز عنه والعجز عنه حيصل باالنقطاع 
فتعتب قيمته يومئذ؛ وهذا ألن املثل أعدل عىل ما بينا فال يصار إىل القيمة مع 
خلف  ألهنا  عليه  للقدرة  املثل  انقطاع  قبل  جتب  فال  لقصورها  عليه  القدرة 
عنه، وال يبقى وجوب املثل بعد انقطاعه للعجز عنه فتعني اعتبار قيمته يوم 

االنقطاع))).
وقال ابن نجيم وهو يتحدث عن ثمن املثل:

ومنها: املغصوب القيمي إذا هلك؛ فاملعتب قيمته يوم غصبه اتفاقًا.
ومنها: املغصوب املثيل إذا انقطع قال أبو حنيفة همحر ُهللا: تعتب قيمته يوم 
يوم  ُهللا  همحر  الغصب، وقال حممد  يوم  ُهللا:  همحر  أبو يوسف  اخلصومة، وقال 

االنقطاع.
ومنها: املتلف بال غصب تعتب قيمته يوم التلف وال خالف فيه.

يف  دخل  به  ألنه  القبض؛  يوم  قيمته  تعتب  فاسد  بعقد  املقبوض  ومنها: 
ضامنه، وعند حممد همحر ُهللا تعتب قيمته يوم التلف؛ ألنه به يتقرر عليه))).

تبيني احلقائق )3/5))( بترصف.  (((
األشباه والنظائر البن نجيم ))/363).  (((
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املالكية:

قال يف خمترص خليل: وغري مثيل فقيمته يوم غصبه))).

قال يف مواهب اجلليل: يعني أن املغصوب املقوم أو ما يف حكمه مما جتب 
فيه القيمة إنام تعتب القيمة فيه يوم الغصب هذا هو املذهب. وقال أشهب: 
عن  شعبان  ابن  ونقله  تلفه  يوم  إىل  غصبه  من  عليه  مضت  قيمة  أعىل  تلزمه 

ابن وهب وعبد امللك))).

ويف التفريع البن اجلالب:

ال  غصبه  يوم  قيمته  ضمن  عنده  فتلف  حيوانًا  أو  عرضًا  غصب  ومن 
املوزونات  أو  القيمتني. ومن غصب شيئًا من املكيالت  أكثر  تلفه، وال  يوم 
فتلف عنده وجب عليه رد مثله وال تلزمه قيمته يوم غصبه إال أن ال جيد مثله 

فيلزمه قيمته يوم غصبه.

ومن غصب شيئًا مما له مثل يف وقت يوجد فيه مثله ومل خياصم فيه حتى 
مثله  ينتظر وجود  أن  بني  باخليار  منه  املغصوب  كان  مثله  أيامه وعدم  خرج 

فيأخذه وبني أن يغرم الغاصب قيمته يوم غصبه ال يوم عدمه)3).

رشح خمترص خليل للخريش )8)/397(، الرشح الكبري للدردير )447/3(، وانظر:   (((
البهجة يف رشح التحفة ))/)57).

خمترص  رشح  اجلليل  منح  وانظر   ،)(8(/5( خليل  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب   (((
خليل )98/7).

التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس ))/98)).  (3(
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الشافعية:

قال السيوطي:

املغصوب إذا تلف، وهو متقوم:

فيه،  تلف  الذي  البلد  بنقد  التلف  إىل  الغصب  من  قيمة  أقىص  فاملعتب: 
ال أعلم فيه خالفًا. وقولنا: »بنقد البلد الذي تلف فيه« كذا أطلقه الرافعي، 
وهو حممول عىل ما إذا مل ينقله، فإن نقله قال يف الكفاية: فيتجه أن يعتب نقد 
نقله؛  إذا  املثيل  قيمة؛ كام يف  البلدين  أكثر  فيه، وهو  القيمة  تعتب  الذي  البلد 

وفقد املثل، فإن غلب نقدان وتساويا: عني القايض واحدًا.

وإن كان مثليًا، وتعذر املثل أخذ القيمة:

ويف اعتبارها أحد عرش وجها:

أصحها: أقىص القيم: من الغصب إىل تعذر املثل؛ ألن وجود املثل كبقاء 
العني؛  بتسليم  مأمورًا  كان  كام  بتسليمه؛  مأمورًا  كان  ألنه  املغصوب؛  عني 
املتقوم يضمن بأقىص قيمة  فإذا مل يفعل. غرم أقىص قيمة يف املدتني؛ كام أن 
لذلك وال نظر إىل ما بعد انقطاع املثل، كام ال نظر إىل ما بعد تلف املغصوب 

املتقوم.

والثاين: أقصاها من الغصب إىل التلف.

والثالث: األقىص من التلف إىل التعذر.
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ومها مبنيان عىل أن الواجب عند إعواز املثل: قيمة املغصوب؛ ألنه الذي 
تلف عىل املالك أو قيمة املثل ألنه الواجب عند التلف.

وإنام رجعنا إىل القيمة لتعذره، وفيه وجهان.

يسقط  ال  املثل  ألن  بالقيمة؛  املطالبة  إىل  الغصب  من  األقىص  والرابع: 
باإلعواز بدليل أن له أن يصب إىل وجدانه.

واخلامس: األقىص من التعذر إىل املطالبة؛ ألن التعذر هو وقت احلاجة 
إىل العدول إىل القيمة، فيعتب األقىص يومئذ.

والسادس: األقىص من التلف إىل املطالبة؛ ألن القيمة جتب حينئذ.

الواجب  أن  توجيهه  ولعل  املطلب  يف  قال  التلف،  يوم  قيمة  والسابع: 
قيمة املثل عىل رأي، فيعتب وقت وجوبه؛ ألنه مل يتعدَّ يف املثل، وإنام تعدى يف 

املغصوب، فأشبه العارية.

والثامن: قيمة يوم التعذر؛ ألنه وقت العدول إىل القيمة.

والتاسع: يوم املطالبة؛ ألن اإلعواز حينئذ يتحقق.

ُفقد  وإن  التعذر،  يوم  فقيمته  البالد،  مجيع  يف  منقطعًا  كان  إن  والعارش: 
هناك فقط، فقيمته يوم املطالبة.

أيب  الشيخ  عن  الرافعي  حكاه  القيمة،  أخذ  يوم  قيمته  عرش:  واحلادي 
حامد، وتوقف فيه.

إىل أن قال:
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املتلف بال غصب، واملعترب قيمته يوم التلف.

ال أعلم فيه خالفًا.

الثاين  الوجه  فعىل  تعذر،  يسلمه حتى  مثليًا، وهو موجود، ومل  كان  فإن 
قيمته يوم اإلتالف، وعىل األول والثالث، األقىص من اإلتالف إىل التعذر: 

وعىل الرابع، من اإلتالف إىل املطالبة.

إىل أن قال:

املقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف:

واألصح أنه كاملغصوب، يعتب فيه األكثر من القبض إىل التلف، والثاين، 
يوم القبض، والثالث، يوم التلف))).

ويف رشح جالل الدين املحيل عىل منهاج الطالبني))):

يف  يوجد  ال  بأن  املثل  تعذر(  فإن  ُأْتِلَف،  َأْو  َتِلَف  بمثله  امْلِْثيِلَّ  )فيضمن 
)من  باهلاء  قيمه(  أقىص  املعتب  أن  واألصح  )فالقيمة  وحواليه،  البلد  ذلك 

وقت الغصب إىل تعذر املثل(. والثاين إىل التلف والثالث إىل املطالبة...

ُم فيضمن( يف الغصب )بأقىص قيمه من الغصب إىل التلف،  )وأما امْلَُتَقوِّ
ويف اإلتالف بال غصب بقيمة يوم التلف. ا.هـ.

األشباه والنظائر للسيوطي ))/))).  (((
.(3(/3(  (((
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احلنابلة:

قال ابن قدامة:

املثل  فقد  فإن  مثله،  رد  وجب  فتلف  املثليات  من  املغصوب  كان  وإن 
البدل  القايض: جتب قيمته يوم قبض  املثل، وقال  انقطاع  وجبت قيمته يوم 
فقده  بعد  املثل  وجد  لو  أنه  بدليل  البدل  قبض  حني  إىل  املثل  الواجب  ألن 

لكان الواجب هو دون القيمة.

يوم  قيمته  جتب  الشافعي:  أصحاب  وأكثر  ومالك  حنيفة  أبو  وقال 
املحاكمة ألن القيمة مل تنتقل إىل ذمته إال حني حكم هبا احلاكم.

ولنا أن القيمة وجبت يف الذمة حني انقطاع املثل فاعتبت القيمة حينئذ 
وجيب  واستيفاءها  طلبها  يستحق  أنه  حينئذ  وجوهبا  ودليل  املتقوم،  كتلف 
والتكليف  عنه  معجوز  ألنه  املثل  وجوب  ينفي  وال  أداؤها  الغاصب  عىل 
عىل  جيب  وال  استيفاءه  وال  املثل  طلب  يستحق  ال  الوسع،وألنه  يستدعي 

اآلخر أداؤه فلم يكن واجبًا كحالة املحاكمة))).

وقال املرداوي يف اإلنصاف:

وقال  املذهب...  هذا  إعوازه.  يوم  مثله  قيمة  فعليه  املثل،  أعوز  وإن 
القايض يف »اخلصال«: يضمنه بقيمته يوم القبض. يعني يوم قبض البدل...

وعنه، تلزمه قيمته يوم تلفه. وقيل: أكثرمها. يعني أكثر القيمتني؛ قيمته 
يوم البدل، وقيمته يوم التلف. وعنه، يوم املحاكمة. وعنه؛ يلزمه قيمته يوم 

املغني )5/))4).  (((



53
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التعويض عن فوات األسهم

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

غصبه. وقيل: يلزمه أكثر القيمتني؛ قيمته يوم اإلعواز، وقيمته يوم الغصب. 
وهو ختريج يف »اهلداية« وغريها))).

وقال أيضًا:

وهذا  نقده.  من  بلده  يف  تلفه  يوم  بقيمته  ضمنه  مثليًا،  يكن  مل  وإن 
املذهب.... ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه. وهو رواية عن أمحد.

قال  غصبه.  ويوم  تلفه،  يوم  قيمته  القيمتني؛  أكثر  يعني  أكثرمها،  وعنه: 
يوم  من  القيم؛  أقىص  بوجوب  رواية  حكى  من  األصحاب  ومن  احلارثي: 

الغصب إىل يوم التلف))).

وقال املرداوي أيضًا:

حكم املقبوض بعقد فاسد، وما جرى جمراه، حكم املغصوب يف اعتبار 
الضامن بيوم التلف، وكذا املتلف بال غصب، بغري خالف)3)

خالصة أقوال املذاهب يف وقت التقييم للمغصوب أو املتلف:

بني  فرقوا  قد  منهم  كثريًا  فإن  الفقهاء  نصوص  من  تقدم  ما  خالل  من 
القيمي، واملغصوب املثيل إذا عدم املثل، واملتلف  أربعة أصناف: املغصوب 

بال غصب، واملقبوض بعقد فاسد.

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )5)/55)).  (((

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )5)/58)).  (((
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )5)/63)(، وانظر أيضًا: املسائل الفقهية من   (3(

كتاب الروايتني والوجهني ))/4)4(، حاشية الروض املربع )405/5).
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وسوف ُأبني مذاهبهم يف كل صنف كام ييل:

أوالً: املغصوب القيمي:

للفقهاء أربعة أقوال يف وقت التقييم:

عند  رواية  وهو  واملالكية،  احلنفية  قال  وبه  الغصب:  يوم  األول:  القول 
احلنابلة.

قول  تلفه: وهو  يوم  إىل  قيمة مضت عليه من غصبه  أعىل  الثاين:  القول 
من  املاجشون  بن  امللك  وعبد  وهب  ابن  عن  وُنقل  املالكية،  من  أشهب 

املالكية أيضًا. وهو املذهب عند الشافعية، وهو رواية عند احلنابلة.

القول الثالث: يوم التلف: وهو املذهب عند احلنابلة.

رواية  وهو  غصبه:  ويوم  تلفه،  يوم  قيمته  القيمتني:  أكثر  الرابع  القول 
عند احلنابلة.

ثانيًا: املغصوب املثيل إذا عدم املثل:

للفقهاء أقوال كثرية يف وقت التقييم، أبرزها أربعة:

املطالبة: وهو قول أيب حنيفة وهو وجه  أو  يوم اخلصومة  القول األول: 
عند الشافعية وهو رواية عند احلنابلة.

املالكية  مذهب  وهو  يوسف  أيب  قول  وهو  الغصب:  يوم  الثاين:  القول 
وهو رواية عند احلنابلة.
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وجه  وهو  احلسن  بن  حممد  قول  وهو  املثل:  انعدام  يوم  الثالث:  القول 
عند الشافعية وهو املذهب عند احلنابلة.

وهو  املثل:  تعذر  إىل  غصبه  من  عليه  مضت  قيمة  أعىل  الرابع:  القول 
األصح عند الشافعية.

-كام  السيوطي  ذكرها  فقد  التقييم  وقت  يف  األخرى  األقوال  وأما 
تقدم- ، وسوف أذكر من كالمه ما زاد عن األربعة السابقة مبينًا ما يوافقها 
يف  سوى  املذاهب  يف  األقوال  يف  التوسع  هذا  نجد  مل  حيث  احلنابلة  عند 

املذهبني الشافعي واحلنبيل:

اخلامس: أقىص القيم من الغصب إىل التلف.

السادس: أقىص القيم من التلف إىل التعذر، وهو قول عند احلنابلة.

السابع: أقىص القيم من الغصب إىل املطالبة بالقيمة.

الثامن: أقىص القيم من التعذر إىل املطالبة.

التاسع: أقىص القيم من التلف إىل املطالبة.

العارش: قيمته يوم التلف وهو رواية عند احلنابلة.

من  يعىل  أيب  القايض  قول  وهو  القيمة،  أخذ  يوم  قيمته  عرش:  احلادي 
احلنابلة.

الثاين عرش: إن كان منقطعًا يف مجيع البالد، فقيمته يوم التعذر، وإن فقد 
هناك فقط، فقيمته يوم املطالبة.
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ثالثًا: املتلف بال غصب:

قيمته يوم التلف وال خالف فيه عند احلنفية وكذلك الشافعية واحلنابلة.

رابعًا: املقبوض بعقد فاسد:

للفقهاء ثالثة أقوال يف وقت التقييم:

عند  وجه  وهو  احلنفية،  مذهب  وهو  القبض:  يوم  قيمته  األول:  القول 
الشافعية.

القول الثاين: أعىل قيمة مضت عليه من القبض إىل يوم تلفه: وهو األصح 
الشافعية. عند 

عند  املذهب  الشافعية، وهو  عند  التلف: وهو وجه  يوم  الثالث:  القول 
احلنابلة.

املوقف من اختالف الفقهاء يف وقت التعويض:

نالحظ املساحة الواسعة بني الفقهاء بل ويف داخل كل مذهب يف تقدير 
قيمة التعويض والتفريق أيضًا بني بعض صوره.

ويف تقديري أن مثل هذه املساحة متنح احلكم يف قضايا األسهم خيارات 
حسابية  طريقة  تقرير  العدل  من  يكون  ال  وقد  قضية،  كل  بحسب  عة  متنوِّ
واحدة جلميع القضايا وإن تشاهبت يف الظاهر، كام أرشنا إىل مثل هذا سابقًا.
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المطلب الرابع: مخرج شرعي لجميع حاالت التعويض:

إن التعويض يف طبيعته اجتهاد، وهو من أنواع االجتهاد الذي قد يقرتب 
يف بعض صوره من اجلزاف، وإذا كانت بعض الصور واحلاالت قد يتضح 
من  فإن  لذا  كذلك؛  يكون  ال  قد  اآلخر  البعض  فإن  فيها؛  الرشعي  احلكم 
املخارج الرشعية أن ُتصاغ كيفية التعويض كجزٍء من العقد بني العميل وبني 

رشكة الوساطة؛ بحيث يرىض الطرفان هبذه الكيفية يف حاالت النزاع.

وإذا مل يكن مثل ذلك يسريًا أو حالت دونه عوائق أو رفضت رشكات 
أن  فيمكن  التطبيق،  عدم  خشينا  أو  العميل  مع  العقد  يتضمنه  أن  الوساطة 
تكون هذه الكيفية جزءًا من نظام السوق املالية )البورصة(، كأن ُتضاف إىل 

قواعد التداول))).

فلجان  يسري،  نظامي  إجراء  هو  بل  عسريًا؛  اإلجراء  هذا  مثل  أظن  وال 
الفصل مثاًل يف البورصات كلجنة الفصل التابعة هليئة سوق املال السعودية 
حاالت  ل  ُتشكِّ كثرية،  قضايا  املاضية  السنوات  خالل  لدهيا  اجتمع  قد 
وصورًا متنوعة يمكن تشكيل جلنة أو جلان لتصنيفها وحتديد نوع التعويض 
أو كيفيته يف كل حالة، أو اخلروج بمعايري يمكن للجهات القضائية االعتامد 

عليها أو االسرتشاد هبا.

ويمكن أن تعتب هذه مرحلة أوىل، تليها مرحلة ثانية هي: صياغة قانونية 
أولية لكل حالة وكيفية التعويض فيها.

أي  أو  التعويض  بقواعد  أيضًا  تسمى  كأن  التداول  بقواعد  امللحقة  السلوك  كقواعد   (((
مسمى آخر.
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ثم املرحلة الثالثة: الصياغة النهائية بحيث تعتب مرشوع نظام يأخذ جمراه 
ليتم إقراره ضمن أنظمة هيئة السوق املالية يف قواعد التداول أو غريها))).

إن حتويل التعويض إىل اتفاقية سواء عىل شكل نظام أو بأي شكل آخر 
حيقق مقاصد مهمة منها:

رفع احلرج الرشعي جتاه بعض قضايا التعويض املشكلة كالتعويض . )
عن الربح الفائت أو تفويت الفرصة.

)املبادئ  مؤخرًا:  املالية  األوراق  منازعات  يف  الفصل  للجان  العامة  األمانة  أصدرت   (((
القضائية يف منازعات األوراق املالية( الصادرة عن جلان الفصل يف منازعات األوراق 
املالية، ونرشهتا يف موقعها اإللكرتوين بتاريخ 6) مجادى األوىل )44) هـ املوافق 0) 

يناير ))0)م:
https://crsd.org.sa/ar/Pages/default.aspx

كانت  حيث  له؛  أرضية  يشكل  أو  الباحث  مقرتح  مع  يتوافق  احلمد-  -وهلل  وهذا 
إهنا  العامة:  األمانة  تقول  املرشوع  هبذا  وتعريفًا  املرشوع،  هلذا  سابقة  البحث  كتابة 
أنجزت هذا املرشوع بعد االطالع عىل أكثر من 4.864 قرارًا من القرارات الصادرة 
من  الزمنية  الفرتة  خالل  املالية  األوراق  منازعات  يف  واالستئناف  الفصل  جلنتي  عن 
األوىل:  املرحلة  مراحل،  ست  عب  املرشوع  ومر  عام)44)هـ،  حتى  6)4)هـ  عام 
املبادئ  جلميع  اآليل  اإلدخال  الثالثة:  دقيق،  بشكل  القرارات  دراسة  والثانية:  اجلمع، 
املبادئ  لتطبيقها عىل  املبادئ وفق معايري خاصة  الرابعة: دراسة  القضائية املستخلصة، 
اخلامسة:  املرحلة  عدمه،  من  قضائّيًا  مبدًأ  ُيعدُّ  ما  لتقرير  القرارات  من  املستخلصة 
مراجعة املبادئ القضائية املستخلصة من خالل مطابقة نصها ملا ورد يف القرار، املرحلة 
السادسة واألخرية: التدقيق من الناحية املوضوعية والصياغية واللغوية، وتم تصنيف 
املدنية(،  بالدعاوى  )املبادئ القضائية اخلاصة  القسم األول  أربعة أقسام:  إىل  القضايا 
الثاين )املبادئ القضائية اخلاصة بالدعاوى اجلزائية(، الثالث )املبادئ القضائية اخلاصة 

بالدعاوى اإلدارية(، والقسم الرابع )املبادئ القضائية العامة(.

https://crsd.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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تفاصيل . ) يف  أحيانًا  النظامي  اإلشكال  وربام  الرشعي،  احلرج  رفع 
دقيقة يف بعض قضايا التعويض، وقواعد حسابية قد ختلو من مستند قوي.

القضايا  بعض  ض يف  تعوِّ املثال  الفصل عىل سبيل  فإن جلنة  وللتوضيح 
يف  آخر  لناظر  أن  كام  تقريبي،  املؤرش  أن  مع  السوق  مؤرش  عىل  باالعتامد 

القضية أن يطالب باملستند الرشعي أو حتى النظامي ملثل هذا الربط))).

طرف . 3 كل  ف  يتعرَّ حيث  والوسيط  العميل  بني  النزاع  دائرة  تضييق 
عىل تلك احلاالت والتي يتكرر حصوهلا يف أحوال النزاع.

هبذا  نكون  املطاف  هناية  يف  لكننا  تستجد،  قد  احلاالت  بعض  وتبقى 
النظام قد استوعبنا 90% من احلاالت أو أكثر، وهذا إنجاز خيفف كثريًا من 

أعباء جلان الفصل يف منازعات األوراق املالية.

وهبذا تم البحث واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

هذا املثال لبيان احلاجة إىل حتويل التعويض إىل اتفاقية، وإال فإنه ال اعرتاض عىل مثل   (((
هذه الكيفية يف حال عدم وجود اتفاقية كالواقع اآلن؛ إذ عىل املعرتض أن يأيت ببديل 

لكيفية التعويض هذه تكون أكفأ وأعدل.



60
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التعويض عن فوات األسهم

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

الخاتمة

احلمد هلل عىل متام البحث، وفيام ييل أهم نتائجه:

وأحكام -  لقواعد  الفقهية  الدراسة  يعني  األسهم  فوات  عن  التعويض 
التعويض يف حاالت فوات األسهم، والتي ينتج عنها حرمان مالك السهم 

أو األسهم من االنتفاع هبا مطلقًا أو فرتًة من الزمن.

من حاالت فوات األسهم: البيع دون إذن العميل - التأخر يف ختصيص - 
 - النظام  خلل  بسبب  األسهم  حجز   - البيع  أو  الرشاء  عملية  بعد  األسهم 

احلرمان من الترصف يف األسهم.

 - ٍ م العلامء األموال إىل قسمني: مثيل وهو ما متاثلت أفراده بال فرق بنيِّ قسَّ
بينها، وقيمي وهو ما مل تتامثل أفراده فال يقوم بعضها مقام بعض،.

إذا حتقق أن املال مثيل فإن ضامنه يكون بمثله باتفاق أهل العلم إال إذا ُعدم - 
املثل فإنه ُيصار حينئٍذ إىل القيمة.

باملثل -  ضامنه  أحدمها  ضامنه:  يف  قوالن  فللفقهاء  قيميًا  املال  اعتبنا  إذا 
بحسب اإلمكان مع اعتبار القيمة، والثاين: ضامنه بالقيمة.

وجهني: -  من  األعدل  فهو  إليه  يصار  أن  أمكن  إذا  املثل  أن  الباحث  يرى 
حيث  ومن  اإلمكان،  قدر  حلقه  مثيل  عىل  احلق  صاحب  حصوُل  حيث  من 
مراعاُة القيمة عند ذلك، بمعنى أال يكون هذا املثل أقل من املتلف يف قيمته، 
ولكن مع منح صاحب احلق اخليار بني القيمة واملثل فذلك أعدل من إلزامه 

بأحدمها، ويرى الباحث احتامل أن يكون هذا مقتىض قول اجلمهور.
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توصيف األسهم من حيث املثلية والقيمية حيتاج إىل نظر وتأمل، فالسهم - 
سعر  تغري  عليه:  يشكل  ولكن  أفراده،  تتامثل  حيث  مثيل  واحدة  رشكة  من 
ُيقابل السهم من موجودات؛ من أجل ذلك  السهم بشكل رسيع، وتغري ما 
فالباحث يميل إىل اعتبار السهم من قسم )املثيل الذي مل ختلص فيه املثلية(، 
إما  اخليار:  السهم(  عليه  فات  من  أو  ض  )املعوَّ احلق  لصاحب  أن  وحكمه 

القيمة، وإما املثل.

من مبادئ التعويض يف قضايا األسهم: األصل حرمة األموال - الفرق بني - 
التعويض والعقوبة - الفرق بني العمد واخلطأ وما بينهام وهو شبه العمد.

األسهم، -  قيمة  نقص  عن  التعويض  من  الفقهي  املوقف  البحث  عرض 
ورجح الباحث احلق يف هذا التعويض.

عرض البحث املوقف الفقهي يف وقت التقويم يف قضايا األسهم انطالقًا - 
أن  إىل  البحث  وخلص  املغصوب،  تقويم  وقت  يف  الفقهاء  عن  جاء  مما 
األحوال والصور املتنوعة التي فصلها الفقهاء متنح احلكم يف قضايا األسهم 

عة بحسب كل قضية. خيارات متنوِّ

ختم البحث باقرتاح خمرج رشعي جلميع حاالت التعويض.- 
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إحياء . 35 دار  القزويني،  ماجه  ابن  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  ماجه،  ابن  سنن 

العربية. الكتب 
سنن أيب داود، أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين، دار الكتب العلمية.. 36
البايب . 37 مصطفى  مطبعة  الرتمذي،  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  سنن 

احللبي.
أمحد . 38 بن  حممد  الدردير،  أمحد  الدسوقي،  حاشية  مع  للدردير  الكبري  الرشح 

الدسوقي ، دار الفكر
رشح خمترص خليل للخريش، حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي، دار الفكر.. 39
اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري، دار العلم . 40 الصحاح؛ تاج 

للماليني.
صحيح البخاري، ملحمد بن إسامعيل البخاري، دار الفكر.. )4
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صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار إحياء . )4
الرتاث العريب.

الفتاوى، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع ابن قاسم احلنبيل، دار عامل الكتب.. 43
فتح الباري، للحافظ أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، دار الفكر.. 44
فتح القدير، كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم، . 45

دار الفكر.
الفروع، حممد بن مفلح، شمس الدين املقديس، مؤسسة الرسالة.. 46
احللبي . 47 منشورات  صالح،  روحي،  موريس،  الثالثي،  القانوين  القاموس 

احلقوقية.
القاموس املحيط، اإلمام الفريوز آبادي، دار احلديث.. 48
القانون التجاري السعودي، د. حممد اجلب، عامدة شؤون املكتبات.. 49
قانون املعامالت التجارية، د. حممود خمتار بريري، دار النهضة العربية.. 50
قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي، رابطة العامل اإلسالمي.. )5
قواعد ابن رجب، عبد الرمحن بن رجب احلنبيل، دار املعرفة.. )5
كشاف القناع ملنصور بن يونس البهويت، دار الفكر.. 53
لسان العرب، محد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، ابن منظور األنصاري، دار . 54

صادر.
مبادئ القانون التجاري، عاطف األخرس، دار البكة.. 55
املبدع يف رشح املقنع، إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن مفلح احلنبيل أبو إسحاق، . 56

املكتب اإلسالمي.
املبسوط، ملحمد بن أيب سهل الرسخيس، شمس األئمة، دار املعرفة.. 57
دار . 58 املريس،  سيده  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم 

العلمية الكتب 
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املحىل باآلثار، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، دار الفكر.. 59
املدونة الكربى، لإلمام مالك بن أنس األصبحي، دار صادر.. 60
مراتب اإلمجاع، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، دار الكتب العلمية.. )6
مسائل اإلمام أمحد البنه صالح، املكتب اإلسالمي.. )6
بن . 63 حممد  يعىل،  أبو  والوجهني،القايض  الروايتني  كتاب  من  الفقهية  املسائل 

احلسني املعروف بابن الفراء، مكتبة املعارف.
الكتاب . 64 دار  النيسابوري،  احلاكم  اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أليب  املستدرك، 

العريب.
الشيباين، . 65 حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أبو  حنبل،  بن  أمحد  اإلمام  مسند 

الرسالة. مؤسسة 
القانون . 66 يف  حتليلية  -دراسة  املالية  األوراق  بورصة  يف  املايل  الوسيط  مسؤولية 

أبحاث  جملة  يف  منشور  بحث  الشيخ،  وليث  درادكة  اليف  للباحثني:  األردين، 
الريموك سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية.

صالح . 67 د.  السعودي،  النظام  يف  املالية  األوراق  سوق  يف  الوسيط  مسؤولية 
التوجيري، رسالة دكتوراه يف جامعة نايف للعلوم األمنية، منشورة عىل موقع 

اجلامعة.
املقري . 68 بن عيل  بن حممد  أمحد  للرافعي،  الكبري  الرشح  املنري يف غريب  املصباح 

العلمية. املكتبة  الفيومي، 
املطلع عىل ألفاظ املقنع، شمس الدين محد بن أيب الفتح البعيل، مكتبة السوادي.. 69
معامل السنن، أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البستي املعروف . 70

العلمية. املطبعة  باخلطايب، 
مغني املحتاج، حممد اخلطيب الرشبيني، دار الفكر.. )7
املغني، أليب حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة، دار هجر.. )7
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القزويني . 73 زكرياء  بن  فارس  بن  محد  اللغة،  مقاييس  معجم  أو  اللغة  مقاييس 
الرازي، أبو احلسني، دار الفكر.

املنتقى رشح املوطأ، أبو الوليد سليامن بن خلف الباجي، مطبعة السعادة.. 74
اهلل . 75 عبد  أبو  عليش،  حممد  بن  أمحد  بن  حممد  اجلليل رشح خمترص خليل،  منح 

املالكي، دار الفكر.
يوسف . 76 بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب 

الشريازي، دار الكتب العلمية.
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، للحطاب، دار الفكر.. 77
حممد . 78 بن  املبارك  السعادات  أيب  األثري  البن  واألثر،  احلديث  غريب  النهاية يف 

اجلزري، أنصار السنة املحمدية.
الوجيز يف النظام التجاري السعودي، د. سعيد حييى، رشكة مكتبات عكاظ.. 79
موقع جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية السعودية:. 80

https://crsd.org.sa/ar/ResolutionsCommittee/Pages/default.aspx

موقع هيئة السوق املالية السعودية:. )8
https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/CH4/Pages/default.
aspx

موقع األمانة العامة للجان الفصل يف منازعات األوراق املالية يف السعودية:. )8
https://crsd.org.sa/ar/Pages/default.aspx

https://crsd.org.sa/ar/ResolutionsCommittee/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/CH4/Pages/default.aspx
https://cma.org.sa/RulesRegulations/CMALaw/CH4/Pages/default.aspx
https://crsd.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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رسالة في التعزير
لمحيي الدين، محمد بن إلياس بن حاجي عمر الرومي؛

المعروف بجوي زاَدْه )ت: 4((( 
من أول المخطوط حتى نهاية الفصل الثامن

- تحقيقًا ودراسة -

د. عبد العزيز بن فهد بن محمد بن داود
القاضي بوزارة العدل
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المقدمة

وألبس  املعاين،  أبكار  األفكار  أرائك  عىل  أطلع  من  يا  اللهم  لك  محدًا 
التي  آالئك  عىل  أمحدك  املباين،  أعطاف  فيها  ختتال  برودًا  األذهان  نسج  من 
ال ينقطع مددها، وأشكرك عىل نعامئك التي مل خَتَْلق ُجددها، وأصىل وأسلم 
عىل سيدنا حممد وآله وأصحابه، اجلارين يف إقامة لواء الرشيعة عىل منواله، 
سائل  كل  عىل  واجبًا  إليه  والسعي  املطالب،  أعز  من  العلم  كان  فلام  وبعد: 
يَۡسَتوِي  ﴿َهۡل  بقوله:  املكنون،  كتابه  يف  أهله  تعاىل  اهلل  مدح  وقد  وطالب، 
ح طرف طريف يف  َيۡعلَُموَن﴾)))، ملُت إىل أن ُأرسِّ َل  ِيَن  َوٱلَّ َيۡعلَُموَن  ِيَن  ٱلَّ
رياضه سائاًم، وتركته حائاًل يف حلبة ميدانه ال سائاًم، واقتطفُت من حديقته 
األفاضل نرسه، حتى  الفهم زهرًا طاب نرشه، ورفع ذكره، عن بعض  بعد 
إليه  املنتهي  الفاضل،  للعالمة  التعزير«؛  يف  »رسالة  عنواهنا:  برسالة  ظفرت 
الرومي؛  عمر  حاجي  بن  إلياس  بن  حممد  حنيفة:  أيب  اإلمام  فقه  عرصه  يف 
واهللَ  مثواه،  اجلنة  وجعل  ثراه  اهلل  بلَّ  954هـ(،  )ت:  زاَدْه  بجوي  املعروف 

أسأل أن جيعل مرماي صوب الصواب، إنَّه كريم وهاب))).

أسباب اختيار املوضوع:

القيمة العلمية للكتاب، وقد برزت يف اآليت:. )

من سورة الزمر، من اآلية الكريمة: )9).  (((
»القول  رسالته:  يف  زاده  إلياس  الدين  خري  القايض  مة  مقدِّ من  صياغتها  يف  استفدت   (((
القوي يف بيان ما اشتبه عىل السيد احلموي« )ل: 35( خمطوط بمكتبة عبد اهلل بن عباس 

يضر ُهللا امُهنع بالطائف برقم ))8).
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ـ أنَّه فريٌد يف بابه.

ـ أنَّه جامٌع يف بابه أمهات كتب املذهب احلنفي.

ـ أنَّه مشتمٌل عىل زوائد ونفائس يف غاية التحرير.

املكانة العملية العليَّة للمؤلف، وقد برزت يف اآليت:. )

ـ توليه القضاء مرارًا.

ـ اشتهاره بالتدريس واإلفتاء.

ـ اشتهاره بالتأليف العلمي.

تعلقه بالقضاء الرشعي؛ جمال عميل.. 3

من . 4 إخراجه  يسبق  مل  إذ  مطبوعًا،  بإخراجه  الكتاب  الرغبة يف خدمة 
قبل.

أهداف املوضوع:

التوسع يف موضوع البحث، واإلثراء العلمي من ذلك.. )

إخراج الكتاب للمكتبة اإلسالمية بالصورة التي أرادها املؤلف.. )

الفائدة الشخصية؛ بتنمية امللكة الفقهية من خالل دراسة هذا الكتاب . 3
وحتقيقه.
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السابقة: الدراسات 

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

قد حظي بالتحقيق أو اإلخراج أو التسجيل.

البحث: تقسيامت 

مة، وقسمني، وثبت للمصادر: انتظمت خطة هذا العمل يف مقدِّ

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

أوالً: قسم الدراسة:

ويشتمل عىل مبحثني:

املبحث األول: ترمجة املؤلف:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: اسمه، ولقبه، ومذهبه، ومولده، ووفاته.

املطلب الثاين: أبرز شيوخه.

املطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه.

املطلب الرابع: آثاره العلمية.

املبحث الثاين: دراسة كتاب رسالة يف التعزير؛ ملحمد بن إلياس؛ املعروف 
بجوي زاده:
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وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه:

وفيه فرعان:

الفرع األول: اسم الكتاب.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه.

املطلب الثاين: وصف نسختي املخطوط، وأنموذج منهام:

وفيه فرعان:

الفرع األول: وصف نسختي املخطوط.

الفرع الثاين: أنموذج من نسختي املخطوط.

املطلب الثالث: وصف الكتاب حمل التحقيق والدراسة.

التحقيق: ثانيًا: قسم 

من أول املخطوط حتى هناية الفصل الثامن.

ثبت املصادر.

التحقيق: منهج 

املكتبة . ) نسخة  عىل  تعاىل-  اهلل  -بعد  املخطوط  نسخ  يف  اعتمدت 
السليامنية، ورمزت هلا بالرمز: )أ(، ونسخة مكتبة راغب باشا، ورمزت هلا 

بالرمز: )ب(.



74
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم األول

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

النصني . ) أقرب  باعتامد  التلفيق،  منهج  عىل  املخطوط  نسخ  يف  رسُت 
للصحة يف املتن.

عند وجود خطأ يف نسختي املخطوط، فأينَّ أصححه يف املتن، وأشري . 3
للنص املذكور املثبت يف نسختي املخطوط يف احلاشية.

أثبت األقرب للصواب يف . 4 فأينَّ  النسختني،  عند وجود اختالف بني 
املتن، وأشري للنص الوارد يف النسخة األخرى يف اهلامش.

بدايته، . 5 عند  املتن  يف  املخطوطني  ألواح  من  وجه  كل  رقم  أثبت 
وجعلُت الرتقيم بني معكوفني.

عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها ما أمكن.. 6

جعلت اآليات القرآنية داخل أقواسها املعتادة.. 7

خرجت األحاديث الواردة يف املتن.. 8
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القسم األول

المبحث األول
ترجمة المؤلف

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: اسمه، ولقبه، ومذهبه، ومولده، ووفاته)1(:

اسمه: حممد بن إلياس بن حاجي عمر الرومي املياليت.

ي زاده. لقبه: حميي الدين، شيخ اإلسالم، مفتي الروم، جوَّ

مذهبه: حنفي املذهب.

مولده: مل أقف عىل تاريخ ذلك.

وفاته: تويف همحر ُهللا بالقسطنطينية سنة: )954هـ(.

المطلب الثاني: أبرز شيوخه، وتالمذته:

وفيه فرعان:

السائرة  الكواكب  )ص65)-66)(،  زاده  لطاشكبي  النعامنية  الشقائق  ينظر:   (((
الفوائد  للغزي ))/7)-8)(، سلم الوصول حلاجي خليفة ))/09)) )334/4(، 
لكحالة  املؤلفني  للزركيل )40/6-)4(، معجم  األعالم  للكنوي )ص)))(،  البهية 

.(66/9(
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الفرع األول: أبرز شيوخه)1(:

إلياس بن حاجي عمر؛ والد املؤلف )مل أقف عىل ترمجته(.. )

سعدي تاج زاده )ت: ))9ه،(.. )

املوىل بايل األسود )مل أقف عىل ترمجته(.. 3

الفرع الثاين: أبرز تالمذته))(:

تقي الدين بن عبد القادر التميمي )ت: 005)هـ(.. )

عبد الرؤوف بن حممد؛ املعروف بعرب زاده )ت: 009)هـ(.. )

عيل بن أمر اهلل؛ املعروف بقنايل زاده )ت: 979هـ(.. 3

المطلب الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه:

تبوأ العالمة حممد بن إلياس مكانة علميَّة عليَّة، أساسها: اإلعداد العلمي 
املبكر، واملشاركة يف أداء حق العلم الرشعي: تأليفًا، وتدريسًا، وقضاًء حتى 

نقلت آراؤه الفقهية، وانتفع به خلق كثر، وشهد له أهل العلم بذلك:

كان  الفاضل..،  الكامل،  العامل،  »العامل،  النعامنية:  الشقائق  يف  جاء 
والباطل، وحسنة  تعاىل، وقاطعًا بني احلق  اهلل  ىلاعت سيفًا من سيوف  ُهللا  همحر 

من حماسن األيام«)3).

ينظر: الكواكب السائرة للغزي )7)(، الفوائد البهية للكنوي )ص)))).  (((
ينظر: سلم الوصول حلاجي خليفة ))/395(، ))/76)(، ))/353).  (((

لطاشكبي زاده )ص66)).  (3(
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السرية،  مريض  كان  العالمة..،  »الفاضل،  السائرة:  الكواكب  وجاء يف 
الطاعات..،  عىل  مواظبًا  متواضعًا..،  للتكلف،  طارحًا  الطريقة،  حممود 
قواالً باحلق ال خياف يف اهلل لومة الئم، وكان حيفظ القرآن العظيم، وكان له 

يد طوىل يف الفقه والتفسري واألصول، ومشاركة يف سائر العلوم«))).

أصوليًا  مفرسًا  حمدثًا  مدققًا  حمققًا  إمامًا  »كان  البهية:  الفوائد  يف  وجاء 
فروعيًا«))).

من  كثري  يف  مشارك  مفرس،  أصويل،  »فقيه،  املؤلفني:  معجم  يف  وجاء 
العلوم«)3).

المطلب الرابع: آثاره العلمية)4(:

اإليثار حلل املختار للموصيل يف الفروع)5).. )

حسن القاري يف التجويد)6).. )

رسالة يف املسح عىل اخلفني)7).. 3

للغزي ))/8)).  (((
للكنوي )ص)))).  (((

لكحالة )66/9).  (3(
للبغدادي  املكنون  إيضاح   ،)(6((/(( خليفة  حلاجي  الظنون  كشف  ينظر:   (4(

)439/4(، األعالم للزركيل )40/6(، معجم املؤلفني لكحالة )66/9).
وطبع  الدباس،  ميساء  للطالبة:   (0(( عام  دمشق  بجامعة  الرشيعة  كلية  يف  سجل   (5(

مؤخرًا يف أربعة أجزاء عن دار اإلرشاد بعناية: إلياس قبالن.
خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة األوقاف بحلب، برقم )75)8)).  (6(

خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بأكاديمية اليدن هبولندا، برقم )868)).  (7(
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رسالة يف الوقف))).. 4

رسالة يف حترير دعوى امُلْلك))).. 5

رسالة يف مجع املال ضار أم نافع)3).. 6

الروضة البهية يف رشح نظم األقوال الزفرية)4).. 7

الفتاوى)5).. 8 جمموعة 

ميزان املدعيني يف إقامة البينتني)6).. 9

رسالة يف التعزير، وهي حمل التحقيق والدراسة.. 0)

اإلمام  العزيز يف جامعة  بن عبد  األمري سلطان  بمكتبة  نسخة  له  بعد،  مل حيقق  خمطوط   (((
حممد بن سعود تقع ضمن جمموع، رقمه )605).

خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة األمري سلطان بن عبد العزيز بجامعة اإلمام حممد   (((
بن سعود، برقم )558).

خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة عارف حكمت يف املدينة النبوية، برقم )8)).  (3(
 ،)6980( برقم  بسوريا،  الظاهرية  الكتب  دار  يف  نسخة  له  بعد،  حيقق  مل  خمطوط    (4(
إسامعيل  إىل  نسبت  لكنها   ،)(333(5( برقم  بديب،  املاجد  مجعة  مركز  يف  وصورهتا 

احللبي.
خمطوط مل حيقق بعد، له نسخة بمكتبة كوبريليل، برقم )650).  (5(

اجلامعة اإلسالمية  املاجستري من  الشمري درجة  بن مديد  بن عبيد  بتحقيقه خالد  نال   (6(
إيضاح  يف  للبغدادي  تبعًا  60))هـ(  )ت:  زاده  ألسريي  نسبه  وقد  النبوية،  باملدينة 
وكحالة   ،)40/6( األعالم  يف  الزركيل  زاده:  ي  جلوَّ نسبه  وقد   ،)6(3/4( املكنون 
برقم  بتونس،  العبدلية  املكتبة  نسخة  عىل  املدون  وهو   ،)66/9( املؤلفني  معجم  يف 

)8)4)(، ونسخة مكتبة األسد، بسوريا برقم )8))34).
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الثاني المبحث 
دراسة كتاب رسالة في التعزير

لمحمد بن إلياس

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه:

وفيه فرعان:

الفرع األول: اسم الكتاب:

رسالة يف التعزير.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه:

نسبة الكتاب ملؤلفه ظاهرٌة يدل عليها: النص عىل ذلك يف مقدمة النسخة 
وكتاب  والدراسة  التحقيق  حمل  الكتاب  بني  واملوافقة  املخطوط،  من  )أ( 

اإليثار حلل املختار))) يف األسلوب والصياغة واملفردة.

نسبه للمؤلف حاجي خليفة يف كشف الظنون ))/))6)).  (((
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المطلب الثاني: وصف نسختي المخطوط، ونموذج منهما:

وفيه فرعان:

الفرع األول: وصف نسختي املخطوط:

عىل  الكتاب  من  املحقق  اجلزء  حتقيق  يف  تعاىل-  اهلل  -بعد  اعتمدت 
خطيتني))): نسختني 

النسخة األوىل:

ألواحه:  عدد  جمموع  ضمن   )((99( برقم  السليامنية  املكتبة  نسخة  ـ 
.(355(

 ((9( األلواح:  يف  املخطوط  يقع  املجموع:  من  املخطوط  موقع  ـ 
.((44-

ـ عدد ألواح اجلزء املحقق من املخطوط: مخسة وعرشون لوحًا، كل لوح 
به وجهان، وكل وجه به مخسة وعرشون سطرًا، وكل سطر به سبع كلامت.

ـ ناسخها: مل يدون.

ـ تاريخ نسخها: مل يدون.

وقد وقفت بفضل اهلل بعد البحث والتتبع عىل ست نسخ:  (((
- النسختان املعتمدتان يف التحقيق، وقد اقترصت عليهام؛ ألنَّ ما عدامها يعود هلام.

- نسختا مكتبة برنستون: )46))(، )5866).
برقم  سعود،  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  العزيز  عبد  بن  سلطان  األمري  مكتبة  نسخة   -

.(43(3(
- نسخة مكتبة احلرم املكي، برقم )890)).
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وعليها  األسود،  باللون  واضح،كتبت  خطها  كاملة،  نسخة  وصفها:  ـ 
تعليقات وتصحيحات جانبية.

الثانية: النسخة 

ألواحه  عدد  جمموع  ضمن   )444( برقم  باشا  راغب  مكتبة  نسخة  ـ 
.((09(

ـ موقع املخطوط من املجموع: يقع املخطوط يف األلواح: )09-73)).

ـ عدد ألواحها: ستة وثالثون لوحًا، كل لوح به وجهان، وكل وجه به 
واحد وعرشون سطرًا، وكل سطر به اثنتا عرشة كلمة.

ـ ناسخها: مل يدون.

اآلخر  ربيع  من  عرش  ثامن  األربعاء،  هنار  نسخها:  من  الفراغ  تاريخ  ـ 
سنة سبع وثالثني ومائة وألف من اهلجرة الرشيفة 37))هـ.

باللون األسود، وبعض  ـ وصفها: نسخة كاملة، خطها واضح، كتبت 
كلامهتا باللون األمحر، عليها تصحيحات جانبية، وعليها متلك السيد احلاج 
عليها:  كتب  وقد  األسطواين،  الرحيم  عبد  السيد  ومتلك  األسطواين،  أمحد 

)باعته الورثة سنة: 59))هـ(.

هذا، وأشري هنا إىل أنَّ هذه النسخة كتب عىل غالفها:

الفصول اخلمسة عرش يف ما يوجب التعزير وما ال يوجب؛ لأُلرسوشني 
احلنفي، وهذه النسبة حمل نظر؛ ألربعة أمور:



82
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم األول

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

ـ أنَّه جاء يف مقدمة النسخة )أ( من املخطوط الترصيح بنسبته ملحمد بن 
إلياس؛ املعروف بجّوي زاده؛ كام سيأيت.

التحقيق  املخطوط -حمل  تويف سنة: ))63هـ( وهذا  األرُسوشني  أنَّ  ـ 
والدراسة- ينقل رصاحة عن غاية البيان لإلتقاين )ت: 758هـ(، والفتاوى 
التاتارخانية لعامل بن العالء الدِهلوي )ت: 786(، والدرر والغرر ملالخرسو 

)ت: 885هـ(، وغريهم.

ـ أنَّ مؤلفه نقل رصاحة عن األرسوشني يف آخر الفصل الرابع عرش من 
املخطوط، وال يتصور عادة أن ينقل العامل عن نفسه.

للعالمة األرسوشني، وكتاب  الكتاب  مل أقف عىل من نسب هذا  أينَّ  ـ 
غريها؛  دون  املالية  باملعامالت  خاص  بالفصول،  له  املعنون  األرسوشني 
خاص  الكتاب  وهذا  الظنون)))،  كشف  يف  خليفة  حاجي  بذلك  رصح 

بالتعازير.

ولعل سبب هذا اخلطأ يف تدوين اسم الكتاب يعود إىل أنَّ هذا الكتاب 
قد وضعه مؤلفه يف مخسة عرش فصاًل، فناسب أن ينسبه الناسخ لألرسوشني 

املعروف بكتابه الفصول؛ سهوًا من الناسخ أو تروجيًا للكتاب.

خليفة  حلاجي  الظنون  كشف  ينظر:  )5)6هـ(.  سنة  مجعه  من  األرسوشني  فرغ  وقد   (((
))/66))(. وقد ُحقق يف رسائل علمية بجامعة أم القرى.
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المطلب الثالث: وصف الكتاب محل التحقيق والدراسة:

عن  مؤلفه  فيه  حتدث  بابه،  يف  قيِّم  والدراسة  التحقيق  حمل  الكتاب 
موضوع قضائي جزائي، وهو التعزير، وقد تناوله يف مخسة عرش فصاًل، بنيَّ 
ومفقودة؛  وخمطوطة  مطبوعة  مصادر  عن  واملذاهب  واآلراء  األقوال  فيها 
القيمة  ملا جاء ذكره يف  الكتاب والتي تضاف  وهذه هي إحدى ميزات هذا 
الكتاب ورد  أنَّ  الكتاب:  املآخذ عىل  اعتباره من  ما يمكن  ا  له، وأمَّ العلمية 
يف مواطن قليلة منه أقوال منكرة وأقوال هي حمل خالف يف املذهب احلنفي 
التنبيه عليها يف  أو حتقيق، وقد جرى  تعليق  بالنقل دون  فيها  املؤلف  اكتفى 

موضعها.
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الفرع الثاين: نموذج من نسختي املخطوط:

اللوحة األوىل من اجلزء املحقق من النسخة )أ(
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اللوحة األوىل من اجلزء املحقق من النسخة )ب(
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القسم الثاني: النص المحقق

]9))أ/ب[ بسم اهلل الرمحن الرحيم
الم عىل نبيه الكريم. الة والسَّ احلمد هلل العيل العظيم، والصَّ

هذه الرسالة مجع اإلمام املستغني عن اإلطناب يف األلقاب، شيخ حممد 
هري بجوي زاده، متَّعه اهلل تعاىل يف اجلنان بالزيادة))): بن إلياس الشَّ

]1ب/ب[ الفصل األول
يف الفرق بني احلدِّ والتَّعزير

الردِّ  بمعنى  العزر،  من  وأصله   ،((( احلدِّ دون  تأديٌب  التَّعزير  أنَّ  اعلم 
.(5((4( دع)3)، والتَّعزير يف جنايٍة ليست بموجبٍة للحدِّ والرَّ

ويف »نصاب االحتساب«)6) :)الفرق بني احلدِّ والتَّعزير ِمْن وجوٍه:
ٌض إىل رأي اإلمام. ٌر، والتَّعزير مفوَّ أحدها: أنَّ احلدَّ مقدَّ

بهات. بهات، والتَّعزير جيب)7) مع الشُّ الثاين: أنَّ احلدَّ يندرئ بالشُّ
، والتَّعزير ُيرشع عليه(. الثالث: أنَّ احلدَّ ال جيب عىل الصبيِّ

هذه املقدمة من )أ(، وليست يف )ب(.  (((
ينظر: تبيني احلقائق للزيلعي )07/3)(، العناية رشح اهلداية للبابريت )344/5).  (((

ينظر: هتذيب اللغة لألزهري ))/78(، لسان العرب البن منظور )4/)56).  (3(
يف )أ(: )ليس بموجب(، وسقطت كلمة )للحد(، واملثبت من )ب(.  (4(

ينظر: النتف يف الفتاوى للسغدي ))/646(، حتفة الفقهاء للسمرقندي )48/3)).  (5(
ينظر: نصاب االحتساب للسنامي )ص03)- 04)).  (6(

)جيب( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (7(
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، وحقُّ  الصبيُّ العبد، وهلذا ُيرضب  التَّعزير حقُّ  »اهلداية«))): )ألنَّ  ويف 
ع موضوٌع عنه(. الرشَّ

))): )البلوغ ُيعتب يف التَّعزير(. مجاينِّ أقول: وعن الرتُّ
رًا، والتَّعزير ال ُيطلق عليه؛  يِّ إْن كان ُمقدَّ مِّ )الرابع: احلدُّ ُيطلق عىل الذِّ
يف  ى  ُيسمَّ وإنَّام  التَّطهري،  أهل  ِمْن  ليس  والكافر  للتَّطهري،  ع  رُشِ التَّعزيَر  ألنَّ 

ٍر- عقوبًة( )3). ة -إذا كان غري ُمقدَّ حقِّ أهل الذمِّ
أقول: يمكن الفرق بينهام)4):

بأنَّ إقامة احلدِّ خُمتصٌّ باإلمام، والتَّعزير غري خُمتصٍّ به، فإنَّ الزوج ُيؤدِّب 
املرأة، واملوىل ُيؤدِّب ])ب/أ[ العبد، ولو رأى إنساٌن إنسانًا يفعل ُمنكرًا كان 
به إْن كان ال ينزجر ال باملنع وال باللِّسان،  له أْن يمنعه وينهاه، ويرضبه وُيؤدِّ
بإذن اإلمام. وبأنَّ احلدَّ ال جيب عىل  املوىل احلدَّ عىل عبده إالَّ  ُيقيم  وهلذا ال 

اإلمام الذي ليس فوقه إماٌم، يعني اخلليفة)5).
ينظر: اهلداية رشح البداية للمرغيناين ))/)34).  (((

القدوري )ل: 9)3( وهو خمطوط بمكتبة  املجتبى رشح خمترص  الزاهدي يف  نقله عنه   (((
ملت فيض اهلل أفندي، برقم )808(، وابن نجيم يف البحر الرائق )53/5(، واحلموي 

يف غمز عيون البصائر ))/07)).
ينظر: نصاب االحتساب للسنامي )ص 04)).  (3(

ينظر: قنية املنية لتتميم الغنية للزاهدي )ل: )8( وهو خمطوط بمكتبة امللك سلامن بن   (4(
عبد العزيز بجامعة امللك سعود، برقم ))738(، حاشية ابن عابدين )60/4).

جاء يف اهلداية للمرغيناين ))/349(: »ألنَّ احلدود حق اهلل تعاىل، وإقامتها إليه ال إىل   (5(
غريه، وال يمكنه أن يقيم عىل نفسه؛ ألنَّه ال يفيد، بخالف حقوق العباد؛ ألنه يستوفيه 
وأما  منها،  املسلمني، والقصاص واألموال  بمنعة  باالستعانة  أو  بتمكينه  إما  احلق  ويل 
حد القذف قالوا املغلب فيه حق الرشع، فحكمه كحكم سائر احلدود التي هي حق اهلل 

تعاىل«.
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، وال ُيقبل يف التَّعزير. وبأنَّ الرجوع ُيقبل))) يف احلدِّ

احلبس  هود؛ ألنَّ  الشُّ ُيسأل عن  املشهود عليه حتَّى  حُيبس  احلدِّ  وبأنَّ يف 
هود. ، ويف التَّعزير ال حُيبس حتَّى ُيسأل عن الشُّ ليس من احلدِّ

ع فيه، ويف احلدود ال  لطان جيوز أْن يرتك التَّعزير، وجيوز التَّشفُّ وبأنَّ السُّ
.(((﴾ِ فَةٞ ِف دِيِن ٱللَّ

ۡ
ُخۡذُكم بِِهَما َرأ

ۡ
جيوز؛ لقوله تعاىل: ﴿َوَل تَأ

يف املوضعني يف )أ(: )يعمل(، واملثبت من )ب(.  (((
من سورة النور، من اآلية الكريمة ))).  (((
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الثاين الفصل 

يف أنَّ التَّعزير ]0))أ/أ[ هل يسقط بالتوبة والتَّقادم أم ال؟

ايلُّ يف األرشبة: وُيرضب املسلم ببيع اخلمر  ويف »اليتيمة)))«))):)ذكر البقَّ
م  م عليه، فإْن باع يف املرص بعد التَّقدُّ رضبًا وجيعًا، بخالف الذميِّ حتَّى يتقدَّ
يسقط  ال  التَّعزير  أنَّ  عىل  دليٌل  وهذا  قلت:  الرضب.  يسقط  مل  أسلم  ثم 
لإلمام  التَّعزير  وإقامة  الرابعة:  املجلدة  يف  اآلثار«  »مشكل  يف  ذكر  بالتوبة. 
إليه  والعفو  ىلاعت،  ُهللا  ُمهمحر  افعيِّ  والشَّ وحممٍد  يوسف  وأيب  حنيفة  أيب  عند 
أيضًا)3)، وقال الطَّحاوي)4): وعندي أنَّ العفو ثابٌت للذي ُجني عليه ال إىل 
اإلمام، وقدره غاية التَّعزير هناك. قلت: واحلدُّ أيضًا ال يسقط بالتوبة، فإنَّه 
فرُضب  ])ب/ب[  مسلاًم،  قذف  نرصاينٍّ  يف  الصغري«)5):  »اجلامع  يف  ذكر 
ونصَّ  شهادته.  جازت  وسبعني،  تسعًة  فرُضب  أسلم،  ثم  واحدًا  سوطًا 
الضمريي)6) يف رشحه هلذه املسألة أنَّ احلدَّ ال يسقط بالتوبة. وُسِئل احلسن 
فقال:  الطريق؟  قطَّاع  حدِّ  سوى  بالتوبة  يسقط  هل  أيضًا  احلدِّ  عن  عيلٍّ  بن 

كذا يف )ب(، ويف )أ(: )التتمة(.  (((
ينظر: يتيمة الدهر للرتمجاين )ل: 79( وهو خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم   (((

.((088(
ينظر: رشح مشكل اآلثار للطحاوي )50/6)(، البحر الرائق البن نجيم )49/5).  (3(

ينظر: رشح مشكل اآلثار للطحاوي )6/)5)).  (4(
ينظر: اجلامع الصغري ملحمد بن احلسن )ص)9)).  (5(

كذا يف النسختني، ورسم الكلمة يف يتيمة الدهر للرتمجاين )ل: 79( :»الصبهري«، ومل   (6(
أهتِد للمراد.
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قيل:  فقال: ال.  العهد؟  بتقادم  يسقط  أيضًا هل  التَّعزير  وُسِئل عن  ال)))))). 
وهل فيه فرٌق بني الذي جيب حّقًا هلل تعاىل وبني ما جيب لآلدمي؟ فقال: ال(.

اإلمام  إىل  التَّعزير  وإقامة  اآلثار«)4):  »مشكل  )ويف  »القنية«)3):  ويف 
إليه  والعفو  ىلاعت،  ُهللا  ُمهمحر  افعيِّ  والشَّ وحممٍد  يوسف  وأيب  حنيفة  أيب  عند 
أيضًا. قال الطَّحاوي: وعندي أنَّ العفو ثابٌت للذي ُجني عليه ال إىل اإلمام. 
التَّعزير  يضر ُهللا هنع: ولعلَّ ما قالوا إنَّ العفو إىل اإلمام فذلك يف   (5( قال عيلٌّ
الواجب حّقًا هلل تعاىل، بأن ارتكب منكرًا ليس فيه حدٌّ مرشوٌع، ِمْن غري أْن 
جيني عىل إنسان، وما قال)6) الطَّحاوي إذا جنى عىل إنساٍن. ...............

هذه العبارة بتاممها من )ب(، وليست يف )أ(.  (((
احلدود ال تسقط بالتوبة إمجاعًا عدا حد احلرابة قبل الرفع لإلمام.  (((

التوبة ال تسقط حدًا من حدود  أنَّ  العلامء  املعلم )67/8)(: »قد أمجع  إكامل  جاء يف 
اهلل إال احلرابة«.

ام يسقط حدمها بالتوبة إمجاعًا«. وجاء يف الفروق )08/4)(: »احلرابة والكفر فإهنَّ

وجاء يف إعالم املوقعني )548/4(: »احلدود ال تسقط بالتوبة بعد القدرة اتفاقًا«.
ينظر: قنية املنية للزاهدي )ل: 84).  (3(

ينظر: رشح مشكل اآلثار للطحاوي )50/6)).  (4(
)قال   :)84 )ل:  للزاهدي  املنية  قنية  يف  والذي  مقحمة،  ولعلها  و)ب(،  )أ(  يف  كذا   (5(
بعُد، ولعل ما قالوه(، والذي يف البحر الرائق البن نجيم )49/5(:»قال يضر ُهللا هنع«، 

والذي يف واقعات املفتني )ص03)(:»قال همحر ُهللا«.
نجيم  الرائق البن  والبحر   )84 للزاهدي )ل:  املنية  قنية  والذي يف  النسختني،  كذا يف   (6(

)49/5(: »ما قاله«.
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ري))) الصغري«)3) أنَّ التَّعزير إىل اإلمام كام ذكره)4)  ........ ثبت))) يف »السِّ
الطَّحاوي(.

وقيل:  كالقصاص،  لصاحبه  فقيل:  التَّعزير  )وإقامة  »املجتبى«)5):  ويف 
القصاص؛ ألنَّه  فيه غيظًا)6)، بخالف  لإلمام؛ ألنَّ صاحب احلقِّ قد ُيرسف 
ٌر، بخالف ]0))أ/ب[ التَّعزير الواجب حّقًا هلل تعاىل، حيث ييل إقامته  ُمقدَّ

كلُّ أحٍد بحكم النيابة عن اهلل تعاىل()7).
التَّعزير  فيه  رُشع  فيام)9)  ]3ب/أ[  التَّعزير  )ثم  القدير«)8):  »فتح  ويف 
ىلاعت  ُهللا  همحر  افعيِّ  الشَّ وعند  وأمحد،  مالٍك  قول  وهو  واجٌب،  اإلمام  رآه  إذا 
وقال:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبيِّ  إىل  جاء  رجاًل  أنَّ  ُروي  ملا  بواجٍب؛  ليس 
اهلل  رسول  فقال  أطأها،  أن  دون  ما  منها  فأصبُت)0))  امرأًة  لقيت  إينِّ 
َسَنِٰت 

َ
ىلص ُهللا هيلع ملسو: »أصليَت معنا))))؟« فقال: نعم، فتال عليه: ﴿إِنَّ ٱۡل

أنَّ  الصغري  للسري  »مت   :)84 )ل:  للزاهدي  املنية  قنية  يف  والذي  النسختني،  يف  كذا   (((
التعزير..«، وجاء يف اللوحة األوىل من املخطوط: »مت: حممد ترمجاين«.

كذا يف )أ(، وقنية املنية للزاهدي )ل: 84(، ويف)ب(: )الرشح(.  (((
مل أقف عليه يف النسخة التي بني يدي من السري الصغري.  (3(

كذا يف )ب(، وقنية املنية للزاهدي )ل: 84(، ويف)أ(: )ذكر(.  (4(
ينظر: املجتبى رشح خمترص القدوري للزاهدي )ل: 9)3).  (5(

الرائق )45/5(:»غلظًا«، واملثبت من  البحر  يف )أ(: )عينًا(، ويف: )ب( )عنيفًا(، ويف   (6(
املجتبى رشح خمترص القدوري للزاهدي )ل: 9)3).

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )45/5).  (7(
ينظر: فتح القدير البن اهلامم )346/5).  (8(

يف )أ(: )فيها(، تصحيف، واملثبت من )ب( وفتح القدير البن اهلامم )346/5).  (9(
اهلامم  البن  القدير  وفتح  )ب(  من  واملثبت  تصحيف،  )فأرضيت(،  )أ(:  يف   ((0(

.(346/5(
)معنا( سقطت من )أ(، واستدركتها من )ب( وفتح القدير البن اهلامم )346/5).  ((((
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ّيِـَٔاِت﴾)))))). وقال رجل للنبيِّ ىلص ُهللا هيلع ملسو يف احلكم الذي  يُۡذهِۡبَ ٱلسَّ
ابن  كان  أْن  َغَرَضه:  يوافق  فلم  أرضه،  سقي  يف  هنع  ُهللا  يضر  للزبري  به  حكم 
ره)4). ولنا: أنَّ ما كان منصوصًا  تك! ]فغضب[)3) ىلص ُهللا هيلع ملسو ومل يعزِّ عمَّ
عليه من التَّعزير -كام يف وطء جاريِة امرأٍة)5) أو جاريٍة مشرتكٍة- جيب امتثال 
األمر فيه، وما مل يكن منصوصًا عليه إذا رأى اإلمام -بعد جمانبة هوى نفسه- 
اهلل  حلقِّ  مرشوٌع  زاجٌر  ألنَّه  وجب؛  به  إالَّ  ينزجر  ال  أنَّه  علم  أو  املصلحة، 
، وما علم أنَّه انزجر بدونه ال جيب، وهو حممل حديث  تعاىل، فوجب كاحلدِّ
للنبيِّ  يذكره  مل  فإنَّه  املرأة،  من  أصاب  ما  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  للنبي  ذكر  الذي 
لالستعالم  إالَّ  ليس  ذكره   (6(] ]ألنَّ منزجٌر؛  نادٌم  وهو  إالَّ  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 

بموجبه)7) ليفعل معه.

من سورة هود، من اآلية الكريمة: )4))).  (((
لَٰوةَ  ٱلصَّ قِِم 

َ
﴿أ باب  القرآن،  تفسري  كتاب  البخاري،  صحيحيهام:  يف  اإلمامان  أخرجه   (((

ِۡل﴾، برقم )4687) )75/6(، ومسلم، كتاب التوبة، باب  َطَرَفِ ٱنلََّهارِ َوُزلَٗفا ّمَِن ٱلَّ
من   )(((5/4(  ((763( برقم  ّيِـَٔاِت﴾،  ٱلسَّ يُۡذهِۡبَ  ٱۡلََسَنِٰت  ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله 

حديث عبد اهلل بن مسعود يضر ُهللا هنع.
يف )أ( و)ب(: )فغضبه(، واملثبت من فتح القدير البن اهلامم )346/5).  (3(

قبل  األعىل  رشب  باب  املساقاة،  كتاب  البخاري  صحيحيهام:  يف  اإلمامان  أخرجه   (4(
اتباعه  وجوب  باب  الفضائل،  كتاب  ومسلم،   ،)(((/3(  ((36(( برقم  األسفل، 

ىلص ُهللا هيلع ملسو، برقم )357)) )9/4)8)).
كذا يف )أ( و)ب(، ولعل الصواب: )امرأته(.  (5(

األليق  وهو   ،)346/5( اهلامم  البن  القدير  فتح  من  واملثبت  )ألنَّه(،  و)ب(:  )أ(  يف   (6(
بالسياق.

اهلامم  البن  القدير  وفتح  )ب(،  من  واملثبت  تصحيف،  يوجبه(،  )االستعامم  )أ(:  يف   (7(
.(346/5(
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النبي  هو  آدميٍّ  حلقِّ  التَّعزير  فإنَّ  هنع  ُهللا  يضر  الزبري  حديث  ا  وأمَّ
ىلص ُهللا هيلع ملسو. وجيوز تركه. وال خيفى عىل أحٍد أنَّه ينقسم إىل ما هو حقُّ 
العبد، وما ]3ب/ب[ هو حقُّ اهلل تعاىل، فحقُّ العبد ال شكَّ يف أنَّه جيري فيه 
ا ما وجب منه حّقًا هلل تعاىل فقد ذكرنا آنفًا أنَّه جيب عىل اإلمام،  ما ذكر، وأمَّ
أنَّه انزجر الفاعل قبل ذلك. ثم ما))) جيب أْن  وال حيلُّ له تركه إالَّ فيام علم 
إن  شاهدًا  عيًا  مدَّ فيكون  به،  يشهد  ٍع  بمدِّ إثباته  ]جيوز[)3)  أنَّه  عليه  ع)))  يتفرَّ

كان معه)4) آخر.

ذا  عليه  املدعى  كان  إذا  وغريه)6):  قاضيخان«)5)  »فتاوى  يف  قلَت:  فإْن 
ر منه  ر، فإْن عاد وتكرَّ َل ما فعل، ُيوعظ استحسانًا، فال ُيعزَّ مروءة، وكان أوَّ
روي عن أيب حنيفة همحر ُهللا أنَّه ُيرضب)7)، وهذا جيب أْن يكون يف حقوق اهلل 
قلُت:  التَّعزير.  ِمْن إسقاط  فيها  القايض  ن  يتمكَّ العباد ال  فإنَّ حقوق  تعاىل، 
يمكن أْن يكون حملُّه ما قلت ِمْن حقوق اهلل تعاىل وال مناقضة)8)؛ ألنَّه إذا كان 
والدعوى  القايض،  باب  إىل  باجلرِّ  تعزيره  ])))أ/أ[  حصل  فقد  مروءة  ذا 

)ما( من )أ( فقط، وليست يف )ب( وفتح القدير البن اهلامم )346/5).  (((
ع(، واملثبت من )أ( وفتح القدير البن اهلامم )346/5). يف )ب(: )نفرِّ  (((

وهو   ،)346/5( اهلامم  البن  القدير  فتح  من  وأثبتها  و)ب(،  )أ(  من  سقطت  )جيوز(   (3(
بالسياق. األليق 

يف )أ(: )منه(، تصحيف، واملثبت من )ب( وفتح القدير البن اهلامم )346/5).  (4(
ينظر: فتاوى قاضيخان )396/3).  (5(

ينظر: البحر الرائق البن نجيم )49/5).  (6(
ينظر: فتاوى قاضيخان )396/3).  (7(

يف )أ(: )من قصته(، واملثبت من )ب( وفتح القدير البن اهلامم )346/5).  (8(



94
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم األول

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

ب  ر؛ يعني: بالرضَّ عليه، فال يكون ُمسقطًا حلقِّ اهلل يف التَّعزير. وقوله: ال ُيعزَّ
تم،  ب. ويمكن كون حملِّه حقَّ آدميٍّ من الشَّ ر بالرضَّ ل مرٍة، فإْن عاد ُعزِّ يف أوَّ

وهو ممَّن تعزيره بام ذكرنا(.

العفو  أنَّ  الطَّحاوي  رواية  عىل  يستقيام  مل  واجلواب  السؤال  هذا  أقول: 
ل. لإلمام، سواٌء كان ِمْن حقوق اهلل تعاىل أو ِمْن حقوق العباد، فتأمَّ
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الثالث الفصل 
يف التَّعزير باملال)1())(

ويف »الظهرييَّة«)3): )ومل يذكر حممٌد همحر ُهللا يف يشٍء من الكتب)4) التَّعزير 
لطان  بأخذ املال، وقد ُروي عن أيب يوسف همحر ُهللا أنَّ الزجر والتَّعزير من السُّ
ذلك:  مجلة  وِمْن  جائز)5)،  الوايل  أو  القايض  رأى  إْن  املال  بأخذ  ]4ب/أ[ 

الرجل ال حيرض اجلامعة، جيوز تعزيره بأخذ املال)6)).

املال  بأخذ  لطان  السُّ من  التَّعزير  )وقيل:  املفتيني)7)«)8):  »خزانة  ويف 
جائٌز(.

)يف التعزير باملال( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (((
تبيني احلقائق )08/3)(،  ينظر:  باملال.  التعزير  املذهب احلنفي عدم جواز  املعتمد يف   (((

فتح القدير )345/5).
ينظر: الفتاوى الظهريية )ل: 67)( وهو خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم   (3(

.((05((
)يف يشء من الكتب( ليست يف النسخة التي بني يدي من الفتاوى الظهريية )ل: 67)).  (4(

يف )أ( و)ب(: )جاز(، واملثبت من الفتاوى الظهريية )ل: 67)).  (5(
)ومن مجلة ذلك إىل بأخذ املال( ليست يف النسخة التي بني يدي من الفتاوى الظهريية   (6(

)ل: 67)).
جاءت هكذا بياءين، واألشهر بياء واحدة، وقد رأيتها بياءين عىل غالف نسخة املكتبة   (7(
املرصية  الديار  مفتي  النسخة  هذه  أوقف  وقد   ،)44((6( برقم  املحفوظة  األزهرية 

حممد نجيب املطيعي عىل أهل العلم باألزهر سنة 348)هـ، وأوهلا كتاب البيع.
ينظر: خزانة املفتيني للسمنقاين )ل: 99)( وهو خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي،   (8(

برقم )9)0)).
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ازية«))): )والتَّعزير بأخذ املال إْن رأى القايض))) املصلحة فيه  ويف »البزَّ
أبو حييى اخلوارزمي:  الدين)4)  املجتهدين ركن  جائٌز)3)، وقال موالنا خامتة 
وسالحهم،  الُبغاة  خيول  يف  ُعرف  كام  ويودعه)5)  ماله  يأخذ  أنَّه  ومعناه: 
َمْن ال  التُُّمْرتايش)7): وقالوا: ومن مجلة ذلك  الدين  اإلمام نصري  به)6)  وصوَّ

حيرض اجلامعة، جيوز تعزيره بأخذ املال(.

املال  بأخذ  لطان  السُّ من  التَّعزير  يوسف:  أيب  )عن  »املجتبى«)8):  ويف 
َأِيس عن)9)  أْن يأخذها فيمسكها، فإْن  جائٌز، ومل يذكر كيفية األخذ، وأرى 
باملال  )التَّعزير  اآلثار«)0)):  مشكل  »رشح  ويف  يرى،  ما  إىل  يرصفها  توبتهم 

كان يف ابتداء اإلسالم، ثم ُنِسخ(.

ينظر: الفتاوى البزازية ))/547).  (((
)القايض( سقطت من )ب(، وليست يف الفتاوى البزازية ))/547(، وأثبتها من )أ(.  (((

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )جاز(، ويف الفتاوى البزازية ))/547(:»جائزة«.  (3(
)ركن الدين( من )أ(، وسقطت من )ب(.  (4(

كذا يف )ب(، ويف )أ(: )وزعه(، ويف الفتاوى البزازية ))/547(:»نودعه«.  (5(
ره(. كذا يف )ب(، والفتاوى البزازية ))/547(، ويف )أ(: )وصوَّ  (6(

ينظر: رشح اجلامع الصغري للتمرتايش )ل: )))( وهو خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل   (7(
أفندي، برقم )755).

ينظر: املجتبى رشح خمترص القدوري للزاهدي )ل: 0)3).  (8(
)ل:  للزاهدي  القدوري  خمترص  رشح  واملجتبى  )أ(،  من  واملثبت  )من(،  )ب(:  يف   (9(

.(3(9
مل أقف عليه يف النسخة التي بني يدي من كتاب مشكل اآلثار.  ((0(
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فإْن قلَت: يف »فتاوي قاضيخان«))) وغريه))): )أنَّ اإلمام أو القايض إذا 
صالح شارب اخلمر عىل أْن يأخذ منه)3) مااًل ويعفو عنه، ال يصحُّ الصلح، 

ويردُّ املال عىل شارب اخلمر، سواء كان ذلك قبل الرفع أو بعده( )4).

ب ال يف التَّعزير، فال مناقضة. قلُت: هذا يف حدِّ الرشُّ

ب، وال  اق يف جملس الرشُّ ويف »التاتارخانية«)5): )لو رآه جالسًا مع الُفسَّ
ره يأمره بإخراج املال(. ره اإلمام، ويف مجلة ما ُيعزِّ يرشب، ُيعزِّ

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/576).  (((
ينظر: درر احلكام ملال خرسو ))/396).  (((

)منه( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(، وفتاوى قاضيخان ))/576).  (3(
ينظر: فتاوى قاضيخان ))/576).  (4(

ينظر: الفتاوى التاتارخانية )404/6( بمعناه، وبحروفه يف املحيط البهاين البن مازة   (5(
)7/)8(، وعزاه يف نصاب االحتساب )ص4))( إىل الذخرية البهانية )66/6)).
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الرابع الفصل 

ر أو ال؟ افعيِّ همحر ُهللا هل ُيعزَّ يف احلنفيِّ إذا انتقل إىل مذهب الشَّ

الشافعيِّ  مذهب  إىل  ارحتل  )من  ]4ب/ب[  »الرساجية«))):  ويف 
الكبري  حفص  أيب  اهلل  عبد  بن  حفص)))  أبا  أنَّ  وُحكي  ر.  يعزَّ ])))أ/ب[ 
بالتعزير  فُأمر  فعويَّة)3)،  الشَّ بِرِّ  لكثرة  ؛  افعيِّ الشَّ مذهب  إىل  ارحتل  البخاريَّ 

والنفي عن البلدة(.

 (5( ازيَّة«)4): )وُسئل شيخ اإلسالم عطاء بن محزة عن شفعويٍّ ويف »البزَّ
صار حنفّيًا، ثمَّ أراد العود إىل مذهبه األول، فقال: الثبات عىل مذهب اإلمام 
البعض  قاله  مما  األلفة  إىل  أقرب  الكلمة  وأوىل. وهذه  ُهللا خرٌي  همحر  األعظم 

ر أشدَّ التَّعزير النتقاله إىل املذهب األدون)6)). ِمْن أنَّه يعزَّ

ينظر: الفتاوى الرساجية لرساج الدين األويش )ص)8)).  (((
يف )أ(: )جعفر(، واملثبت من )ب(، والذي يف الفتاوى الرساجية لرساج الدين األويش   (((
املحقق  ى  البخاري(، وحشَّ الكبري  بن أيب حفص  اهلل  أبا حفص عبد  )أنَّ  )ص)8)(: 

باملثبت يف النسخة األخرى من املخطوط: »أبا حفص بن عبد اهلل«.
)ب(:  ويف  )ص)8)(،  األويش  الدين  لرساج  الرساجية  والفتاوى  )أ(،  يف  كذا   (3(

)الشافعية(.
ينظر: الفتاوى البزازية ))/90)).  (4(

كذا يف )أ( والفتاوى البزازية ))/90)(، ويف )ب(: )شافعي(.  (5(

كذا يف )ب( والفتاوى البزازية ))/90)(، ويف )أ(: )املادون(.  (6(
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إىل  ينتقل  أن  أراد  ثم  حنفّيًا،  صار   ((( شفعويٍّ عن  )سئل  »النسفية«))): 
خرٌي  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  الثبات  فقال:  ذلك؟  له  هل   ، الشافعيِّ مذهب 
وأوىل. قال: وهذه الكلمة أقرب إىل األلفة وأوفق مما أجاب القايض اإلمام 
)3) أشدَّ التعزير،  ر هذا البائس املرتدُّ أبو احلسن املاتريدي عن هذه املسألة: يعزَّ

حتى يرتك املذهب الرديء ويرجع إىل مذهب السديد(.

قال   ، الشافعيِّ إىل مذهب  انتقل  قال: )حنفيٌّ  الفتاوى«)4)  ويف »جواهر 
ي اْست، ساقط القول والشهادة َشَود )6)، وأز  فخر الدين)5): أگـر إين َمْرد عامِّ
مَهِه فاسقان پـذير)7) باَشد، وأگـر إين أهل علم باَشد مبتدع وضال گـردد، 

ينظر: فتاوى النسفي )ل: )5(، وهو خمطوط باملكتبة السليامنية برقم )345)).  (((
كذا يف )أ(، وفتاوى النسفي )ل: )5(، و يف )ب(، والفتاوى التاتارخانية )407/6):   (((

)شافعي(.
بعد  احلد  ال  التعزير  عليه  أوجب  أنَّه  ذلك:  عىل  ويدل  اللغوي،  املعنى  املقصود  لعل   (3(
االستتابة، وأنَّه قرر نقاًل عن جواهر الفتاوى كام سيأيت أنَّ هذا االرتداد ليس بموجٍب 
الفتاوى  جمموع  يف  تيمية  ابن  قال  املذموم؛  التعصب  من  ذكر  فام  ذلك،  ومع  للكفر، 
أيب حنيفة حتى  ملذهبه عىل مذهب  يتعصب  الشافعي  إىل  املنتسب  )))/54)(: »جتد 
الشافعي وغريه  الدين، واملنتسب إىل أيب حنيفة يتعصب ملذهبه عىل مذهب  خيرج عن 
حتى خيرج عن الدين...، كل هذا من التفرق واالختالف الذي هنى اهلل ورسوله عنه«.

امللك سلامن  بمكتبة  )33-333( وهو خمطوط  للكرماين )ل:  الفتاوى  ينظر: جواهر   (4(
بجامعة امللك سعود، برقم )437)).

يف جواهر الفتاوى للكرماين )ل: )33(: )فخر الدين، حممد بن حممود(.  (5(
يف )أ(: )ُشد(، واملثبت من )ب(، وجواهر الفتاوى للكرماين )ل: 333).  (6(

يف )ب(: )زيد(، واملثبت من )أ(، ويف جواهر الفتاوى للكرماين )ل: 333(: )بيرت(.  (7(
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خطب  اجلامعة  أصحاب  من  رجاًل  أنَّ  وُحكي  وزجر)))،  منع  بود  وواجب 
إىل رجل من أصحاب احلديث ابنته يف عهد الشيخ أيب بكر اجلرجاين، فأبى 
جه إال أن يرتك مذهبه بمذهب ]5ب/أ[ أصحاب احلديث،  الرجل أن يزوِّ
إىل  فأجاب  ذلك،  ونحو  االنحطاط،  عند  يديه  ويرفع  اإلمام،  خلف  فيقرأ 
جه، فقال الشيخ يف جملس العامة بعدما سئل عن احلادثة، وبعدما  ذلك، فزوَّ
أطرق رأسه وسكت، ثم قال: النكاح جائٌز، ولكن أخاف عىل هذا الرجل أن 
يذهب إيامنه عند النزع. فقيل له: ومل ذلك؟ قال: ألنَّه استخفَّ بمذهبه الذي 
ٍة)3) جيفٍة منتنٍة، وأخذ مذهبًا ])))أ/أ[  ))) عنده، وتركه ألجل ُمَريَّ هو حقٌّ
، أفال أخاف عىل إيامنه الستخفافه بدينه؟! قال: ولو أنَّ  هو عنده ليس بحقٍّ
له  وضح  ملا  باجتهاده  منها  أكثر  أو  مسألٍة  يف  يرى  االجتهاد  أهل  من  رجاًل 
نة، أو غريمها من احلجج، مل يكن ملومًا وال مذمومًا،  ِمْن دليل الكتاب والسُّ
ا الذي مل يكن ِمْن أهل االجتهاد،  بل مأجورًا حممودًا، وهو يف سعٍة منه، فأمَّ
ِمْن غرٍض وشهوٍة،  يرغب  ملا  لكن  دليٍل،  ِمْن غري  قوٍل  إىل  قوٍل  ِمْن  فانتقل 
فهو املذموم اآلثم، املستوجب للتَّأديب والتَّعزير؛ الرتكابه ُمنكرًا يف الدين، 
الشيخ أيب حفص  أنَّ رجاًل يف عهد  بدينه ومذهبه، حتى ُحكي  واستخفافه 
الركوع،  عند  يديه  ويرفع  اإلمام،  خلف  يقرأ  وكان  مذهبه،  ترك  الكبري 

هذه العبارة باللغة الفارسية، ومعناها فيام أفادين به من ترمجها: إذا كان هذا الشخص   (((
عامّيًا يصري ساقط القول والشهادة، وُيلحق بجامعة الفاسقني، وإذا كان من أهل العلم 

فقد ضلَّ وابتدع، ووجب منعه وزجره.
( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(، وجواهر الفتاوى للكرماين )ل: 333). )حقٌّ  (((

الفتاوى للكرماين )ل: 333(، وهو تصغري )امرأة(، ويف )ب(:  كذا يف )أ(، وجواهر   (3(
)حرمة(.
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لطان حتى أمر اجلالَّد  ونحو ذلك، فُأخب الشيخ بذلك، فعنَّفه)))، وأمر السُّ
عليه،  وأدخلوه  وشفعوا  الشيخ  عىل  ناٌس  دخل  حتى  ياط،  بالسِّ يرضبه  بأْن 

فعرض عليه ما جيب عرضه ِمْن باب ]5ب/ب[ الدين، ثم خىلَّ سبيله(.

له  فقال   ، افعيِّ الشَّ مذهب  إىل  انتقل  )حنفيٌّ  الفتاوى«))):  »جواهر  ويف 
، قال فخر الدين: ال يأثم القائل، وال يشء عليه، وإْن كان هذا  أحٌد: يا ُمرتدُّ

االرتداد ليس بموجٍب للكفر(.

ُيقال  هل   ، افعيِّ الشَّ مذهب  إىل  مذهبه  ِمْن  انتقل  )حنفيٌّ  أيضًا)3):  وفيه 
ال  ألنَّه  ذلك؛  ُيقال  أْن  ينبغي  ال  قال:  شهادته؟  ُتقبل  وهل  ؟  ارتدَّ إنَّه)4)  له: 
ا الشهادة فإْن كان فقيهًا أدَّى اجتهاده إىل ذلك فهو  خيرج به عن اإلسالم، أمَّ
عىل  واجلرأة  االعتقاد،  يف  مباالته  لقلَّة  إليه  انتقل  وإن  شهادته،  ُتقبل  ٌن  ُمتديِّ
االنتقال ِمْن مذهٍب إىل مذهٍب كام يقول ويميل طبعه إليه، لغرٍض حيصل، 

فإنَّه ال ُتقبل شهادته(.

بن  إىل حممد  كان خيتلف  ِمْن أصحابنا  أنَّ رجاًل  أيضًا)5): )وُحكي  وفيه 
بن  حممد  وكان  ُيميل،  مما  احلديث  عنه  يكتب  وكان  ث،  املحدِّ املروزي  نرٍص 
ذلك  فذكر  الصالة،  يف  يديه  يرفع  الرجل  هذا  فأنشأ  وجُيِلُّه،  يعظِّمه  نرٍص 

الفتاوى للكرماين  يف )أ(: )فضيفه(، تصحيف، واملثبت من )ب(، واملثبت يف جواهر   (((
)ل: 333(: )وعنَّف(.

ينظر: جواهر الفتاوى للكرماين )ل: 94)).  (((

ينظر: جواهر الفتاوى للكرماين )ل: )5)).  (3(
)إنَّه( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(، وجواهر الفتاوى للكرماين )ل: )5)).  (4(

ينظر: جواهر الفتاوى للكرماين )ل: 334-333).  (5(
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استخفَّ  إنَّام  قال:  بعد ذلك.  بالرجل ])))أ/ب[  يستخفُّ  فكان  للشيخ، 
به الستخفاف الرجل بدينه ومذهبه، وترك مذهبًا قد صحَّ عنده منذ سنني))) 
صحَّ  قد  مذهبًا  ترك  إْن  الرجل  أنَّ  وهو  لك،  قلته  ما  فتأمل  ٍة.  ُحجَّ غري  ِمْن 

ديد(. عنده مياًل إىل الدنيا، وما ينال ِمْن غرضها)))، حلقه الوعيد الشَّ

يف )أ(: )سنتني(، واملثبت من )ب(.  (((
هكذا وردت بالغني يف )أ(، و)ب(، وجواهر الفتاوى للكرماين، )ل: 334-333).  (((
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الفصل اخلامس

يف كيفية التَّعزير ومقداره

ويف »اخلالصة«))): )التَّعزير عىل أربع مراتب: تعزير أرشاف األرشاف، 
هاقنة وكبار التُّجار)))،  ة، ]6ب/أ[ وتعزير األرشاف، كالدَّ كالفقهاء والعلويَّ
وتعزير أوساط النَّاس، وتعزير اخلسائس. فتعزير أرشاف األرشاف اإلعالم 
ال غري، وهو أْن يقول القايض: بلغني أنَّك تفعل كذا، ويف تعزير األرشاف 
وقيَّة- اإلعالم  اإلعالم واجلرُّ إىل باب القايض، وتعزير األوساط -وهم السُّ
باب  إىل  واجلرُّ  اإلعالم  اخلسائس  وتعزير  واحلبس،  القايض  باب  إىل  واجلرُّ 

ب واحلبس يف ذلك(. القايض والرضَّ

ا إذا كثر ُأحلق  ويف »رشح الطحاوي«)3) للوبري: )وهذا إذا ندر منهم، أمَّ
اط(. قَّ حكمهم بحكم األراذل والسُّ

هاقني باإلعالم، واجلرِّ  اد والدَّ ويف »املجتبى«)4): )وتعزير األمراء والقوَّ
إىل باب القايض، واخلصومة يف ذلك(.

ينظر: خالصة الفتاوى لطاهر البخاري )ل: 403).  (((
)وكبار التجار( من )أ(، وليست يف )ب(.  (((

يف  ذلك  عىل  نص  كام  جملدين  يف  يقع  رشح  وهو  خمطوطًا،  أو  مطبوعًا  عليه  أقف  مل   (3(
األوقاف  بمكتبة  نسخة  األول  وجلزئه   ،)(((/(( احلنفية  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 

ببغداد، برقم )5)36).
ينظر: املجتبى رشح خمترص القدوري للزاهدي )ل: 9)4).  (4(
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فع  بالصَّ يكون  وقد  باحلبس،  التَّعزير  يكون  قد  )ثم  »املحيط«))):  ويف 
ب(. وتعريك األذن، وقد يكون بالكالم العنيف، وقد يكون بالرضَّ

ب يف التَّعزير احلبس  ويف »اهلداية«))): )وإْن رأى اإلمام أْن يضمَّ إىل الرضَّ
ع به يف اجلملة، حتى جاز أْن ُيكتفى  فعل؛ ألنَّه صلح)3) تعزيرًا، وقد ورد الرشَّ

به، فجاز أْن ُيضمَّ إليه(.
رر«)4): )وصحَّ رضبه مع حبسه إذا احتيج إىل زيادة تأديب(. ويف »الدُّ

ويف »اخلانية«)5): )ويف نوادر ابن رستم)6): عن حممٍد: رجٌل يشتم النَّاس 
كان  وإْن  ُيؤدَّب،  ذلك  ر  تكرَّ وإْن  حُيبس،  وال  ُيوعظ  مروءٌة،  له  حمرتٌم  وهو 

شتَّامًا ُيرضب وحُيبس(.
ين  ويف »فتح القدير«)7): )يعني الذي دون ذلك، واملروءة عندي يف الدِّ

الح(. والصَّ
واملروءة  ملحمٍد:  )قلُت  »األجناس«)8):  ويف  ]6/ب/ب[  ]3))أ/أ[ 

الح؟ قال: نعم(. ين والصَّ عندك يف الدِّ
ينظر: املحيط البهاين البن مازة )479/6).  (((

ينظر: اهلداية رشح البداية للمرغيناين ))/)36).  (((
احلكام  معني  ويف   ،)36(/(( للمرغيناين  البداية  رشح  واهلداية  و)ب(  )أ(  يف  كذا   (3(

للطرابليس )ص96)(: )ألنَّه أصلح(.
ينظر: درر احلكام رشح غرر األحكام ملال خرسو ))/75).  (4(

ينظر: فتاوى قاضيخان )395/3).  (5(
مل أقف عليها مطبوعة أو خمطوطة.  (6(

ينظر: فتح القدير البن اهلامم )346/5).  (7(
ينظر: األجناس يف فروع الفقه احلنفي للناطفي ))/404).  (8(
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بوجٍه  إليه)))  القايض  بنظر  التَّعزير  يكون  )وقد  »الظهرييَّة«))):  ويف 
عبوٍس(.

رب احلبس  ويف »احلاوي القديس«)3): )وإْن رأى اإلمام أْن يضمَّ إىل الضَّ
فعل(.

التَّعزير  ُيباح  ال  أنَّه  والرسخيس  اليرس  أبو  )ذكر  »املجتبى«)4):  ويف 
القبلة،  أهل  عنه  فُيصان  االستخفاف،  من  يكون  ما  أعىل  ِمْن  ألنَّه  فع؛  بالصَّ
كان  ولو  التَّعزير،  يمنع وجوب  غر ال  الصِّ للرسخيس:  القايض«  »أدب  ويف 

حقَّ اهلل تعاىل يمنع، وعن »الرتمجاين«: البلوغ ُيعتب يف التَّعزير(.
يكون  وقد  باحلبس،  يكون  قد  )والتَّعزير  املفتيني«)5):  »خزانة  ويف 
ب،  فع وتعريك األذن، وقد يكون بالكالم العنيف، وقد يكون بالرضَّ بالصَّ

وقد يكون بنظر القايض إليه بوجٍه عبوٍس(.

)أنَّه ُروي  الكرخي«)6):  القدوري يف »رشح خمترص  أقول: مبناه ما ذكر 
تلقاءه)8)  رجعوا  فلامَّ  غنائم،  فغنموا  جيشًا)7)،  أنفذ  هنع  ىلاعت  ُهللا  يضر  عمر  أنَّ 

ينظر: الفتاوى الظهريية )ل: 67)).  (((
)إليه( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(، والفتاوى الظهريية )ل: 67)).  (((

ينظر: احلاوي القديس للغزنوي ))/)36).  (3(
ينظر: املجتبى رشح خمترص القدوري للزاهدي )ل: 9)3).  (4(

ينظر: خزانة املفتيني للسمنقاين )ل: 99)).  (5(
ينظر: رشح خمترص الكرخي للقدروي )ص30))(، حتقيق: د. عبد اهلل الغمالس.  (6(

يف )أ( العبارة مضطربة: )أنَّه عمر أرىض اهلل تعاىل جيشًا(، واملثبت من )ب(.  (7(
)فلام رجعوا تلقاءه( يف )أ( و)ب(، ويف رشح خمترص الكرخي للقدروي )ص30))(،   (8(

اهم«. حتقيق د. عبد اهلل الغمالس: »تلقَّ
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فقالوا:  عنهم،  وأعرض  وجهه  تغريَّ  رآهم  فلامَّ  والديباج،  احلرير  فلبسوا 
أعرضت عنا! فقال: انزعوا عنكم))) ثياب أهل النار، فنزعوا ذلك(.

ما  بقدر  يقيم  اإلمام،  رأي  إىل  ٌض  مفوَّ وأدناه   ، احلدَّ التَّعزير  يبلغ  )وال 
يرى من املصلحة فيه. وينبغي أْن ينظر القايض إىل سببه، فإْن كان ِمْن جنس 
وإْن  غاياته،  أقىص  التَّعزير  يبلغ  وعارٍض،  ملانٍع  جيب  ومل   ، احلدُّ به  جيب  ما 
ٌض إىل  ُمفوَّ يبلغ أقىص غاياته، ولكنَّه  ، ال  ِمْن جنس ما ال جيب به احلدُّ كان 
الغري:  ولد  ألمِّ  أو  الغري  ألمة  قال  إذا  األول:  ]7ب/أ[  مثال  اإلمام.  رأي 
 . احلدُّ به  ما جيب  ِمْن جنس  ألنَّه  التَّعزير؛  غايات  أقىص  عليه  زانية! جيب  يا 
التَّعزير، وال  يا فاسق! جيب  يا خبيث!  الرجل لغريه:  إذا قال  الثاين:  ومثال 

يبلغ أقىص غاياته())).

ازية«)3): )هذا اعتب أبو حنيفة حدَّ  وأقلُّ التَّعزير ثالث جلدات، ويف »البزَّ
تسعًة وثالثني.  واحدًا، وُيرضب  عنه  ينقص  فقال:  أربعون،  العبيد، وذلك 
عنه  ينقص  وقال:  سوطًا،  ثامنون  وذلك  األحرار،  حدَّ  اعتب  يوسف  وأبو 
وهو  »الكايف«)4):  وسبعني.  تسعًة  وُيرضب  واحدًا،  سوطًا  ]3))أ/ب[ 

)عنكم( ليست يف )أ( و)ب(، وأثبتها من رشح خمترص الكرخي للقدروي )ص30))(،   (((
حتقيق د. عبد اهلل الغمالس.

التاتارخانية  والفتاوى   ،)480/6( مازة  البن  البهاين  املحيط  عن  املؤلف  نقله   (((
.(403-40(/6(

مل أقف عليه يف النسخة التي بني يدي من الفتاوى البزازية، وهو يف الفتاوى التاتارخانية   (3(
.(403-40(/6(

ينظر: الكايف للحاكم الشهيد )ل: 59)).  (4(
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قول زفر. »املحيط« ))): وقال يف رواية أخرى: ينقص مخسًة ويرضب مخسة 
. وقول حممٍد يف الكتاب ُمضطرٌب، وذكر يف بعضها  وسبعني، واألول أصحُّ
»جامع  ويف  ُهللا.  همحر  يوسف  أيب  مع  بعضها  ويف  ُهللا،  همحر  حنيفة  أيب  مع))) 
اجلوامع«)3): ويف العبد ما بني مخسٍة وثالثني إىل ثالثٍة)4).»املحيط«)5): وهذا 
ٌض إىل رأي القايض، يقيم بقدر  ا أدناه فُمفوَّ االختالف يف أقىص التَّعزير، فأمَّ

ما يرى من املصلحة فيه(.

»الظهرييَّة«)6): )أقلُّ التَّعزير ال ينقص عن)7) ثالث جلدات(.

ويف »النتف«)8): )وأقلُّ التَّعزير سوٌط واحٌد(.

أربعني،  يبلغ  وال  فصاعدًا،  أسواٍط  ثالثة  التَّعزير  )وأقلُّ  »التُّحفة«)9): 
أبو  ىلاعت، وقال  ُهللا  امهمحر  بل ينقص منه سوطًا واحدًا عند أيب حنيفة وحممد 
ِمْن أربعني مخسة أسواٍط، ويف احلدِّ ال يبلغ  العبد كذلك: ينقص  يوسف يف 

ينظر: املحيط البهاين البن مازة )480/6).  (((
يف )ب(: )عن(، واملثبت من )أ(، واملحيط البهاين البن مازة )480/6).  (((

اهلل  فيض  ملت  بمكتبة  نسخته  يف  الفقه  جوامع  يف  عليه  أقف  ومل  به،  للمراد  أهتِد  مل   (3(
أفندي، برقم ))70).

ينظر: الفتاوى التاتارخانية )6/)40).  (4(
ينظر: املحيط البهاين البن مازة )480/6).  (5(

ينظر: الفتاوى الظهريية )ل: 67)(، وقد عزاه إىل الكرخي.  (6(
)ال ينقص عن( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(، والفتاوى الظهريية )ل: 67)).  (7(

ينظر: النتف يف الفتاوى للسغدي ))/646).  (8(
ينظر: حتفة الفقهاء للمرسقندي )48/3)).  (9(
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»َمْن  ]7ب/ب[  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  قوله  عنه مخسًة، وأصله  وينقص  ثامنني، 
بلغ حّدًا يف غري حدٍّ فهو من املعتدين)))«).

وحممٍد  حنيفة  أيب  عند  سوطًا  أربعني  يبلغ  )وال  األكمل«))):  »خزانة 
ويف  وسبعون،  مخسٌة  يوسف  أيب  عن  اجلواب  ظاهر  يف  ىلاعت،  ُهللا  امهمحر 

»النوادر)3)«: تسعٌة وسبعون)4)).

أنَّه  ويف »رشح خمترص الكرخي«)5): )أليب يوسف ما ُروي عن عيل عنه 
أنَّه  يوسف  أيب  اجلعدي عن  بن  وذكر عيلُّ  التَّعزير: مخسٌة وسبعون،  قال يف 
م  ر بينه وبني املائة. وهذا جيوز أْن يكون تقليدًا لعيلٍّ -كرَّ قال: لإلمام أْن ُيعزِّ

اهلل تعاىل وجهه- يف جتويز التَّعزير بخمٍس وسبعني)6)).

ح أبو يوسف التقليد)7)؛ حيث قال يف باب كيف ُيقام احلد)8):  أقول: رصَّ
)قال أبو يوسف: قلَّدته يف نقصان اخلمس، واعتبت عنه أدنى احلدود(.

التعزير  البيهقي يف السنن الكبى، كتاب األرشبة واحلد فيها، باب ما جاء يف  أخرجه   (((
وأنَّه ال يبلغ به أربعني، برقم ))736)))7/8)3(، وقال:»هذا احلديث مرسٌل«.

ينظر: خزانة األكمل للجرجاين ))/)0)).  (((
مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (3(

يف )ب( يف املوضعني: )سبعني(، واملثبت من )أ(.  (4(
ينظر: رشح خمترص الكرخي للقدوري )ص70)(، حتقيق: د. عادل العبد القادر.  (5(

القادر:  العبد  عادل  د.  حتقيق:  )ص70)(  للقدوري  الكرخي  خمترص  رشح  يف  الذي   (6(
»وتسعني«.

كذا يف )أ( و)ب(، واألليق بالسياق: )بالتقليد(.  (7(
ينظر: رشح خمترص الكرخي للقدوري )ص50)(، حتقيق: د. عادل العبد القادر.  (8(
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ويف »خزانة األكمل«))): )والتَّعزير ما بني ثالثة أسواٍط إىل تسعٍة وثالثني 
ىلاعت.  ُهللا  همحر  حممٍد  قول  وهو  أربعني،  يبلغ  وال  اإلمام،  يراه  ما  عىل  سوطًا، 
أْن حيبسه يف  القايض  أبو يوسف: إىل مخسٍة وسبعني سوطًا. ولو رأى  وقال 

بعض ذلك وال يرضبه فعل. واحلرُّ والعبد واملسلم يف التَّعزير سواء(.

وحُتبس  النِّساء،  ر  ُتعزَّ ال  احلسن:  )وعن  للبيهقي:  »الكفاية«))))3)  ويف 
ثالثٌة،  التَّعزير  )وأدنى  منه)4):  آخر  موضٍع  ويف  وُترتك(،  ]4))أ/أ[  امًا  أيَّ
وأكثره تسعٌة وثالثون، وعن أيب يوسف روايتان؛ إحدامها: مخسٌة وسبعون، 

ويف رواية هشاٍم: تسعٌة وسبعون(.

مرشوٌع،  تم  بالشَّ التَّعزير  اليرس«:  أيب  »رشح  )ويف  »املجتبى«)5):  ويف 
ولكن بعد ]8ب/أ[ أْن ال يكون قذفًا(.

أْن ينظر القايض إىل سببه، فإْن كان ِمْن جنس ما  »املحيط«)6): )وينبغي 
، ومل جيب ملانٍع، يبلغ التَّعزير أقىص غاياته، مثاله: إذا قال ألمة  جيب به احلدُّ
التَّعزير؛  يٍة: يا زانية! جيب عليه أقىص غايات  الغري أو ألمِّ ولد الغري أو لذمِّ
ما جيب  ِمْن جنس  املقذوف، وهذا  لعدم إحصان  هاهنا ال جيب؛  احلد  ألنَّ 

ينظر: خزانة األكمل للجرجاين ))/08)).  (((
رشح  »لعله   :)(498/(( الظنون  كشف  يف  قال  خمطوطًا،  أو  مطبوعًا  عليه  أقف  مل   (((

خمترص القدوري«.
نقله دون عزو إليه اجلرجاين يف خزانة األكمل ))/6))).  (3(
نقله دون عزو إليه اجلرجاين يف خزانة األكمل ))/6))).  (4(

ينظر: املجتبى رشح خمترص القدوري للزاهدي )ل: 0)3).  (5(
ينظر: املحيط البهاين البن مازة )480/6).  (6(
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احلدُّ  جيب  ال  ما  جنس  ِمْن  كان  وإْن  غاياته،  أقىص  التَّعزير  فيبلغ   ، احلدُّ به 
يا فاسق! يا شارب اخلمر! حتى وجب  أْن يقول لغريه: يا خبيث!  به، نحو 

ٌض إىل رأي اإلمام(. التَّعزير، فالتَّعزير ُمفوَّ

اجلرم  عظم  بقدر  اإلمام،  رأي  إىل  التَّعزير  )ثم  »التَّهذيب«))):  ويف 
وهو  العبيد)))،  حدِّ  أدنى  يبلغ  وال  املرضوب،  احتامل  قدر  عىل  وصغره، 
أربعون، فينقص منه. وقال أبو يوسف: أدنى حدِّ احلرائر، فينقص منه، وهو 
الُقبلة واللمس  تسعٌة وسبعون. وعن أيب يوسف: جيوز أْن يبلغ إىل املائة يف 

احلرام(.

ويف »حدود األصل«)3): )يبلغ التَّعزير أقىص غاياته يف موضعني؛ أحدمها: 
يف  ارق  السَّ ُأِخذ  إذا  والثاين:  اجلامع.  غري  ٍم  حمرَّ كلَّ  األجنبية  من  أصاب  إذا 
ال  املوضعني)4)  هذين  عدا  فيام  ا  أمَّ اإلخراج.  قبل  املتاع  مجع  بعدما  البيت 
التَّعزير عىل قدر عظم اجلرم، وما يرى احلاكم من  أبو يوسف:  يبلغ. وقال 

احتامل املرضوب فيام بينه وبني أقل)5) من ثامنني(.

ينظر: هتذيب الواقعات للقالنيس )ل: 7))( وهو خمطوط بدار الكتب القومية بمرص،   (((
برقم )3)3).

الذي يف النسخة التي بني يدي من هتذيب الواقعات للقالنيس )ل: 7))(: »وال يبلغ   (((
به أدنى حدَّ احلرائر، فينقص منه، وهو تسعة وسبعون، وعن أيب يوسف همحر ُهللا: جيوز 

أن يبلغ إىل املائة يف الُقبلة واللمس احلرام«.
نقله يف املحيط البهاين )480/6(، والفتاوى التاتارخانية )403/6).  (3(

)املوضعني( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (4(
)أقل( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (5(
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فإْن قلَت: ما ذكر يف حدود »األصل« ]8ب/ب[ يقتيض االنحصار يف 
موضعني، وليس كذلك، فإنَّه قال يف »املحيط«))): )إنَّه إذا قال ألمة الغري: يا 
زانية! جيب عليه أقىص غايات التَّعزير(، وقال يف »الدرر«))): )وقيل يف تارك 
»احلجة«)3))4):  يف  وقال  م(،  الدَّ يسيل  حتى  ]4))أ/ب[  ُيرضب  الصالة: 
ق، إالَّ أنَّه ُيرضب رضبًا شديدًا( ،  )ولو ادَّعى اإلمام أنَّه كان جموسيًّا ال ُيصدَّ
ر أشدَّ التَّعزير(، ويف»التاتارخانية«:  ويف »اخلانية«)5): )إنَّ من وطئ غالمًا يعزَّ
ت جُتب عىل اإلسالم، وُترضب مخسًة وسبعني سوطًا()6)،  )إنَّ املرأة إذا ارتدَّ
رب، وال يبلغ أربعني  ور: )وقال أبو يوسف بالضَّ وفيه أيضًا)7) يف شاهد الزُّ

سوطًا، ثم رجع أبو يوسف)8) وقال: يبلغ مخسًة وسبعني(.
قلُت: ال ريب أنَّ ما ُذكر يف »احلدود« قول حممٍد وأيب يوسف امهمحر ُهللا، 
وما  وحده،  يوسف  أيب  قول  ة«  و»احلجَّ و»الدرر«  »املحيط«  يف  ُذكر  وما)9) 

ينظر: املحيط البهاين البن مازة )480/6).  (((
ينظر: درر احلكام ملال خرسو ))/50).  (((

قد يكون املراد احلجة؛ لعيسى بن أبان، ومل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (3(
نقله عنه ابن عابدين يف احلاشية )67/4).  (4(

ينظر: فتاوى قاضيخان )383/3).  (5(
يف  والذي   ،)67/4( احلاشية  يف  عابدين  ابن  التاتارخانية  للفتاوى  النص  هذا  عزى   (6(
وترضب  يوم،  كل  خترج  تقتل..،  ال  عندنا  )385/7(:»املرتدة  التاتارخانية  الفتاوى 

تسعة وثالثني سوطًا إىل أن تتوب«.
الفتاوى  يف  وهو  التاتارخانية،  الفتاوى  من  يدي  بني  التي  النسخة  يف  عليه  أقف  مل   (7(

الولواجلية )40/4(، واملحيط البهاين البن مازة )457/8).
من قوله: )بالرضب( إىل هنا سقط من )أ(، وأثبته من )ب(.  (8(

)ما( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (9(
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ذكر يف »اخلانية« قول أيب حنيفة همحر ُهللا وحده، وما ُذكر))) يف »التاتارخانية« 
قول أيب يوسف وحده أيضًا، فإنَّ عندمها ُترضب تسعًة وثالثني سوطًا، وما 
يمنع  العدد ال  التَّنصيص يف  أنَّ  املذهب  أنَّ  يوسف، عىل  أيب  قول  أيضًا  فيه 

الزيادة.
ض فيام  ض يف هذه املواضع إىل رأي القايض، كام ُفوِّ مَل ُيفوَّ مِلَ  فإْن قلَت: 

عداها؟
قلُت: إشارًة إىل ترجيح بلوغ التَّعزير أقىص غاياته يف اجلنايات املذكورة، 
ال  عداها  فيام  ا  وأمَّ هكذا،  يفعل  أْن  للقايض  وُيستحسن)))  ينبغي  يعني: 

ترجيح وال استحسان، بل الطرفان متساويان.
ر لنا ِمْن هذا أنَّ التَّعزير عىل ]9ب/أ[ قول أيب حنيفة همحر ُهللا  أقول: فتحرَّ
وعىل  موضعني،  يف  غاياته  أقىص  يبلغ  حممٍد  قول  وعىل  غاياته،  أقىص  يبلغ 
ُيستحسن  املواضع ال  فيام عدا هذه  ا  قول أيب يوسف يف سبعة مواضع، وأمَّ
ض إىل رأي القايض يقيم بقدر ما يرى من املصلحة. أْن يبلغ، بل جيوز، فُيفوَّ

فيه  ليس  أنَّه  خيس  الرسَّ عن  التُُّمْرتايش)4)  )وذكر  القدير«)3):  »فتح  ويف 
جر، وأحوال  ٌض إىل رأي القايض؛ ألنَّ املقصود منه الزَّ ٌر، بل ُمفوَّ يشٌء ُمقدَّ
باللَّطمة،  ينزجر  َمْن  بالنَّصيحة، ومنهم  ينزجر  َمْن  فيه، فمنهم  خُمتلفٌة  الناس 

ب، ومنهم َمْن حيتاج إىل احلبس(. ومنهم َمْن حيتاج إىل الرضَّ
)ذكر( سقطت من )ب(.  (((

االستحسان  لفظ  من  بعده  يأيت  ما  ويرجحه  )ب(،  من  واملثبت  )حيسن(،  )أ(:  يف   (((
ويستحسن.

ينظر: فتح القدير البن اهلامم )345/5).  (3(
ينظر: رشح اجلامع الصغري للتمرتايش )ل: )))).  (4(
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ب  فُيقرَّ بابه،  من  نوٍع  كلُّ  ب  ُيقرَّ يوسف:  أيب  وعن  »الكايف«))):  )ويف 
حدِّ  ِمْن  الزنى  بغري  ]5))أ/أ[  والقذف  الزنى،  حدِّ  من  والُقبلة  اللَّمس 
ر مائة سوٍط، فامت  القذف. »نوادر ابن سامعة)))« عن أيب يوسف يف واٍل عزَّ
نُُه. ويف »الذخرية«)3): فإْن زاد عىل املائة فامت فنصف  الرجل، قال: ال ُأَضمِّ
أنَّه  ية يف بيت املال؛ ألنَّ هذا خطأ من الوايل، فإْن جاء ِمْن ذلك ما يعلم  الدِّ
د وليس بخطأ فهو عىل عاقلته، ويف األمايل عن أيب يوسف: لو أنَّ قاضيًا  تعمَّ
رأى تعزير مائٍة فقد أخذ بأثٍر، وإْن رضب أكثر من)4) مائٍة فهو جائٌر، وإنَّام 
غريه  قذف  أو  رشعًا،  ٌر  ُمقدَّ حدٌّ  فيه  ليس  منكرًا  يرتكب  بأْن  التَّعزير  جيب 
أو آذى ُمسلاًم أو  الطحاوي«)5):  ٌر. ويف »رشح  ُمقدَّ بقذٍف مل جيب عليه حدٌّ 

، بفعله أو قوله( )7). معاهدًا)6) بغري حقٍّ

مل أقف عليه يف موضعه )ل: 463-464( من النسخة التي بني يدي من خمطوط الكايف   (((
إىل  اهلداية )395/6(  البناية رشح  يوسف يف  أيب  العيني عن  الشهيد، وعزاه  للحاكم 

خالصة الفتاوى، ونقله عن أيب يوسف الكاساينُّ يف بدائع الصنائع )64/7).
مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (((

ينظر: الذخرية البهانية البن مازة )57/6)).  (3(
مازة  البن  البهانية  والذخرية  )ب(،  من  واستدركتها  )أ(،  من  سقطت  )من(   (4(

.((57/6(
اجلامعة  بمكتبة  خمطوط  وهو   )338 )ل:  لإلسبيجاين  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (5(

اإلسالمية باملدينة النبوية، برقم ))600)).
)أو معاهدًا( ليست يف )أ( و)ب( والنسخة التي بني يدي من رشح خمترص الطحاوي   (6(

لإلسبيجاين )ل: 338(، وأثبتها من الفتاوى التاتارخانية )403/6).
الفتاوى  يف  عزى  وقد   ،)403/6( التاتارخانية  الفتاوى  عن  بحروفه  املؤلف  نقله   (7(

التاتارخانية بعضه إىل املحيط البهاين )480/6).
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ق؛  ة«))): )ولو ادَّعى اإلمام أنَّه كان جموسّيًا ال /]9ب/ب[ ُيصدَّ »احلُجَّ
إعادة  جتب  وال  شديدًا،  رضبًا  فُيرضب  اإليامن،  آية  باجلامعة  الصالة  ألنَّ 

الصالة(.

تكاساًل-  -أي:  اَنًة  جمََ عمدًا  الصالة  )وتارك  والغرر«))):  »الدرر  ويف 
 . أحقُّ تعاىل  اهلل  فبحقِّ  العبد،  بحقِّ  حُيبس  ألنَّه  ؛  يصيلِّ حتَّى  حُيبس  فاسٌق، 

وقيل: ُيرضب حتَّى يسيل الدم، مبالغًة يف الزجر(.

فدمه  فامت)4)،  ره،  عزَّ أو  اإلمام  ه  حدَّ )وَمْن  القديس«)3):  »احلاوي  ويف 
هدر(.

وقال  هدٌر.  فدمه  فامت)6)،  ره،  عزَّ أو  اإلمام  ه  حدَّ )َمْن  الكايف)5):  ويف 
ر امرأته(. افعي همحر ُهللا ىلاعت: جتب ديته يف بيت املال، بخالف الزوج إذا عزَّ الشَّ

املسجد،  يف  تعزيٌر  وال  َقَوٌد  وال  حدٌّ  ُيقام  )وال  »التاتارخانية«)7):  ويف 
ولكن القايض خيرج من املسجد إذا أقام احلدَّ بني يديه(.

لعيسى بن أبان، ومل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا، وعزاه إليه ابن عابدين يف احلاشية   (((
.(67/4(

ينظر: درر احلكام ملال خرسو ))/50).  (((
ينظر: احلاوي القديس للغزنوي ))/)36).  (3(

)فامت( سقطت من )أ(، و)ب(، وأثبتها من احلاوي القديس للغزنوي ))/)36).  (4(
مل أقف عليه يف موضعه من الكايف للحاكم الشهيد )ل: 4))(، ونقله عنه يف الفتاوى   (5(

التاتارخانية )0/6)4).
)فامت( سقطت من )أ(، و)ب(، وأثبتها من الفتاوى التاتارخانية )0/6)4).  (6(

ينظر: الفتاوى التاتارخانية )4/6)4).  (7(
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ويف »التُُّمْرتايش« ))): )ويف »سري كبري«))): إذا شتم اإلماَم األعظَم أحٌد 
ض إىل غريه إقامته، ال يقيمه بنفسه، وال يشتم(. يفوِّ

أشدَّ  ُيرضب  التَّعزير  يف  أنَّ  يريد  ب()3)،  الرضَّ أشدُّ  )التَّعزير  حممٌد:  قال 
ب يف سائر احلدود. الرضَّ

ثم  واحٍد،  عضٍو  يف  اجلمع  هو  ه)5)  )أشدُّ الطحاوي«)4):  »رشح  ويف 
رضب الزاين أشدُّ ِمْن رضب شارب اخلمر، وهو أشدُّ ِمْن رضب القاذف(.

ُيرضب  وال  األعضاء،  عىل  التَّعزير  ق  )ُيفرَّ »األصل«)6):  حدود  ويف 
العضو الذي ال يرضب يف حد الزنى( ، ويف كتاب األرشبة: )ُيرضب التَّعزير 

]5))أ/ب[ يف موضع واحٍد، وليس يف املسألة روايتان(.

والبطن  والوجه  الفرج  يتَّقي  يوسف:  أيب  عن  سليامن  أيب  رواية  )ويف 
در، وإنَّام يرضب الكتفني والذراعني والعضدين والساقني والقدمني،  والصَّ

ا عىل الرأس سوطًا واحدًا(، كذا يف »خزانة األكمل«)7). وأمَّ

ينظر: رشح اجلامع الصغري للتمرتايش )ل: )))).  (((
يف )أ(: )سري كبري(، واملثبت من )ب(، ورشح اجلامع الصغري للتمرتايش )ل: )))).  (((

ينظر: اجلامع الصغري ملحمد بن احلسن )ص87)).  (3(
اجلامعة  بمكتبة  خمطوط  وهو   )337 )ل:  لإلسبيجاين  الطحاوي  خمترص  رشح  ينظر:   (4(

اإلسالمية باملدينة النبوية، برقم ))600)).
الذي يف رشح خمترص الطحاوي لإلسبيجاين )ل: 337(: »الشدة«.  (5(

نقله عنه ابن مازة يف املحيط البهاين )498/4(، وابن اهلامم يف فتح القدير )5/)35).  (6(
ينظر: خزانة األكمل للجرجاين ))/7))).  (7(
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]0)ب/أ[ ويف »خزانة املفتيني«))): )وصحَّ حبسه مع رضبه يف التَّعزير، 
ب، ثم للقذف(. اين، ثم للرشُّ ، ثم للزَّ ورضبه أشدُّ

ب  ويف »التهذيب«))): )وال ُيقام حدٌّ وال تعزيٌر يف مسجد)3)، وأشدُّ الرضَّ
التَّعزير  يف  د  وجُيرَّ القذف.  ثم  اخلمر،  رشب  ثم  الزنى،  ثم  التَّعزير،  رضب 
يف  د  جُيرَّ وال  حممٍد:  وعن  القذف.  حدِّ  يف  د  جُيرَّ وال  ب،  والرشُّ الزنى  وحدِّ 
ا املرأة ُترضب قاعدًة، وال  ب أيضًا، لكن ُينزع عنه الفرو واحلشو، وأمَّ الرشُّ
ب عىل  ق الرضَّ ُيفرَّ ثم  إالَّ احلشو والفرو،  ثياهبا يف مجيع احلدود،  ُتنزع عنها 
الظهر  يتَّقي  يوسف:  أبو  وقال  والرأس،  والفرج  الوجه  إالَّ  كلِّها  األعضاء 

والبطن، ويرضب الرأس سوطًا أو سوطني(.

ق  ُيفرَّ )وال  الكرخي«)4):  خمترص  »رشح  ويف  ق،  ُيفرَّ ال  التَّعزير  ويف 
)5) املقصود منه زيادة األمل، فكان مجعه أوىل  التَّعزير عىل األعضاء؛ ملا بيَّنا أنَّ

قه(. من تفرُّ

ينظر: خزانة املفتيني للسمنقاين )ل: 99)( وهو خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي،   (((
برقم )9)0)).

ينظر: هتذيب الواقعات للقالنيس )ل: 7))( وهو خمطوط بدار الكتب القومية بمرص،   (((
برقم )3)3).

يف )ب(: )املسجد(، واملثبت من )أ(، وهتذيب الواقعات للقالنيس )ل: 7))).  (3(
ينظر: رشح خمترص الكرخي للقدوري )ص49)(، حتقيق: د. عادل العبد القادر.  (4(

)ص49)(،  للقدوري  الكرخي  خمترص  ورشح  )ب(،  من  واملثبت   ،) )ألنَّ )أ(:  يف   (5(
حتقيق: د. عادل العبد القادر.
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الفصل السادس

فيام يثبت به التَّعزير

ويف »اخلانية«))): )ادَّعى عىل رجٍل أنَّه قال: يا فاسق! أو: يا كافر! أو: يا 
! أو:  فاجر! أو: يا منافق! أو: يا خبيث! أو: يا خنزير! أو: يا محار! أو: يا لصُّ
! أو: يا آكل الربا! أو: يا شارب اخلمر! أو: يا ديُّوث! أو: يا خمنَّث!  يا لوطيُّ
أو  التَّعزير،  فيه  ما سوى ذلك مما جيب  أو  القحبة!  ابن  يا  أو:  يا خائن!  أو: 
ادَّعى عبٌد أنَّه قال))): يا زاين! أو أمٌة ادَّعت أنَّه قال هلا: يا زانية! أو ادَّعى أمرًا 
عى  جيب به األدب، فإن ادَّعى أنَّه رضبني، أو شتمني، أو لطمني، فأنكر املدَّ
العفو واإلبراء،  العباد، جيري فيه  ِمْن حقوق  عليه، حلَّفه القايض؛ ألنَّ هذا 
عىل  والشهادة  النساء،  شهادة  ]0)ب/ب[  فيه  وُتقبل  بالتَّقادم،  يسقط  وال 
الشهادة، ]6))أ/أ[ وكتاب القايض، وال خيتصُّ اإلمام باإلقامة، فإنَّ الزوج 
ُيؤدِّب املرأة، واملوىل ُيؤدِّب العبد، ولو رآه إنساٌن يفعل ذلك كان له أْن ينهاه 
فيه)4)  فيجري  باللسان،  وال  باملنع  ال)3)  ينزجر  ال  كان  إْن  به،  وُيؤدِّ ويمنعه 

اليمني(.

ينظر: فتاوى قاضيخان ))/400).  (((
سقطت )قال( من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((

)ال( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (3(
)فيه( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (4(



118
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم األول

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

ويف »خزانة األكمل«))): )قال الشيخ أبو العباس النَّاطفي: التَّعزير حقُّ 
ىلاعت:  ُهللا  همحر  حممٍد  عن  رستم))):  بن  نوادر  ويف  عنه،  اإلبراء  جيوز   ، اآلدميِّ
وجيوز  اليمني،  فيه  وجيب  الشهادة،  عىل  والشهادة  النساء،  شهادة  فيه  تقبل 
أو  شاهدين  به  أقام  فإْن  اٍم،  أيَّ ثالثة  بنفسه  الكفالة  فيه  وتصحُّ  العفو،  عنه 
شاهدًا وامرأتني ال حيبس لتعديل شهوده، وقال ابن رستم عن حممٍد: ُيؤخذ 
يف التَّعزير الكفيل، وال حيبس حتى ُيسأل عن شهوده، وجييز فيه الشهادة عىل 

الشهادة، وشهادة النساء مع شهادة الرجال، كام تقبل يف الديون(.
ويصحُّ العفو عنه؛ لقوله هيلع ةالصلا مالسلاو: »حتاموا)3) عن عقوبة ذوي 
عثراهتم«)5)،  اهليئات  ذوي  »أقيلوا  مالسلاو:  ةالصلا  هيلع  وقال  املروءات«)4)، 
فضل  أليب  واملزيد«)7)  و»التجنيس  الكرخي«)6)،  خمترص  »رشح  يف  كذا 

الكرماين)8).
ينظر: خزانة األكمل للجرجاين ))/6))).  (((

مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (((
عادل  د.  حتقيق:   ،)(69( للقدوري  الكرخي  خمترص  رشح  ويف  و)ب(،  )أ(  يف  كذا   (3(

العبد القادر: )جتافوا(.
مل أقف عليه هبذا اللفظ يف دواوين السنة، وكتب املذهب احلنفي.  (4(

(4375( برقم  فيه،  يشفع  احلد  باب  احلدود،  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  أخرجه   (5(
)33/4)(. جاء يف جمموع فتاوى اللجنة الدائمة )))/8)(: »له طرق كثرية ال ختلو 

عن مقال، ولكنه بمجموعها يكون حديثًا حسنًا«.
ينظر: رشح خمترص الكرخي للقدوري )69)-70)(، حتقيق: د. عادل العبد القادر.  (6(

وهي  للمرغيناين،  واملزيد  التجنيس  كتاب  من  يدي  بني  التي  النسخة  يف  عليه  أقف  مل   (7(
نسخة مكتبة ملت فيض اهلل أفندي ذات الرقم )688).

 (35(/(( الظنون  كشف  يف  ونسبه  الكرماين،  فضل  أليب  نسبه  من  عىل  أقف  مل   (8(
. للمرغيناين 
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شهادة  التعزير  يف  يقبل  ال  أنَّه  ُهللا  همحر  حنيفة  أيب  عن  احلسن  وروى 
النساء))).

ويف »البدائع«))): )أنَّه يظهر ما يظهر به سائر حقوق العباد، من اإلقرار 
الرجال،  مع  النساء  شهادة  فيه  وُتقبل  القايض،  وعلم  والنكول  والبيِّنة 
حقوق  سائر  يف  كام  القايض،  إىل  القايض  وكتاب  الشهادة،  عىل  والشهادة 
العباد، وروى احلسن عن أيب حنيفة ]))ب/أ[ همحر ُهللا ىلاعت أنَّه ال ُتقبل فيه)3) 
فيظهر  العبد عىل اخللوص،  ل؛ ألنَّه حقُّ  النساء، والصحيح هو األوَّ شهادة 
العباد، وال يعمل فيه الرجوع كام ال يعمل يف القصاص  بام تظهر به حقوق 

وغريه، بخالف احلدود اخلالصة(.

التَّعزير؟  بعلمه يف  القارئية«)4): )ُسئل: هل حيكم احلاكم  »الفتاوى  ويف 
]6))أ/ب[ أجاب: نعم، حيكم بعلمه(.

مع  النساء  بشهادة  يثبت  الكفيل، وال  منه  ُيؤخذ  »التُّحفة«)5): )وال  ويف 
الكفيل،  فيه  ُيؤخذ  أنَّه  حممٍد  وعن)6)  الشهادة،  عىل  بالشهادة  وال  الرجال، 

ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )65/7(، اجلوهرة النرية للحدادي ))/)6)).  (((
ينظر: بدائع الصنائع للكاساين )65/7).  (((

)فيه( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (3(
سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط  وهو   )(8 )ل:  للتمرتايش  اهلداية  قارئ  فتاوى  ينظر:   (4(
تنبيه األفهام عىل معاين عمدة احلكام  برقم )039)(، وجاء يف  امللك سعود،  بجامعة 
 :(75(( برقم  أفندي،  أسعد  بمكتبة  خمطوط  وهو   ،)((9 )ل:  املقديس  الغني  لعبد 

»وحيكم القايض عىل املشهوِر بعلمه يف موجب التعزيِر«.
ينظر: حتفة الفقهاء للسمرقندي )48/3)).  (5(

)وعن( يف )أ( و)ب(، والذي يف حتفة الفقهاء للسمرقندي )48/3)(: »وعند«.  (6(



120
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم األول

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

ا  وُتقبل فيه الشهادة عىل الشهادة، وشهادة النساء مع الرجال، وُروي عنه أهنَّ
ب(. امًا، وال ُتقبل يف حقِّ الرضَّ ُتقبل يف حقِّ احلبس أيَّ

التعزير)))  يف  ُتقبل  ال  ُهللا:  همحر  حنيفة  أيب  عن  روايته  يف  احلسن  )وقال 
يف  الرجال  شهادة  مع  النساء  شهادة  ُتقبل  آخر:  قوٌل  وفيها  النساء.  شهادة 
امًا، وخُيىل سبيله وال ُيرضب))). التعزير بحبس الذي وجب عليه التعزير أيَّ
شهادة  تثبت  فال  عقوبٌة،  أهنَّا  فوجهه)3)  ُهللا  همحر  حنيفة  أيب  عن  رواه  ما  ا  أمَّ
إنَّام يريد  النساء مع الرجال، كاحلدود والقصاص. وقوله: وفيها قوٌل آخر، 
يرضهبا  ومل  النساء  شهادة  فقبل  باحلبس،  عقوبٌة  ا  ألهنَّ نفسه؛  مذهب  بذلك 
وقد  باحلبس،  يكون  وقد  ب،  بالرضَّ يكون  قد  التَّعزير  ألنَّ  حبس؛  ولكنَّه 
يكون كالمها)4)، فال يثبت بشهادهتام، وأثبت احلبس الذي أدنى منه(، كذا يف 

»رشح خمترص الكرخي«)5).

للقدوري  الكرخي  خمترص  ورشح  )ب(،  من  وأثبتها  )أ(،  يف  ليست  التعزير(  )يف   (((
))7)(، حتقيق: د. عادل العبد القادر.

للقدوري  الكرخي  خمترص  ورشح  )أ(،  من  وأثبتها  )ب(،  يف  ليست  يرضب(  )وال   (((
))7)(، حتقيق: د. عادل العبد القادر.

)فوجهه( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(، ورشح خمترص الكرخي للقدوري ))7)(،   (3(
حتقيق: د. عادل العبد القادر.

يف )أ( و)ب(: )كالمها(، واملثبت من رشح خمترص الكرخي للقدوري ))7)(، حتقيق:   (4(
د. عادل العبد القادر.

رشح خمترص الكرخي للقدوري ))7)-)7)(، حتقيق: د. عادل العبد القادر.  (5(



121
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم األول

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

زنديق!  يا  أو:  فاسق!  يا  له:  قال  أنَّه  عبٌد  ادَّعى  )لو  ويف »اخلالصة«))): 
ادَّعى  أو  زاين!  يا  له))):  قال  أنَّه  عبٌد  ادعى  أو  فاجر!  يا  أو:  منافق!  يا  أو: 
عليه أمرًا ]))ب/ب[ من األمور التي جيب هبا التَّعزير، أو ادَّعى عليه أنَّه 
رضبه أو لطمه، أو ادَّعى عليه التَّعزير، وأراد استحالفه، حيلَّف؛ ألنَّ التَّعزير 
عقوبًة  كان  سواء  العباد،  حقوق  يف  جيري  واالستحالف  العبد،  حقِّ  حمض 
أو ماالً، فإْن حلف ال يشء عليه، وإذا نكل لزمه التَّعزير؛ ألنَّ التَّعزير يثبت 
حيلَّف  أنَّه  االستحالف  وصفة  بالنُّكول.  فيه  ُيقىض  أْن  فجاز  بهات،  الشُّ مع 
عاه. وال حيلَّف عىل  ادَّ عىل احلاصل: باهلل تعاىل ما له عليك هذا احلقُّ الذي 

السبب: باهلل ما فعلت(.

فيه  جيب  يشٍء  )وكلُّ  هيد:  الشَّ للصدر  القايض«)3)  أدب  »رشح  ويف 
فيها  جيب  شتيمًة)4)  احلرَّ  يشتم  احلّر  أو  العبد،  يقذف  احلّر  مثل:  التَّعزير؛ 
التَّعزير، فيقول الطالب: يل بيِّنٌة حارضٌة، فخذ يل كفياًل منه، جُيب عىل إعطاء 
فيه،  بعفوه، وُيستحلف  العبد، ويسقط  التَّعزير حقُّ  أيام؛ ألنَّ  الكفيل ثالثة 
الرجال،  مع  النساء  بشهادة  ]7))أ/أ[  يثبت  حتى  بهات،  الشُّ مع  ويثبت 

البخاري،  لطاهر  الفتاوى  يدي من خمطوط خالصة  التي بني  النسخة  أقف عليه يف  مل   (((
الفتاوى  يف  بحروفه  وهو   ،)(0((( برقم  أفندي،  اهلل  فيض  ملت  مكتبة  نسخة  وهي 

الولواجلية )88/4).
من قوله: )يا فاسق( إىل هنا سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((

ينظر: رشح أدب القايض للخصاف للصدر الشهيد ))/84)-85)).  (3(
للصدر  للخصاف  القايض  أدب  ورشح  )ب(،  من  وأثبتها  )أ(،  من  سقطت  )شتيمة(   (4(

الشهيد ))/84)).
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يعطيه  أْن  عليه  عى  املدَّ أبى  فإْن  كاألموال،  فيه  الكفيل  إعطاء  عىل  فُيجب 
كفياًل، أمره القايض بمالزمته بالليل والنهار(.

حُيبس  التَّعزير، وال  الكرماين: )ويكفل يف  »التجريد«))) أليب فضٍل  ويف 
هود(. حتى ُيسأل عن الشُّ

رجٌل  ادَّعى  بأن  التَّعزير،  يف  عوى  الدَّ وقع  )وإْن  »التاتارخانية«))):  ويف 
يٌّ  ذمِّ ادَّعى  أو  القذف،  حدُّ  هبا  جيب  ال  شتيمًة  هبا  يريد  شتيمًة،  رجٍل  ِقَبل 
عىل مسلٍم أنَّه قذفه بالزنى، أو ادَّعى رجٌل ِقَبل رجٍل أنَّه رضبه أو خنقه، أو 
ب  عي الرضَّ أنَّه رضهبا رضبًا فاحشًا، أو الرجل يدَّ ِقَبل زوجها  ادَّعت املرأة 
فإنَّ  شتمه،  أنَّه  حرٍّ  عىل  عبٌد  ادَّعى  أو  ولده،  عىل  الفاحش  ]))ب/أ[ 
الواجب يف هذه الصور)3) التَّعزير، فإذا ادَّعى شيئًا ِمْن هذه األشياء، وطلب 
من القايض أْن يأخذ له كفياًل بنفسه أجابه.»جتنيس خواهر زاده«)4): وجيوز 
أْن يأخذ كفياًل بالنَّفس يف التَّعزير، فُيؤخذ الكفيل بالنَّفس إلحضار املكفول 

عنه بنفسه، ما دام إحضاره مُمكنًا، فإْن ُأحرض برئ الكفيل(.

ٌر جيب هبا  »املحيط«)5): )واعلم بأنَّ َمْن ارتكب جنايًة ليس فيها حدٌّ ُمقدَّ
ب ليس  يِّ ال ُيوجب حدَّ القذف، وكذلك اخلنق والرضَّ التَّعزير، وقذف الذمِّ
ب أْن  ٌر رشعًا، وجيب هبا التَّعزير، ورُشط يف دعوى املرأة الرضَّ فيها حدٌّ ُمقدَّ

ينظر: جتريد اإليضاح للكرماين )ص)49).  (((
ينظر: الفتاوى التاتارخانية )0)/64)-66)).  (((

يف )أ(: )الصورة(، واملثبت من )ب(.  (3(
مل أقف عليه مطبوعًا أو خمطوطًا.  (4(

ينظر: املحيط البهاين البن مازة )5)/)30-)30).  (5(
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يكون فاحشًا، ومل ُيشرتط يف دعوى األجانب أْن يكون فاحشًا؛ ألنَّ للزوج 
ب  أْن يرضب امرأته تأديبًا، ولكن ليس له أْن يرضب رضبًا فاحشًا، والرضَّ
ييل ذلك عىل  وأنَّه ال  ده،  يسوِّ أو  اجللد  أو خيرق  العظم،  أْن يكرس  الفاحش 
ب الفاحش عىل ولده وهو كبري  عي الرضَّ امرأته. وذكر ِمْن مجلة ذلك أْن يدَّ
ر وإْن مل يكن فاحشًا،  بعد قيده بالفاحش، والولد إذا رضب أحد أبويه ُيعزَّ
ليس  هذا  أنَّ  إال  املؤمل،  بالفاحش  أراد  وقيل:  سهوًا،  وقع  القيد  هذا  فقيل: 
اسم  ب  الرضَّ ألنَّ  ب؛  الرضَّ اسم  من  ُمستفادًا  صار  اإليالم  ألنَّ  بصحيٍح؛ 
أنَّه  العبد وقذفه، إال  لفعٍل مؤملٍ، ]7))أ/ب[ وذلك من مجلة ذلك))) شتم 
]))ب/ب[  مستورين  شاهدين  التَّعزير  عي)))  مدَّ أقام  وإْن   . احلدُّ جيب  ال 
عى عليه، فالقايض ال حيبسه، وبعدما ثبتت  وطلب من القايض أْن حيبس املدَّ
ره باحلبس له ذلك، وإذا جاز أْن يكون  حقيقة الشتم لو أراد القايض أْن ُيعزِّ

احلبس)3) موجب حقيقة الشتم ال جيب استيفاؤه بتكلُّم)4) الشتم(.

فيها اضطراب، ولعل صواهبا: )وكذلك  والعبارة  )أ(، وليست يف )ب(،  )ذلك( من   (((
من مجلة ذلك(، ويف املحيط البهاين )5)/)30(: )وذكر من مجلة ذلك(.

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )بدعوى(.  (((
يف )ب(: )باحلبس(، واملثبت من )أ(.  (3(

الذي يف املحيط البهاين )5)/)30-)30(: )ال جيوز استيفاؤه بتهمة الشتم(.  (4(
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ويف »التهذيب«))): )وجيوز أْن ُيؤخذ يف التَّعزير الكفيل، وُتقبل الشهادة 
عىل الشهادة، وشهادة))) النساء مع الرجال )3)، عن ابن)4) زياٍد عن أيب حنيفة 
همحر ُهللا: ال ُتقبل شهادة النساء. وجيري فيه االستحالف، وجيوز العفو فيه(.

ويف »حميط الرسخيس«)5): )وكلُّ يشٍء جيب فيه التَّعزير ُيجبر عىل إعطاء 
الكفيل فيه)6)؛ ألنَّ التَّعزير حقُّ العبد، يسقط بعفوه، ويستحلف فيه، ويثبت 
مع الشبهات، حتى يثبت بشهادة النساء مع الرجال، فصار كاألموال، وألنَّ 
التَّعزير تعنيٌف وليس بعقوبٍة، كرضب الصبيِّ والزوجة بتعنيٍف وتأديٍب، وإْن 
كان يف صورة العقوبة، وهلذا اختلف التَّعزير باختالف الناس، مع اتفاق)7) 
اجلنايات؛ ألنَّ الناس يتفاوتون بام يقع به التعنيف، فكذلك االستيثاق، وقد 

وجب حّقًا للعبد؛ ألنَّه ينتفع به، وهو تشفِّي صدره(.

ينظر: هتذيب الواقعات للقالنيس )ل: 7))).  (((
)وشهادة( سقطت من )أ(، وهي يف )ب(.  (((

هتذيب  من  واملثبت  النساء(،  )مع  )ب(:  من  وسقطت  النساء(،  مع  )الرجال  )أ(:  يف   (3(
الواقعات للقالنيس )ل: 7))).

يف )ب(: )أيب(، تصحيف، واملثبت من )أ(.  (4(
اهلل  فيض  ملت  بمكتبة  خمطوط  وهو   )438 )ل:  للرسخيس  الرضوي  املحيط  ينظر:   (5(

أفندي، برقم )963).
)فيه( ليست يف )أ(، وليست يف نسخة املخطوط، وأثبتها من )ب(.  (6(

الذي يف املحيط الرضوي للرسخيس )ل: 438(: )باختالف(.  (7(
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السابع الفصل 

ور وما ُيصنع به يف شاهد الزُّ

بالتَّشهري،  ره)))  ُيعزِّ ور  الزُّ شاهد  أخذ  إذا  )القايض  »الولواجلية«))): 
غري  كان  إْن  قومه  وإىل  ُسوقّيًا،  كان  إْن  سوقه  أهل  إىل  يبعث  أْن  وتفسريه: 
روا النَّاس. وقال أبو  ، فيقول: إنَّا وجدناه شاهد زوٍر فاحذروه، وحذِّ سوقيٍّ
يرى،  ما  قدر  عىل  واحلبس  ب  بالرضَّ ره  ُيعزِّ ىلاعت:  ُهللا  امهمحر  وحممد  يوسف 
]3)ب/أ[ حتى تظهر توبته، لكن ال يبلغ أربعني سوطًا. ثم قال أبو يوسف 
دون  ا  عمَّ رجع  فكأنَّه  سوطًا)3)،  وسبعني  مخسًة  بالتَّعزير  يبلغ  ذلك:  بعد 
جر  للزَّ أبلغ  ب  والرضَّ للزجر،  مرشوٌع  التَّعزير  يقوالن:  فهام)4)  األربعني، 
ىلاعت  ُهللا  همحر  حنيفة  وأبو  ور،  الزُّ شهادة  غري  يف  كام  أوىل،  فكان  التَّشهري،  من 
زمن  يف  قاضيًا  كان  وهو  يرضب،  وال  ر  ُيشهِّ كان  أنَّه  يٍح  رُشَ بحديث  احتجَّ 
من  أحٌد  عليه  ُينكر  ومل  نيعمجأ،  مهيلع  ىلاعت  ]8))أ/أ[  ِهللا  ناوضر  الصحابة 
إجيابه  فكان  العقوبة،  يف  أدنى  التَّشهري  وألنَّ  اإلمجاع،  حملَّ  فحلَّ  الصحابة، 
تفوت  التَّشهري  فائدة  ألنَّ  باالتفاق؛  وجهه  د  ُيسوَّ ال  ور  الزُّ شاهد  ثم  أوىل. 
ُيقرَّ  إْن  ور  الزُّ وشاهد  منه.  حيذروا  حتى  يعرفونه  ال  الناس  ألنَّ  بالتَّسويد؛ 
بقتل  يشهد  أو  دًا،  ُمتعمِّ فيام شهدُت  كذبُت  فيقول:  بذلك  نفسه  بلسانه عىل 
ألنَّ  ر؛  فُيعزَّ غلطًا،  أو  سهوًا  هو  ِع  يدَّ ومل  حّيًا،  بقتله  املشهود  فيجيء  رجٍل 

ينظر: الفتاوى الولواجلية )40/4).  (((
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )شاهد زور يعزر(.  (((

من قوله: )ثم قال أبو يوسف( إىل هنا سقط من )أ(، وأثبته من )ب(.  (3(
يف )أ(: )فيام(، تصحيف، واملثبت من )ب(.  (4(
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ر عىل))) ذلك زجرًا له عن الكذب)))  د حراٌم يف الرشع، فُيعزَّ الكذب املتعمَّ
كام يف سائر املعايص(.

هبا،  احلكم  قبل  هادة  الشَّ إذا رجع عن  اهد  الشَّ )ُسئل عن  »الوفائية«)3): 
نعم؛ يصحُّ رجوعه،  أجاب:  أم ال؟  التَّعزير  عليه  هل يصحُّ رجوعه وجيب 

وجيب عليه التَّعزير(.

رر والغرر«)4): )وحكمه بعد القضاء وقبض املال التَّعزير والتَّضمني،  »الدُّ
ومل ينقص التَّعزير(.

حدثنا  قال:  وكيع،  حدثنا  )قال:  للخصاف)5):  القايض«  »أدب  ويف 
عمر  ]3)ب/ب[  عند  قوٌم  »شهد  قال:  اجلزريِّ  الكريم  عبد  عن  سفيان، 
سبعني،  فرضب  مهم،  فاهتَّ رمضان،  هالل  عىل  هنع  ُهللا  يضر  العزيز  عبد  بن 
األعىل،  عبد  قال: حدثنا  بن حممد،  اهلل  عبد  قال: حدثنا  وأبطل شهادهتم«. 
ر«. قال: حدثنا عبد اهلل بن  ُيعزَّ عن معمٍر، عن الزهري قال: »شاهد الزور 

يف )أ(: )عن(، واملثبت من )ب(.  (((
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )عنه(، وعبارة الفتاوى الولواجلية )40/4(: »فيعزر عىل ذلك؛   (((

زجرًا له عن ذلك، كام يف سائر املعايص«.
الظنون  كشف  يف  قال  الوفائي،  حممد  الدين  لشمس  الفتاوى؛  جامع  املراد  يكون  قد   (3(
البحر  يف  نجيم  ابن  عنه  نقل  وقد  منثورة«.  مسائل  عىل  مشتمل  »خمترٌص،   :)575/((

الرائق)73/5)(، وابن عابدين يف احلاشية )359/4).
التَّعزير والتَّضمني...،  املال  القضاء وقبض  يف درر احلكام ))/)39(: »وحكمه بعد   (4(

ومل ينتقض أي القضاء«.
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف للصدر الشهيد )4/)55(، وليس فيه ذكر لآلثار،   (5(

وهي يف مصنف ابن أيب شيبة )550/4).
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قال: »شاهد  يونس، عن احلسن  ام، عن  العوَّ بن  عبَّاد  قال: حدثنا  حممد)))، 
ف الناس وُيقال: إنَّ هذا شاهٌد بزوٍر«)3). قال  )))، وُيعرَّ ور ُيرضب شيئًا  الزُّ
عبد اهلل بن حممد، قال: حدثنا عبَّاٌد، عن أشعث، عن الشعبي قال: »شاهد 
ور ُيرضب ما دون أربعني، مخسًة وثالثني، ستة وثالثني)4) سبعًة وثالثني«.  الزُّ
قال عبد اهلل بن حممد، قال: حدثنا عبد اهلل احلجازي، عن عبد اهلل بن سعيد: 
ور سبعني سوطًا«. قال:  »أنَّ عمر بن عبد العزيز يضر ُهللا هنع جلد شاهد الزُّ
م  يٍح قال: »إذا اهتَّ حدثنا أيب، عن ُهَشيٍم، عن خالٍد، عن ابن ِسريين، عن رُشَ
ور  اهد مل يسأله عن يشٍء حتى يقوم«. وينبغي للقايض إْن عرف شاهد الزُّ الشَّ
ر الناس  أْن ُيشهره، وينادي عليه يف حملَّته)5)، أو يف سوقه، ]8))أ/ب[ وحُيذِّ
ة،  رَّ بالدِّ أو  أسواطًا،  يرضبه  يوسف:  أبو  وقال  حنيفة،  أيب  قول  وهذا  منه، 

وُينادي عليه، ويشهره، حتى يعرفه الناس، ولعلَّ غريه أْن يتَّعظ به(.

هل  ر  ُيعزَّ كان)7)  إذا  عندمها  )ثم  للصدر:  القايض«)6)  أدب  »رشح  ويف 
يذكر  ومل  ر،  ُيعزَّ عندمها  أنَّ  »املبسوط«)8)  يف  ذكر  ال؟  أم  التَّعزير  مع  يشهره 

)قال: حدثنا عبد اهلل بن حممد( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
يف )أ(: )شنيعًا(، واملثبت من )ب(، ومصنف ابن أيب شيبة )550/4).  (((

يف )أ(: )شاهد الزور(، واملثبت من )ب(، ومصنف ابن أيب شيبة )550/4).  (3(
)ستة وثالثني( سقطت من )أ(، و)ب(، وأثبتها من مصنف ابن أيب شيبة )550/4).  (4(

يف )ب(: )جملسه(، واملثبت من )أ(.  (5(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف للصدر الشهيد )553/4).  (6(

الشهيد  للصدر  القايض  أدب  ورشح  )ب(  من  وأثبتها  )أ(،  من  سقطت  كان(  )إذا   (7(
.(553/4(

ينظر: املبسوط للرسخيس )6)/45)).  (8(
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أنَّه  الكتاب  ]4)ب/أ[  صاحب  ههنا  وذكر  واإلثبات،  بالنفي  التَّشهري 
صاحب  تنصيص  لوال  احللواين:  األئمة  شمس  اإلمام  الشيخ  قال  ُيشهر. 
الكتاب عىل هذا وإال لكان ُمشِكاًل. ثم بنيَّ صاحب الكتاب املعنى له أليِّ 

ور(. ر الشاهد فقال: لكي يتَّعظ به غريه، فال يشهد بالزُّ معنى ُيعزَّ

ويف  ر،  ُيعزَّ ور  الزُّ شاهد  أنَّ  عىل  العلامء  )اتَّفق  »التاتارخانية«))):  ويف 
الكايف))): اتَّصل القضاء أو مل يتَّصل، غري أنَّ أصحابنا اختلفوا يف تعزيره، قال 
ر وال ُيرضب، ويف الرساجية)3):  أبو حنيفة همحر ُهللا يف املشهور: ُيطاف به وُيشهَّ
وعليه الفتوى. فإْن كان ُسوقّيًا يبعث به القايض إىل أهل سوقه، وإْن كان غري 
روا)4)  سوقيٍّ إىل أهل حملَّته، ويقول: إنَّا وجدناه شاهد زوٍر، فاحذروه وحذِّ
أربعني  يبلغ  وال  ُيرضب  ىلاعت:  ُهللا  امهمحر  وحممد  يوسف  أبو  وقال  الناس. 
أبو يوسف  يبلغ مخسًة وسبعني. وروى  أبو يوسف وقال:  ثم رجع  سوطًا. 
ر  وُيشهَّ به،  ُيطاف  ثم  ُيرضب  أنَّه  ُهللا  همحر  حنيفة  أيب  عن  ُهللا  امهمحر  وحممد 
ويف  ر.  ُيشهَّ ال  أنَّه  إىل  يشري  أنَّه  الكتاب  صاحب  ذكر  ما  عىل  ال  قوهلام  عىل 
الرساجية)5): وقاال: ُيرضب وجيعًا، وحُيبس تأديبًا. ويف الكايف)6): وهو قول 

ينظر: الفتاوى التاتارخانية )))/86-84).  (((
ينظر: الكايف للحاكم الشهيد )ل: 59)).  (((

ينظر: الفتاوى الرساجية لرساج الدين األويش )ص505).  (3(
 :(84/((( التاتارخانية  الفتاوى  يف  والذي  )ب(،  من  واملثبت  )وحذر(،  )أ(:  يف   (4(

)فاحذروه، وحذروه الناس(.
ينظر: الفتاوى الرساجية لرساج الدين األويش )ص505).  (5(

ينظر: الكايف للحاكم الشهيد )ل: 59)).  (6(
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سليامن  أبا  سمعُت  األزهر:  ابن  قال  النوازل))):  ويف  ىلاعت.  ُهللا  همحر  افعي  الشَّ
الصغري  اجلامع  ويف  سنة.  يتوب  بعدما  وحُيبس  ُيرضب  ور  الزُّ شاهد  يقول: 
هذا  إنَّ  ٍة)4):  حملَّ كل  يف  وُينادى  البلد،  يف  ُيطاف  أْن  والتَّشهري  للعتايب))))3): 
ور /]4)ب/ب[ فال ُتشهدوه. ويف الكايف)5): وذكر شمس األئمة  شهد بالزُّ
ر عنهام أيضًا)6)، والتَّعزير واحلبس عىل قدر ما يراه القايض  الرسخيس أنَّه ُيشهَّ
أْن  إىل  وحُيبس  ]9))أ/أ[  ويطاف  ُيرضب  وقاال:  الينابيع)7):  ويف  عندمها. 
أنَّه  الطحاوي  باإلمجاع)9)، وذكر يف رشح  م)8) وجهه  ُيَسخَّ توبًة، وال  حُيِدث 
ر عىل قوهلام  اف يف كتابه)0)) أنَّه ُيشهَّ ال ُيطاف به يف قوهلم مجيعًا. وذكر اخلصَّ
أنه  ور  الزُّ هنع »يف شاهد  ُهللا  يضر  ُروي عن عمر  أيضًا. والذي  ب  الرضَّ بغري 

قد يكون املراد نوازل الفتاوى للسمرقندي، ومل أقف عليه يف موضعه منه )ص57))  (((
.(396(

يف )أ(: )للبقايل(، ويف )ب(: )للقباين(، واملثبت من الفتاوى التاتارخانية )))/85).  (((
مل أجده يف موضعه )ل: 88، ج4( من رشح اجلامع الصغري للعتايب، وهو خمطوط بمكتبة   (3(
ملت فيض اهلل أفندي، برقم )759(، ووجدته بحروفه يف جامع الفتاوى للعتايب )ل: 

00)(، وهو خمطوط باملكتبة الظاهرية بدمشق برقم )74)5).
كذا يف )ب(، وجامع الفتاوى للعتايب )ل: 00)(، ويف )أ(: )حملته(.  (4(

ينظر: الكايف للحاكم الشهيد )ل: 59)).  (5(
)أيضًا( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (6(

العزيز  الينابيع يف معرفة األصول والتفاريع للرومي )ص753)(، حتقيق: عبد  ينظر:   (7(
العليوي.

كذا يف )ب(، والينابيع يف معرفة األصول والتفاريع للرومي )ص753)(، حتقيق: عبد   (8(
م(. العزيز العليوي )))/85(، ويف )أ(: )يفحَّ

ينظر: األصل ملحمد بن احلسن )))/))5(، تبيني احلقائق للزيعيل )4/)4)).  (9(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف للحاكم الشهيد )4/)55).  ((0(
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م))) وجهه«، فتأويله عند شمس األئمة الرسخيس أنَّه قال ذلك بطريق  ُيسخَّ
السياسة، إذا رأى املصلحة فيه، وتأويله عند الشيخ اإلمام أنَّه مل ُيرد حقيقة 
دًا.  ى ُمسوَّ التَّسويد، وإنَّام أراد التَّخجيل بالتَّفضيح والتَّشهري، فإنَّ اخلَِجل ُيسمَّ
ور سواء.  الزُّ ة يف شهادة  الذمَّ ْغنَاقي«))): والرجال والنساء وأهل  السِّ  « ويف 
فيقول:  بذلك،  نفسه  عىل  املقرُّ  عندنا  ور  الزُّ وشاهد  الكتاب:  صاحب  قال 
املشهود  فيجيء  بموته  أو  رجٍل  بقتل  شهد  أو  دًا،  ُمتعمِّ شهدُت  فيام  كذبُت 
نفسه،  ٍة عن  أو دفع مرضَّ لتهمٍة،  ُردَّت شهادته  َمْن  ا  فأمَّ أو موته حّيًا،  بقتله 
أو ملخالفٍة وقعت بني الدعوى والشهادة، أو ملخالفٍة وقعت بني الشاهدين، 
ا إذا قال: غلطُت، أو أخطأُت،  ْغنَاقي «)3): فأمَّ فليس شاهد زوٍر. ويف » السِّ
أصاًل.  ر  ُيعزَّ ال  والشهادة،  الدعوى  بني  ملخالفٍة  أو  لتهمٍة  شهادته  ُردَّت  أو 
ثالثة  عىل  املسألة  وهذه  ]5)ب/أ[  الكاتب:  حممد  أبو  اإلمام  احلاكم  وقال 
ر ِمْن غري خالٍف. وإْن رجع  أوجٍه: إْن رجع عىل سبيل التوبة والندامة ال ُيعزَّ

حتقيق:  )ص753)(،  للرومي  والتفاريع  األصول  معرفة  يف  والينابيع  )ب(،  يف  كذا   (((
م(. عبد العزيز العليوي )))/85(، ويف )أ(: )يفحَّ

التاتارخانية  الفتاوى  يف  والذي  )القباين(،  )ب(:  ويف  )العتايب(،  )أ(:  يف  املوضعني  يف   (((
النهاية  يف  موجود  املذكور  النص  إنَّ  حيث  الصواب؛  وهو  ْغنَاقي(،  )السِّ  :)86/(((
اهلل  بمكتبة ملت فيض  3(، وهو خمطوط  اجلزء  0)) من  ْغنَاقي )ل:  للسِّ اهلداية  رشح 

أفندي، برقم )904).
ْغنَاقي )ل: 0)) من اجلزء 3). ينظر: النهاية رشح اهلداية للسِّ  (3(
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يقيم)))  ال  كان  وإْن  خالٍف،  غري  ِمْن  ب  بالرضَّ ر  ُيعزَّ اإلرصار)))  سبيل  عىل 
املوطن)5)  اختلفا يف  إذا  الشاهدين)4)  ثم ذكر)3) يف  قلنا.  الذي  فعىل اخلالف 
الذي شهدا بالفعل فيه، أو اختلفا يف الفعل نفسه، أو يف اإلنشاء واإلقرار يف 

الفعل: )قال أبو حنيفة همحر ُهللا ىلاعت: ال تعزير عليه وال رضب)6)))7).

ْغنَاقي )ل: 0))  كذا يف )ب(، ويف )أ(: )إرصار(، والعبارة يف النهاية رشح اهلداية للسِّ  (((
من اجلزء 3( غري واضحة يل، ويف الفتاوى التاتارخانية )))/86(: )اإلرضار(.

ْغنَاقي )ل: 0)) من اجلزء 3):  كذا يف )أ( و)ب(، والذي يف النهاية رشح اهلداية للسِّ  (((
)ال يعلم(.

ْغنَاقي )ل: 0)) من اجلزء 3). ينظر: النهاية رشح اهلداية للسِّ  (3(
يف )أ(: )يف أنَّ شاهدين(، واملثبت من )ب(.  (4(

يف )أ(: )املواطن(، واملثبت من )ب(.  (5(
النهاية  يف  وليست   ،)86/((( التاتارخانية  والفتاوى  و)ب(،  )أ(  يف  رضب(  )وال   (6(

ْغنَاقي )ل: 0)) من اجلزء 3). رشح اهلداية للسِّ
ْغنَاقي )ل: 0)) من اجلزء 3). ينظر: النهاية رشح اهلداية للسِّ  (7(
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الثامن الفصل 

يف اللوطي وواطئ البهيمة وما ُيصنع هبام

، فإْن كانت البهيمة  دُّ ر وال حُيَ ويف »خزانة املفتيني«))): )ولو أتى هبيمًة ُيعزَّ
يدفعها  أْن  صاحبها  ُيطاَلب  لغريه  كانت  وإْن  حلمها،  ُيؤكل  وال  ُذبحت،  له 
وليس  امُهنع،  ُهللا  يضر  وعيل  عمر  عن  مأثوٌر  وهذا  يذبحها،  ثم  بقيمتها،  إليه 
واإليالج  سرته،  جيب  ال  حتى  الفرج  حكم  البهيمة  لفروج  ]9))أ/ب[ 
ٍة، وهلذا قلنا إنَّه ال ينقض طهارته بمجرد  فيه بمنزلة اإلدخال يف كوٍز أو كوَّ

اإليالج ِمْن غري إنزال(.

؛  البهيمة))) ال ُيوجب احلدَّ ، وكذلك وطء  امليتة ال ُيوجب احلدَّ )ووطء 
تكن  مل  إْن  البهيمة  وُتذبح  ر،  ُيعزَّ أنَّه  الطحاوي  رشح  يف  االشتهاء.  النعدام 
ابة  بح، ويضمن الفاعل قيمة الدَّ مأكولًة، ثم حُترق بالنَّار، وال حُترق قبل الذَّ
جائٌز  بالنَّار  اإلحراق  الرسخيس:  اإلمام  الشيخ  قال  لغريه.  ابة  الدَّ كانت  إْن 
ُتذبح  ا  فإهنَّ ]5)ب/ب[  اللَّحم  مأكولة  ابة  الدَّ كانت  وإْن  بواجٍب.  وليس 
افعي)3) وال حُترق بالنَّار. ويف خالصة  همحر ُهللا والشَّ ثم ُتؤكل عند أيب حنيفة 
يوسف  أبو  وقال  ه.  للتَّنزُّ ُتؤكل  ال  إنَّام  أهنَّا  املواضع  بعض  ويف  الفتاوى)4): 

ينظر: خزانة املفتيني للسمنقاين )ل: 300).  (((
)أ(،  من  واملثبت  امليتة(،  وطء  وكذلك  احلد،  يوجب  ال  البهيمة  )ووطء  )ب(:  يف   (((

والفتاوى التاتارخانية )7/6)3).
)والشافعي( ليست يف )أ(، والفتاوى التاتارخانية )7/6)3(، وأثبتها من )ب(.  (3(

ملت  بمكتبة  خمطوط  وهو   ،)403 )ل:  البخاري  لطاهر  الفتاوى  خالصة  ينظر:   (4(
فيض اهلل أفندي، برقم )))0)).
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ابة إْن كانت  وحممد امهمحر ُهللا ىلاعت: حُترق بالنَّار)))، ثم يضمن الفاعل قيمة الدَّ
ابة لغري الفاعل ُيطلب ِمْن صاحبها أْن  ابة لغريه. ويف املنتقى: إذا كانت الدَّ الدَّ
يدفعها بقيمتها من الفاعل، ثم يذبحها وحُيرقها إْن كانت ممَّا ال ُيؤكل حلمها، 

وإْن كانت ممَّا ُيؤكل حلمها))) يذبحها وال حُيرقها( كذا يف »التاتارخانية«)3).

يلوط  أو  دبرها،  يف  أجنبيًة  امرأة  يأيت  )رجل  األكمل«)4):  »خزانة  ويف 
واملفعول،  الفاعل  عىل  حدَّ  ال  ىلاعت:  ُهللا  همحر  حنيفة  أبو  قال  دبره،  يف  بغالٍم 
جم، وإْن  ران مجيعًا حالة الطواعية. وعندمها: إْن كانا حُمصنني فالرَّ ولكن ُيعزَّ
كانا غري حُمصنني فاجللد، وعليهام الغسل وإْن مل ُينزال بال خالٍف)5). لو قذف 
أيب  عند  احلدُّ  جيب  ال  املرأة،  بذلك  قذف  أو  دبرها،  يف  املرأة  بإتيان  الرجل 
رصيح  يف  كام  باسمه  ه  سامَّ يكن  مل  وإْن   ، احلدُّ فعليه  صاحبيه  وعند  حنيفة، 
غالم  يا  يقول:  أْن  الكناية  غري  ِمْن  رصحيه  مشاخينا:  بعض  وقال  العرف. 
يان، وقال بعضهم: ليس هذا برصيٍح، ولكنَّ الرصيح أْن يقول: كشيده، أو 

! ال حدَّ عليه(. ا لو قال: يا لوطيُّ قال)6)، أمَّ

)بالنار( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(، والفتاوى التاتارخانية )7/6)3).  (((
)وإن كانت مما يؤكل حلمها( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(، والفتاوى التاتارخانية   (((

.(3(7/6(
ينظر: الفتاوى التاتارخانية )7/6)3).  (3(

ينظر: خزانة األكمل للجرجاين ))/)0)).  (4(
مل  )وإن  األكمل ))/)0)(:  والذي يف خزانة  واملثبت من )ب(،  )أ(: )بخالٍف(،  يف   (5(

ينزل بالخالف، بخالف ما لو أتى هبيمة ومل ينزل(.
غالم  )يا   :)(0(/((  :((0(/(( األكمل  خزانة  يف  والذي  )أ(،  يف  له  وبيَّض  كذا!   (6(
أو  كننده،  بكون  أي  يقول:  أن  الرصيح  لكن  برصيح،  هذا  ليس  بعضهم:  وقال  تارة، 



134
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم األول

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

»املحيط«))): )وَمْن وطئ امرأًة يف دبرها، أو وطئ غالمًا فليس عليه حدُّ 
ر(. الزنا عند أيب حنيفة همحر ُهللا ىلاعت، وُيعزَّ

ويف »اخلانية«))): )أشدَّ التَّعزير(.

وعندمها:  توبًة،  حُيِدث  حتى  جن  السِّ )وُيودع  »املحيط«)3):  ]6)ب/أ[ 
حُيدُّ حدَّ الزنى(.

افعي همحر ُهللا ىلاعت). ويف »الكايف«)4): )وهو أحد)5) قويل الشَّ

يف  اإلنزال  ُيشرتط  هل  هذا:  عن  عيل  بن  احلسن  )ُسئل  »اليتيمة«)6))7): 
إجيابه  يف)8)  ُيكتفى  أم  وحممٍد،  يوسف  أيب  عند  للحدِّ  ُموجبًة  اللواطة  كون 

تواري احلشفة؟ فقال: ُيكتفى بالتَّواري(.

ا لو قال: يا لوطي، ال حد، فإنَّه نسبه إىل هبيمة هبذا الفعل(. قال: يا كري خواره، أمَّ
ينظر: املحيط البهاين البن مازة )390/6).  (((

ينظر: فتاوى قاضيخان )383/3).  (((
ينظر: املحيط البهاين البن مازة )390/6).  (3(

الفتاوى  يف  عنه  ونقله   ،)((5 )ل:  الشهيد  للحاكم  الكايف  من  موضعه  يف  أجده  مل   (4(
التاتارخانية )5/6)3).

)أحد( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (5(
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )التتمة(.  (6(

ينظر: يتيمة الدهر للرتمجاين )ل: 80).  (7(
)يف( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (8(
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ا لو وطئ املرأة يف دبرها  )ورأيت يف الروضة))) أنَّ اخلالف يف الغالم، أمَّ
حُيدُّ بال خالٍف، واألصح))) أنَّ الكلَّ عىل اخلالف)3). ولو فعل هذا بعبده أو 
أمته أو منكوحته، ويف الكايف)4): بنكاٍح صحيٍح أو فاسٍد، ال حُيدُّ بال خالٍف، 

نصَّ عليه يف الزيادات)5)))6)

ه، أو ذات  ج امرأًة ال حيلُّ نكاحها، بأْن تزوج ُأمَّ »املحيط«)7): )وَمْن تزوَّ
أو مطلقته ثالثًا، وقال:  الغري،  أو منكوحة  الغري،  ة  ُمعتدَّ أو  رحٍم حمرٍم منه، 
ا عيلَّ حراٌم، ودخل هبا، قال أبو حنيفة همحر ُهللا ىلاعت: ال حدَّ عليه،  علمُت أهنَّ
علام  إذا  احلدُّ  عليهام  ىلاعت:  ُهللا  امهمحر  وحممد  يوسف  أبو  وقال  ر.  ُيعزَّ ولكن 

باحلرمة(.

للناطفي، وهلا نسخة بمكتبة البلدية باإلسكندرية، برقم )9)(، ومل أمتكن من الوصول   (((
فروع  فيها  الفائدة،  كثرية  احلجم،  »صغرية   :)93(/(( الظنون  كشف  يف  قال  إليها. 

غريبة«.
يف )أ(: )والتصحيح(، ويف )ب(: )الصحيح(، واملثبت من املحيط البهاين البن مازة   (((

)390/6(، والفتاوى التاتارخانية )6/6)3).
ينظر: اجلوهرة النرية ))/55)).  (3(

ينظر: الكايف للحاكم الشهيد )ل: 3))( )ل: 5))(، وهو خمطوط بمكتبة ملت فيض   (4(
اهلل أفندي، برقم )3)9).

 ،)390/6( مازة  البن  البهاين  املحيط  من  واملثبت  )الروايات(،  و)ب(:  )أ(  يف   (5(
والفتاوى التاتارخانية )6/6)3).

الكالم يعود لصاحب املحيط البهاين )390/6(، وقد نقل املؤلف كالمه من صاحب   (6(
الفتاوى التاتارخانية )5/6)6-3)3).

ينظر: املحيط البهاين البن مازة )390/6).  (7(
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ويف »الواقعات«))): )قال الفقيه أبو الليث همحر ُهللا ىلاعت: وبه نأخذ(.

إينِّ  قال:  لو  أنَّه)3)  عىل  وأمجعوا  الفتوى.  )وعليه  »الرساجية«))):  ويف 
.) ، ال جيب احلدُّ ا حتلُّ ظننت أهنَّ

منَكٌر  ألنَّه  ر؛  ُيعزَّ الفرج  دون  فيام  أجنبيًة  وطئ  )وَمْن  »اهلداية«)4):  ويف 
ٌر(. ليس فيه يشٌء ُمقدَّ

ويف »غاية البيان«)5): )وأراد بالوطء فيام دون الفرج التَّفخيذ، ال اإلتيان 
بر؛ ألنَّ بياهنا جييء عقيب هذا(. يف الدُّ

املكروه،  املوضع  يف  امرأته  أتى  إذا  الرجل  أنَّ  )اعلم  أيضًا:  وفيه 
بر، أو عمل مع الغالم عمل قوم لوٍط، فال حدَّ عليه  ]6)ب/ب[ أو يف الدُّ
أْن يتوب أو يموت، كذا  ر وحُيبس إىل  ُيعزَّ ُهللا ىلاعت، لكنَّه  همحر  عند أيب حنيفة 
ذكره عالء الدين. وعند أيب يوسف وحممد امهمحر ُهللا ىلاعت جيب عليه حدُّ الزنا، 
إْن كان حمصنًا ُيرَجم، وإْن كان غري حمصٍن جُيلد، لكن هذا احلكم عند نكاح 
مأتاها  غري  يف  أمته  أو  امرأته  أتى  َمْن  فإنَّ  اململوكة،  غري  ويف  الزوجة،  غري 

ينظر: الواقعات احلسامية حلسام الدين ابن مازة )ل: 08)( وهو خمطوط بمكتبة األمري   (((
سلطان بن عبد العزيز بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، برقم )53)4).

ينظر: الفتاوى الرساجية لرساج الدين األويش )ص78)).  (((

)وأمجعوا عىل أنَّه( ليست يف الفتاوى الرساجية )ص78)).  (3(
ينظر: اهلداية رشح البداية للمرغيناين ))/346).  (4(

ينظر: غاية البيان لإلتقاين )ص4))-5))).  (5(
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الزيادات.  يف  ح  رصَّ ]وبه[)))  عليه،  مًا  حُمرَّ كان  وإْن  أيضًا،  عندمها  حُيدُّ  ال 
. وكلُّ ما ُيروى يف هذا الباب عن  والغالم اململوك كغري اململوك عىل األصحِّ
النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو وعن الصحابة ناوضر ِهللا ىلاعت مهيلع نيعمجأ من القتل أو 
جيوز  وعندنا  السياسة،  عىل  حمموٌل  فذلك  ذلك،  وغري  التَّنكيس  أو  الرجم 
»الزيادات«))):  يف  قال  ما  إىل  ترى  أال  والسياسة،  التَّعزير  بطريق  ذلك  مثل 
اعتاد)3)  إذا  قتله  شاء  إْن  اإلمام،  إىل  والرأي  التَّعزير،  ]30)أ/ب[  به  جيب 

ذلك، وإْن شاء رضبه وحبسه(.

بتعزيٍر،  وليس  قتٌل  األمور  هذه  إنَّ  قال  َمْن  قول  اندفع  ذكر  بام  أقول: 
كام ال خيفى، بل الواجب عنده التَّعزير الرشعي الذي ستعرفه يف فصله، كام 

ُيعلم من سائر الكتب، فتدبَّر.

ويف »التُُّمرتايش«)4): )هل تكون اللواطة يف اجلنة؟ قلنا: بعضهم قال هذا 
مت يف الدنيا عقاًل وسمعًا ال ُتباح يف اجلنة،  عىل أصل إْن كانت اللواطة ُحرِّ
عىل  األعىل  صفة  تكون  قالوا:  وبعضهم  ُتباح.  عقاًل  ال  سمعًا  مت  ُحرِّ وإْن 
صفة الذكور، وصفة األسفل عىل وصف اإلناث، وهذا منقوٌل ]7)ب/أ[ 
، والصحيح أْن ال تكون اللواطة يف اجلنة؛ ألنَّه هناحبس ىلاعتو استبعد  عن املاحليِّ

)وبه( ليست يف )أ(، و)ب(، وأثبتها من غاية البيان لإلتقاين )ص5))(، وهبا يكتمل   (((
السياق.

نقله عنه يف العناية رشح اهلداية )63/5)(، ولسان احلكام )ص398(، والنهر الفائق   (((
.((40/3(

يف )أ(: )اعتقاد(، واملثبت من )ب(.  (3(
ينظر: رشح اجلامع الصغري للتمرتايش )ل: )))).  (4(
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ه  ٱۡلَعٰلَِمنَي80﴾)))، وسامَّ ّمَِن  َحٖد 
َ
أ ِمۡن  بَِها  َسَبَقُكم  ذلك واستقبحه، ﴿َما 

هٌة عن اخلبائث(. ئَِث﴾))) ، واجلنَّة منزَّ ۡعَمُل ٱۡلََبٰٓ خبثًا بقوله: ﴿َكنَت تَّ

جيب  ولكن  عليه)4)،  حدَّ  فال  ميتٍة  بامرأٍة  زنى  )إذا  »اخلانية«)3):  ويف 
التَّعزير(.

فيه: ما  بامرأٍة ميتٍة فال حدَّ عليه، واألصل  ويف »الذخرية«)5): )إذا زنى 
ُروي أنَّ هبلوالً النبَّاش فعل ذلك عىل عهد رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو، فلم 
فيه  وليس  مًا،  حمُرَّ فعاًل  ارتكب  ألنَّه  التَّعزير؛  عليه)6)، ولكن جيب  احلدَّ  ُيقم 

ٌر رشعًا(. حدٌّ ُمقدَّ

من سورة األعراف، من اآلية الكريمة )80).  (((
من سورة األنبياء، من اآلية الكريمة )74).  (((

ينظر: فتاوى قاضيخان )383/3).  (3(
)عليه( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (4(

ينظر: الذخرية البهانية البن مازة )6/)7)-)7)).  (5(
مل أقف عليها يف دواوين السنة.  (6(
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ثبت المصادر
)املتوىف: . ) الدم  أيب  بابن  املعروف  اهلل  عبد  بن  إبراهيم  املؤلف:  القضاء،  أدب 

)64هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 407)هـ.

إعالم املوقعني عن رب العاملني، املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف . )
سلامن،  آل  حسن  بن  مشهور  حتقيق:  )75هـ(،  )املتوىف:  اجلوزية  قيم  بابن 
سنة  األوىل،  الطبعة:  السعودية،  العربية  اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  النارش: 

النرش: 3)4)هـ.
األعالم، املؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد الزركيل )املتوىف: 396)هـ(، . 3

النارش: دار العلم للماليني، الطبعة: اخلامسة عرش، سنة النرش: )00)م.
إكامل املعلم بفوائد مسلم )رشح صحيح مسلم(، املؤلف: القايض عياض بن . 4

موسى اليحصبي )املتوىف: 544هـ(، حتقيق: حييى إسامعيل، النارش: دار الوفاء 
للطباعة والنرش والتوزيع، مرص، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 9)4)هـ.

أنوار الربوق يف أنواء الفروق، املؤلف: أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي . 5
وتارخيها:  الطبعة  الكتب،  عامل  النارش:  684هـ(،  )املتوىف:  بالقرايف  الشهري 

بدون.
حممد، . 6 بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

اإلسالمي،  الكتاب  دار  النارش:  970هـ(،  )املتوىف:  نجيم  بابن  املعروف 
الطبعة: الثانية، سنة النرش: بدون.

عيل . 7 بن  إبراهيم  املؤلف:  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  احلكام يف  تبرصة 
األزهرية،  الكليات  مكتبة  النارش:  799هـ(،  )املتوىف:  فرحون  بن  حممد  بن 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: 406)هـ.
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الزيلعي، . 8 حمجن  بن  عيل  بن  عثامن  املؤلف:  الدقائق،  كنز  احلقائق رشح  تبيني 
)املتوىف: 743هـ(، النارش: املطبعة الكبى األمريية، القاهرة، الطبعة: األوىل، 

سنة النرش: 3)3)هـ.
جتريد اإليضاح، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد الكرماين، )املتوىف:543هـ(، من . 9

بداية كتاب الرصف إىل هناية كتاب الرسقة، حتقيق: مشعل بن ماجد املطريي، 
رسالة ماجستري،جامعة أم القرى.

540هـ(، . 0) نحو  )املتوىف:  السمرقندي  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الفقهاء،  حتفة 
النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 4)4)هـ.

هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، )املتوىف: 370هـ( . ))
بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مرعب،  عوض  حممد  حتقيق: 

الطبعة: األوىل، سنة النرش: )00)م.
)املتوىف:)94هـ . )) القالنيس،  أمحد  املؤلف:  احلنفية،  فروع  يف  الواقعات  هتذيب 

تقريبًا(، خمطوط بدار الكتب القومية بمرص برقم )3)3).
اجلامع الصغري، املؤلف: حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، )املتوىف: 89)هـ(، . 3)

ومعه رشحه النافع الكبري، املؤلف: حممد عبد احلي اللكنوي اهلندي )املتوىف: 
304)هـ(، النارش: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بكراتيش، الطبعة: بدون، 

سنة النرش: ))4)هـ.
خمطوط . 4) 586هـ(،  )املتوىف:  العتايب،  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  الفتاوى،  جامع 

باملكتبة الظاهرية بدمشق، برقم )74)5).
وسننه . 5) ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 

وأيامه )صحيح البخاري(، املؤلف: حممد بن إسامعيل البخاري، حتقيق: حممد 
النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  النارش: دار طوق  زهري النارص، 

حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، سنة النرش: ))4)هـ.
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الكرماين، )املتوىف: 565هـ(، . 6) الرشيد  الفتاوى، املؤلف: حممد بن عبد  جواهر 
خمطوط بمكتبة امللك سلامن بجامعة امللك سعود، برقم )437)).

اهلل . 7) نرص  بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 
الطبعة  كراتيش،  خانه،  كتب  حممد  مري  النارش:  775هـ(،  )املتوىف:  القريش 

وتارخيها: بدون.
حاشية رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، املؤلف: حممد أمني بن . 8)

الفكر للطباعة  النارش: دار  العزيز عابدين، )املتوىف: )5))هـ(،  عمر بن عبد 
والنرش، الطبعة: بدون، سنة النرش: ))4)هـ.

الغزنوي، . 9) حممود  بن  أمحد  املؤلف:  احلنفية،  فروع  يف  القديس  احلاوي 
األوىل،  الطبعة:  النوادر،  دار  النارش:  العيل،  )املتوىف:593هـ(، حتقيق: صالح 

سنة النرش: )43)هـ.
)املتوىف: . 0) اجلرجاين،  عيل  بن  يوسف  املؤلف:  احلنفية،  فروع  يف  األكمل  خزانة 

الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إبراهيم،  خليل  أمحد  حتقيق:  )55هـ(، 
األوىل، سنة النرش: 436)هـ.

خزانة املفتيني، املؤلف: حسني بن حممد السمنقاين، )املتوىف: 746هـ(، خمطوط . ))
بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )9)0)).

خالصة الفتاوى، املؤلف: طاهر بن أمحد البخاري، )املتوىف:)54هـ(، خمطوط . ))
بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )))0)).

الشهري . 3) عيل  بن  فرامرز  بن  حممد  املؤلف:  األحكام،  غرر  رشح  احلكام  درر 
بمال - أو منال أو املوىل - خرسو )املتوىف: 885هـ(، النارش: دار إحياء الكتب 

العربية، الطبعة وتارخيها: بدون.
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البخاري . 4) َماَزَة  بن  حممود  الدين  برهان  املعايل  أبو  املؤلف:  الربهانية،  الذخرية 
احلنفي )املتوىف: 6)6هـ(، حتقيق: أيب أمحد العاديل ورفقاه، النارش: دار الكتب 

العلمية، بريوت، سنة النرش: 9)0)هـ.
روضة القضاة وطريق النجاة، املؤلف: عيل بن حممد بن أمحد الرحبي املعروف . 5)

النارش:  الناهي،  الدين  صالح  د.  حتقيق:  499هـ(،  )املتوىف:  مناين  السِّ بابن 
مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 404)هـ.

املعروف . 6) اهلل  عبد  بن  مصطفى  املؤلف:  الفحول،  طبقات  إىل  الوصول  سلم 
األرناؤوط،  القادر  عبد  حممود  حتقيق:  067)هـ(  )املتوىف  خليفة،  بحاجي 

الطبعة: بدون، النارش: مكتبة إرسيكا، إستانبول، سنة النرش: 0)0)م.
)املتوىف: . 7) السجستاين،  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  املؤلف:  داود،  أيب  سنن 

العرصية،  املكتبة  النارش:  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  75)هـ(، 
الطبعة وتارخيها: بدون.

البيهقي، )املتوىف: 458هـ(، . 8) البيهقي الكربى، املؤلف : أمحد بن احلسني  سنن 
الطبعة:  املكرمة،  الباز، مكة  النارش: مكتبة دار  القادر عطا،  حتقيق: حممد عبد 

بدون، سنة النرش: 4)4)هـ.
رشح أدب القايض للخصاف، املؤلف: عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري . 9)

هالل  حميي  حتقيق:  536هـ(،  سنة  شهيدًا:  )املتوىف  الشهيد  بالصدر  املعروف 
الرسحان، النارش: )ج ) - 3( النارش: مطبعة اإلرشاد، بغداد، العراق، ج 4 
الدار العربية للطباعة، بغداد، العراق، الطبعة: األوىل، )ج )، )) 397)هـ - 

977)م، )ج 3، 4(، 398)هـ.
رشح اجلامع الصغري، املؤلف: أمحد بن إسامعيل التمرتايش، )املتوىف: 0)6هـ(، . 30

خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )755).
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رشح اجلامع الصغري، املؤلف: أمحد بن حممد العتايب )املتوىف: 586هـ(، خمطوط . )3
بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )759).

رشح خمترص الطحاوي، املؤلف: أمحد بن منصور اإلسبيجاين )املتوىف: 500هـ . )3
تقريبًا(، خمطوط بمكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، برقم ))600)).

8)4هـ(، . 33 )املتوىف:  القدوري  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  الكرخي،  خمترص  رشح 
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  حتقيق:  الكتاب:  آخر  حتى  الصلح  كتاب  أول  من 

الغمالس، رسالة دكتوراه - املعهد العايل للقضاء.
8)4هـ(، . 34 )املتوىف:  القدوري،  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  الكرخي،  رشح خمترص 

من أول كتاب احلدود إىل هناية كتاب احلوالة، حتقيق: عادل بن عبد اهلل العبد 
القادر، رسالة دكتوراه - املعهد العايل للقضاء.

))3هـ(، . 35 )املتوىف:  الطحاوي،  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  اآلثار،  مشكل  رشح 
سنة  األوىل،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق: 

النرش: 5)4)هـ.
الشقائق النعامنية يف علامء الدولة العثامنية، املؤلف: أمحد بن مصطفى بن خليل، . 36

بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  النارش:  968هـ(،  )املتوىف:  َزاَدْه  طاْشُكْبي 
الطبعة وتارخيها: بدون.

)املتوىف: . 37 البابريت  حممود  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  اهلداية،  رشح  العناية 
786هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.

غاية البيان نادرة الزمان يف آخر األوان، املؤلف: أمري كاتب بن أمري عمر اإلتقاين . 38
)املتوىف: 758هـ( من بداية كتاب احلدود إىل هناية باب األرشبة، حتقيق: صبح 
عقلة البداح، رسالة ماجستري- معهد الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالمية.



144
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم األول

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

مكي . 39 حممد  بن  أمحد  املؤلف:  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز 
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  098)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي،  احلموي 

األوىل، سنة النرش: 405)هـ.
)املتوىف: . 40 البزازي  حممد  بن  حممد  املؤلف  الوجيز،  اجلامع  أو  البزازية  الفتاوى 

7)8هـ(، حتقيق: سامل مصطفى البدري، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 
الطبعة: األوىل، سنة النرش: 009)م.

786هـ(، . )4 )املتوىف:  الدهلوي  العالء  بن  عامل  املؤلف:  التاتارخانية،  الفتاوى 
الطبعة  اهلند،  بديوبند،  زكريا  مركز  النارش:  القاسمي،  أمحد  شبري  حتقيق: 

وتارخيها: بدون.
حتقيق: . )4  ،)569 )املتوىف:  األويش  عثامن  بن  عيل  املؤلف:  الرساجية،  الفتاوى 

النرش:  سنة  لبنان،  زكريا،  العلوم  دار  النارش:  البستوي،  عثامن  بن  حممد 
)43)هـ، الطبعة: األوىل.

)املتوىف: . 43 البخاري  أمحد  بن  حممد  الدين  ظهري  املؤلف:  الظهريية،  الفتاوى 
9)6هـ(، خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم ))05)).

خمطوط . 44 537هـ(،  )املتوىف:  النسفي  حممد  بن  عمر  املؤلف:  النسفي،  فتاوى 
باملكتبة السليامنية، برقم )345)).

فتاوى قارئ اهلداية، املؤلف: عمر بن عيل )املتوىف: 9)8هـ(، خمطوط بمكتبة . 45
امللك سلامن بجامعة امللك سعود، برقم )039)).

النعامن، املؤلف: احلسن . 46 فتاوى قاضيخان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة 
بن منصور الفرغاين )املتوىف: 594هـ(، حتقيق: سامل مصطفى البدري، النارش: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 009)م.
اهلامم . 47 بابن  املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  املؤلف:  القدير،  فتح 

)املتوىف: )86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.
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اهلندي . 48 اللكنوي  احلي  عبد  حممد  املؤلف:  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 
بمطبعة  طبع  النارش:  النعساين،  الدين  بدر  حممد  حتقيق:  304)هـ(،  )املتوىف: 

دار السعادة بجوار حمافظة مرص، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)3)هـ.
الزاهدي )املتوىف: 658هـ(، . 49 املؤلف: خمتار بن حممود  الغنية،  لتتميم  املنية  قنية 

برقم  سعود،  امللك  بجامعة  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط 
.(738((

)املتوىف: . 50 الشهيد  باحلاكم  املعروف  املروزي؛  حممد  بن  حممد  املؤلف:  الكايف، 
344هـ(، خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )3)9).

حممد . )5 بن  حممد  الدين  نجم  املؤلف:  العارشة،  املئة  بأعيان  السائرة  الكواكب 
الغزي )املتوىف: )06)هـ( حتقيق: خليل املنصور، النارش: دار الكتب العلمية، 

بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.
لسان العرب، املؤلف: حممد بن مكرم بن منظور األنصاري )املتوىف: ))7هـ(، . )5

النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة: الثالثة، سنة النرش: 4)4)هـ.
)املتوىف: . 53 الزاهدي  حممود  بن  خمتار  املؤلف:  القدوري،  خمترص  رشح  املجتبى 

658هـ(، خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )808).
8)7هـ(، . 54 )املتوىف:  تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  املؤلف:  الفتاوى،  جمموع 

سنة  الثالثة،  الطبعة:  الوفاء،  دار  النارش:  اجلزار،  وعامر  الباز  أنور   : حتقيق 
النرش: 6)4)هـ.

بن . 55 العزيز  عبد  بن  أمحد  بن  حممود  املؤلف:  النعامين،  الفقه  يف  الربهاين  املحيط 
مازة البخاري )املتوىف: 6)6هـ(، حتقيق: نعيم أرشف نور أمحد، النارش: إدارة 
النرش:  سنة  بدون،  الطبعة:  العلمي،  املجلس   - اإلسالمية  والعلوم  القرآن 

4)4)هـ.
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املحيط الرضوي، املؤلف: حممد بن حممد الرسخيس )املتوىف: )57هـ(، خمطوط . 56
بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )963).

املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو . 57
)6)هـ(،  )املتوىف:  النيسابوري  احلجاج  بن  املؤلف: مسلم  )صحيح مسلم(، 
حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، سنة 

النرش: بدون.
بريوت، . 58 املثنى،  مكتبة  النارش:  كحالة،  رضا  عمر  املؤلف:  املؤلفني،  معجم 

الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.
خليل . 59 بن  عيل  املؤلف:  األحكام،  من  اخلصمني  بني  يرتدد  فيام  احلكام  معني 

الطرابليس )املتوىف: 844هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة وتارخيها: بدون.
ْغدي )املتوىف: )46هـ(، حتقيق: . 60 النتف يف الفتاوى، املؤلف: عيل بن احلسني السُّ

صالح الدين الناهي، النارش: دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، األردن، الطبعة: 
الثانية، سنة النرش: 404)هـ.

حتقيق: . )6 )املتوىف:734(،  نَامي  السَّ حممد  بن  عمر  املؤلف:  االحتساب،  نصاب 
األوىل،  الطبعة:  اجلامعي،  الطالب  مكتبة  النارش:  عسريي،  سعيد  بن  مريزن 

سنة النرش: 6)4)هـ.
))7هـ(، . )6 )املتوىف:  ْغنَاقي  السِّ عيل  بن  حسني  املؤلف:  اهلداية،  رشح  النهاية 

خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )904).
)املتوىف: . 63 املرغيناين  بكر  أيب  بن  عيل  املؤلف:  املبتدي،  بداية  رشح  يف  اهلداية 

الطبعة  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  يوسف،  طالل  حتقيق:  593هـ(، 
وتارخيها: بدون.

الرتمجاين . 64 عمر  بن  الرحيم  عبد  املؤلف  العرص،  أهل  فتاوى  يف  الدهر  يتيمة 
)املتوىف: 958هـ(، خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي، برقم )088)).
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لمحيي الدين، محمد بن إلياس بن حاجي عمر الرومي؛

المعروف بجوي زاَدْه )ت: 4((هـ( 
من بداية الفصل التاسع حتى نهاية المخطوط

- تحقيقًا ودراسة -

د. حمود بن سعدون بن مفرح البحيران
أستاذ الفقه المساعد

بقسم الشريعة بكلية الشريعة والقانون

بجامعة الجوف

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م
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المقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه، أما بعد:

العاجل  يف  العباد  صالح  فيه  ما  بكل  جاءت  اإلسالمية  الرشيعة  فإن 
والعقل،  الدين،  اخلمس:  الرضوريات  عىل  باملحافظة  وجاءت  واآلجل، 
والنفس، والعرض، واملال، ورُشعت احلدود والعقوبات للمحافظة عليها، 
بني  وما  احلدود،  وهي  وحمددة  مقدرة  عقوبات  بني  ما  العقوبات  وتنوعت 
عقوبات غري مقدرة وحمددة وإنام يرجع يف تقديرها الجتهاد القايض بناء عىل 
يف  فائقة  عناية  التعزير  الفقهاء  أوىل  لذلك  هبا،  املحيطة  والظروف  املخالفة 
ضبط مسائله وحتريرها، وأفردوا أبوابًا خاصة يف كتبهم له، وقد جاءت هذه 
الرسالة مفردة يف بيان أحكامه، وهي »رسالة يف التعزير«؛ للعالمة: حممد بن 
بتحقيق  فقمت  باهبا،  يف  مفيدة  رسالة  وهي  زاده؛  بجوي  املعروف  إلياس؛ 

اجلزء الثاين منها)))، أسأل اهلل أن ينفع هبا املحقق والقارئ.

أسباب اختيار املوضوع:

أن موضوع الرسالة يتعلق بباب مهم من أبواب الفقه.. )

ندرة الرسائل املفردة يف باب التعزير.. )

العزيز بن فهد بن حممد بن داود،  املخطوط د. عبد  بتحقيق اجلزء األول من  قام  وقد   (((
بإهدائي نسخ املخطوط، فجزاه اهلل عني خري  العدل، وقد تفضل عيل  القايض بوزارة 

اجلزاء.
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بالتأليف، وقد توىل . 3 إنه من املشهورين  العلمية؛ حيث  مكانة املؤلف 
القضاء وهذه ميزة لتعلق الرسالة بموضوع حيتاجه القضاة.

الرغبة يف خدمة الكتاب وإخراجه للمكتبة العلمية لالستفادة منه.. 4

أهداف املوضوع:

املؤلف . ) أرادها  صورة  بأقرب  اإلسالمية  للمكتبة  الكتاب  إخراج 
همحر ُهللا.

االستفادة الشخصية من االطالع عىل كالم أهل العلم يف هذا الباب.. )

السابقة: الدراسات 

الوطنيَّة، ومكتبة  فهد  امللك  مكتبة  مثل:  املكتبات  قوائم  البحث يف  بعد 
ومكتبة  لألبحاث،  فيصل  امللك  ومركز  سعود،  امللك  بجامعة  سلامن  امللك 
األمري سلطان بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ومكتبة املعهد العايل 
اإلسالميَّة،  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  يعة  الرشَّ كليَّة  ومكتبة  للقضاء، 
يف  البحث  وبعد  اإلسالميَّة،  اجلامعة  ومكتبة  القرى،  أم  جامعة  ومكتبة 
هذا  أنَّ  أجد  مل  صة،  املتخصِّ املواقع  يف  العامليَّة  الشبكة  يف  البحث  حمركات 

املخطوط قد حظي بالتَّسجيل، أو التَّحقيق أو اإلخراج.

خطة البحث:

وقسم  الدراسة،  قسم  وقسمني:  مة،  مقدِّ عىل:  البحث  خطة  اشتملت 
حتقيق النص.
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اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهيَّة  عىل:  اشتملت  فقد  مة  املقدِّ ا  أمَّ
ابقة، وخطَّة البحث، ومنهج الباحث. راسات السَّ وأهداف املوضوع، والدِّ

القسم األول: قسم الدراسة:

واشتمل عىل: التعريف باملؤلِّف، والكتاب، وفيه مبحثان:

املبحث األول: التعريف باملؤلف:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: حياة املؤلف الذاتية:

وفيه فرعان:

الفرع األول: اسمه، ولقبه.

الفرع الثاين: مولده، ووفاته.

املطلب الثاين: حياة املؤلف العلمية:

وفيه مخسة فروع:

الفرع األول: أبرز شيوخه.

الفرع الثاين: أبرز تالميذه.

الفرع الثالث: مذهبه.

الفرع الرابع: مكانته العلمية.

الفرع اخلامس: آثاره العلمية.
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املبحث الثاين: التعريف بالكتاب:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته ملؤلفه:

وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: اسم الكتاب.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه.

الفرع الثالث: أصول الكتاب ومصادره.

املطلب الثاين: نسخ املخطوط:

وفيه فرعان:

الفرع األول: عدد النسخ ووصفها.

الفرع الثاين: أنموذج من نسختي املخطوط.

القسم الثاين: قسم حتقيق النص:

من بداية الفصل التاسع إىل هناية املخطوط.

فهرس املصادر.
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التحقيق: منهج 

برتكيا، . ) السليامنية  املكتبة  نسخة  عىل  املخطوط  نسخ  يف  اعتمدت 
هلا  ورمزت  برتكيا،  باشا  راغب  مكتبة  ونسخة  )أ(،  بالرمز:  هلا  ورمزت 

بالرمز: )ب(.

النصني . ) أقرب  باعتامد  التلفيق،  منهج  عىل  املخطوط  نسخ  يف  رسُت 
للصحة يف املتن.

عند وجود خطأ يف نسختي املخطوط، فإينَّ أصححه يف املتن، وأشري . 3
للنص املذكور املثبت يف نسختي املخطوط يف احلاشية.

أثبت األقرب للصواب يف . 4 فإينَّ  النسختني،  عند وجود اختالف بني 
املتن، وأشري للنص الوارد يف النسخة األخرى يف اهلامش.

بدايته، . 5 عند  املتن  يف  املخطوطني  ألواح  من  وجه  كل  رقم  أثبت 
وجعلُت الرتقيم بني معكوفني.

جعلت اآليات القرآنية داخل أقواسها املعتادة.. 6

خرجت األحاديث الواردة يف املتن.. 7

عزوت النقول الواردة يف املتن إىل مصادرها األصلية ما أمكن.. 8
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المبحث األول
بالمؤلف التعريف 

وفيه مطلبان:

المطلب األول: حياة المؤلف الذاتية:

وفيه فرعان:

الفرع األول: اسمه، ولقبه:

اسمه: حممد بن إلياس بن حاجي عمر الرومي املياليت.

وشيخ  الدين،  حميي  ومنها:  له  املرتمجون  ذكرها  ألقاب  عدة  له  لقبه: 
ي زاده))). اإلسالم، ومفتي الروم، واإلمام العالمة، وأشهرها جوَّ

الفرع الثاين: مولده، ووفاته:

مولده: مل أقف عىل من نص عىل تاريخ والدته.

وفاته: تويف همحر ُهللا بالقسطنطينية سنة )954هـ())).

المطلب الثاني: حياة المؤلف العلمية:

وفيه مخسة فروع:

املؤلفني  معجم   ،)40/6( للزركيل  األعالم   ،)(8-(7/(( السائرة  الكواكب  ينظر:   (((
.(66/9(

ينظر: الكواكب السائرة ))/7)-8)(، سلم الوصول إىل طبقات الفحول )334/4(،   (((
الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ))))).
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الفرع األول: أبرز شيوخه:

والده.. )

املوىل بايل األسود.. )

سعدي جلبي ابن الناجي.. 3

الفرع الثاين: أبرز تالميذه:

مل أجد من نص عىل تالميذه إال ما ذكره اللكنوي حيث ذكر من تالميذه 
عيل ابن القايض أمر اهلل الشهري بعتايب زاده حممد شاه جلبي))).

الفرع الثالث: مذهبه:

هو حنفي املذهب، وقد نص عىل ذلك مجع ممن ترجم له، وكذلك يظهر 
ذلك جليًا يف كتابه.

الفرع الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلامء عليه:

التدريس  وتوليه  العلمي  متكنه  خالل  من  ُهللا  همحر  املؤلف  مكانة  تظهر 
والقضاء، وكذلك من خالل شهادة أهل العلم له بذلك وثنائهم عليه ومن 

ذلك:

قال اللكنوي: »كان إمامًا، حمققًا، مدققًا، حمدثًا، مفرسًا، أصوليًا، فروعيًا، 
ماهرًا يف الرياضيات والطبيعيات«))).

ينظر: الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ))))).  (((
الفوائد البهية يف تراجم احلنفية ))))).  (((
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للتكليف،  طارحًا  الطريقة،  حممود  السرية،  مريض  »كان  الغزي:  وقال 
عىل  مثابرًا  الطاعات،  عىل  مواظبًا  بالعلم،  االشتغال  عىل  مقباًل  متواضعًا 
العبادات، قواالً باحلق ال خياف يف اهلل لومة الئم، وكان حيفظ القرآن العظيم، 
وكان له يد طوىل يف الفقه والتفسري واألصول، ومشاركة يف سائر العلوم«))).

ثم  األناضولية.  العساكر  فقضاء  بمرص،  القضاء  »ويل  الزركيل:  وقال 
عني مفتيًا بالقسطنطينية... قال ابن العامد: كان غزير العلم بالفقه والتفسري 

واألصول، مشاركًا يف سائر العلوم، سيفًا من سيوف احلق قاطعًا«))).

الفرع اخلامس: آثاره العلمية:

قال الزركيل: »له تعليقات مل تشتهر«)3)، ومن ضمن مؤلفاته:

رسالة يف التعزير. )هذه الرسالة(.. )

فتاوى جوي زاده.. )

ميزان املدعيني يف إقامة البينتني.. 3

رسالة يف حترير دعوى امللك)4).. 4

الكواكب السائرة ))/7)-8))  (((
األعالم )40/6).  (((

املرجع السابق.  (3(
أئمة  تراجم  امليرسة يف  املوسوعة  املؤلفني )66/9(،  األعالم )40/6(، معجم  ينظر:   (4(

التفسري ))/983)-984)).
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الثاني المبحث 
بالكتاب التعريف 

وفيه مطلبان:

المطلب األول: اسم الكتاب، وتوثيق نسبته لمؤلفه:

وفيه ثالثة فروع:

الفرع األول: اسم الكتاب:

رسالٌة يف التعزير.

الفرع الثاين: توثيق نسبته ملؤلفه:

نسبة الكتاب ملؤلفه ظاهرة يدل عليها النص عىل ذلك يف مقدمة النسخة 
)أ( من املخطوط.

الفرع الثالث: أصول الكتاب ومصادره:

رسالته  يف  احلنفية  أئمة  كتب  من  كبرية  مجلة  عىل  نص  ُهللا  همحر  املؤلف 
وهي:

نصاب االحتساب، للسنامي.- 

اهلداية رشح البداية، للمرغيناين.- 

قنية املنية، للزاهدي.- 

املجتبى رشح خمترص القدوري، للزاهدي.- 
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فتح القدير، البن اهلامم.- 

فتاوى قاضيخان، للفرغاين.- 

ة، لظهري الدين البخاري.-  الفتاوى الظهرييَّ

الفتاوى البزازية، للبزازي.- 

للدهلوي.-  التاتارخانية،  الفتاوى 

الفتاوى الرساجية، لألويش.- 

جواهر الفتاوى، للكرماين.- 

املحيط البهاين، البن مازة.- 

خالصة الفتاوى، لطاهر البخاري.- 

درر احلكام رشح غرر األحكام، ملال خرسو.- 

احلاوي القديس، للغزنوي.- 

رشح خمترص الكرخي، للقدروي.- 

الكايف، للحاكم الشهيد.- 

النتف يف الفتاوى، للسغدي.- 

خزانة األكمل، للجرجاين.- 

هتذيب الواقعات، للقالنيس.- 

الذخرية البهانية، البن مازة.- 
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رشح أدب القايض، للصدر الشهيد.- 

املحيط الرضوي، لريض الدين الرسخيس.- 

الولواجلية، للولواجلي.-  الفتاوى 

املبسوط، للرسخيس.- 

املفتني، للسمنقاين.-  خزانة 

غاية البيان، لإلتقاين.- 

امللتقط يف الفتاوى احلنفية، للسمرقندي.- 

جامع الفصولني، البن قايض سامونة.- 

للناطفي.-  األجناس، 

اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري، للزبيدي.- 

فتاوى قارئ اهلداية، لقارئ اهلداية.- 

للمرغياين.-  التجنيس واملزيد، 

رشح الطحاوي، للوبري.- 

أحكام الصغار، لألسرتوشني.- 

المطلب الثاني: نسخ المخطوط:

وفيه فرعان:
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الفرع األول: عدد النسخ ووصفها:

اعتمدت يف التحقيق عىل نسختني خطيتني:

ضمن   )((99( برقم  برتكيا  السليامنية  املكتبة  نسخة  األوىل:  النسخة 
جمموع عدد ألواحه: )355).

 ((9( األلواح:  يف  املخطوط  يقع  املجموع:  من  املخطوط  موقع   -
.((44-

كل  لوحًا،  وعرشون  مخسة  املخطوط:  من  املحقق  اجلزء  ألواح  عدد   -
سبع  به  سطر  وكل  سطرًا،  وعرشون  مخسة  به  وجه  وكل  وجهان،  به  لوح 

كلامت.

- ناسخها: مل يدون.

- تاريخ نسخها: مل يدون.

وعليها  األسود،  باللون  كتبت  واضح،  خطها  كاملة،  نسخة  وصفها: 
تعليقات وتصحيحات جانبية.

جمموع  ضمن   )444( برقم  باشا  راغب  مكتبة  نسخة  الثانية:  النسخة 
عدد ألواحه )09)).

- موقع املخطوط من املجموع: يقع املخطوط يف األلواح: )09-73))

- عدد ألواحها: ستة وثالثون لوحًا، كل لوح به وجهان، وكل وجه به 
واحد وعرشون سطرًا، وكل سطر به اثنتا عرشة كلمة.
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- ناسخها: مل يدون.

اآلخر  ربيع  من  عرش  ثامن  األربعاء،  هنار  نسخها:  من  الفراغ  تاريخ   -
سنة سبع وثالثني ومائة وألف من اهلجرة الرشيفة 37))هـ.

وبعض  األسود،  باللون  كتبت  واضح،  خطها  كاملة،  نسخة  وصفها: 
كلامهتا باللون األمحر، عليها تصحيحات جانبية، وعليها متلك السيد احلاج 
عليها:  كتب  وقد  األسطواين،  الرحيم  عبد  السيد  ومتلك  األسطواين،  أمحد 

)باعته الورثة سنة: 59))هـ(.
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الفرع الثاين: أنموذج من نسختي املخطوط:

اللوح األول من اجلزء املحقق من النسخة )أ(
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اللوح األول من اجلزء املحقق من النسخة )ب(
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القسم الثاني: النص المحقق

التاسع الفصل 

يف الساحر وما ُيصنع به

ويف »النوازل«: )ُسئل أبو القاسم عن الساحر: هل ُيقتل أو ُتقبل توبته؟ 
قال: الساحر عىل ثالثة أقسام: ساحٌر كافٌر ادَّعى أينِّ أخلق ما أفعله، فمتى 
ُتقبل  منه،  أ  وتبَّ يشٍء،  كلِّ  خالق  تعاىل  اهلل  ويقول:  ذلك،  دعواه  عن  تاب 
توبته. واآلخر ساحٌر َيسحر باالمتحان والتجربة، غري معتقٍد به، فليس ذلك 
يقرُّ  وال  يفعل،  كيف  ُيدرى  ال  جاحٌد،  وهو  يسحر  ساحر  واآلخر  بكافٍر. 
ان  مرتدَّ نرصانيان  ببغداد  وكان  قال:  ُأخذ.  إذا  وُيقتل  يستتاب  ال  فهذا  به، 
اهلل))):  عبد  أبو  قال  ])3)أ/أ[  االرتداد،  إىل  عادا  ُتركا  وإذا  تابا،  ُأخذا  إذا 

ُيقتالن، وال ُتقبل توبتهام))))3).

الناس  فتنت)5)  إذا  إال  وُتحبس،  ُترضب  )والساحرة  »العتَّابية«)4):  ويف 
بسحرها، فحينئٍذ ُتقتل وال ُتقبل توبتها(.

يف )أ(: )عبيد اهلل(، واملثبت من )ب(، وهو أبو عبد اهلل البلخي همحر ُهللا. ينظر: فتاوى   (((
قاضيخان )397/3).

)توبتهام( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ( وفتاوى قاضيخان )397/3).  (((
ينظر: فتاوى قاضيخان )397/3(، الفتاوى التاتارخانية )405/6).  (3(

يف )ب(: )القنائية(، واملثبت من )أ(، ولعله يقصد الفتاوى العتابية وهو كتاب ال يزال   (4(
خمطوطًا.

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )قتلت(.  (5(
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إْن كان  ويف »اخلانية«: )الساحر إذا تاب فهو عىل وجوٍه: ]7)ب/ب[ 
يعتقد نفسه خالقًا بام يفعل، فإْن تاب عن ذلك وقال: خالق كلِّ يشٍء هو اهلل 
أ ممَّا كان يقول، ُتقبل توبته وال ُيقتل، وإْن كان الساحر يستعمل  تعاىل، وتبَّ
بكافٍر،  ليس  ألنَّه  ُيقتل؛  ال  كذلك  يعتقد  وال  واالمتحان،  بالتجربة  حر  السِّ
حر وال ُيدرى كيف يفعل، وال يقرُّ به، قالوا: ال ُيستتاب،  وساحٌر جيحد السِّ
املواضع: واالستتابة  حر. وُذكر يف بعض  السِّ يستعمل  أنَّه  ثبت  إذا  ُيقتل  بل 
أحوط. وقال الفقيه أبو الليث: إذا تاب الساحر قبل أْن ُيؤخذ ُتقبل توبته))) 
املعروف  الزنديق  وُيقتل، وكذا  توبته،  ُتقبل  مل  تاب  ثم  ُأخذ  وإْن  ُيقتل،  وال 

الداعي، والفتوى عىل هذا القول())).

ويف »امللتقط« قال: )الساحر الذي ُيقتل ليس هو املشعوذ الذي يلعب، 
ما  يعتقد  الذي  هو  وإنَّام  اإلسالم،  يعتقد  الذي  وال  الطَِّلْسِم،  صاحب  وال 
ولدفع  ته،  بِردَّ فُيقتل  حر،  بالسِّ وأبداهنم  أزواجهم  يف  الناس  يرضُّ  ثم  ر،  يكفِّ

رضره()3).

ق  وُيفرِّ للناس،  لعبًة  يتَّخذ)4)  رجٌل  »الفتاوى«:  ويف  »البزازية«:  ويف 
بارتداده وُيقتل)5). قال يف  اللعبة، فهذا سحٌر حُيكم  املرء وزوجته بتلك  بني 

يف )أ(: )إذا تاب الساحر قبلت قبل أن يؤخذ(، واملثبت من )ب(.  (((
فتاوى قاضيخان )334-333/3).  (((

امللتقط يف الفتاوى احلنفية )35)).  (3(
)يتخذ( بيَّض هلا يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (4(

الفتاوى البزازية )7/6)4).  (5(
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له  أنَّ  يعتقد  كان  إذا  ما  عىل  وهو  مطلقًا،  القايض  ذكره  هكذا  »اخلالصة«: 
أثرًا))). انتهى.

وعىل هذا التقدير فلم يذكر حكم هذا الرجل، وعىل هذا التقدير -أعني 
حتى  وُيحبس،  ُيرضب  أْن  حكمه  يكون  أْن  فينبغي  بارتداده-  احلكم  عدم 

حُيِدث توبًة.

وهل حتلُّ له الكتابة))) بام يعلم أنَّ فالنًا يتعاطى من املناكر ألبيه؟ قالوا: 
أْن  له  حلَّ  ابنه  عىل  ُيغريِّ  أْن  عىل  يقدر  أباه  أنَّ  قلبه  ]8)ب/أ[  يف  وقع  إْن 
يكتب، وإْن مل يقع يف قلبه ال يكتب، وكذا بني املرء وزوجته وبني السلطان 

ورعيَّته.

ويف »الظهريية«: )الساحر ُيقتل، إذا ُعلم أنَّه ساحٌر فقد ُهِدر دُمُه، وكذا 
منذ  ترك  وقد  كان ساحرًا ])3)أ/ب[  أنَّه   (4( أقرَّ ولو  الشهود،  إذا)3) شهد 

زماٍن ُيقبل وال ُيقتل، وكذا لو ثبت ذلك بالشهود()5).

خالصة الفتاوى )لوح: 79)ب(.  (((
يف )أ(: )الكتاب(، واملثبت من )ب(.  (((

يف ب(: )إن(، واملثبت من )أ(.  (3(
يف )أ(: )وأقر(، واملثبت من )ب(.  (4(

الظهريية )لوح: 88)أ(.  (5(
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الفصل العارش

يف الشهادة عىل التَّعزير

عي الشتم شاهدين، يشهد))) أحدمها أنَّه قال  ويف »القنية«: )ولو أقام مدَّ
له: يا فاسق، واآلخر أنَّه قال له: يا فاجر، ال ُتقبل هذه الشهادة())).

قال له: يا فاسق، ثم أراد أن ُيثبت فسقه بالبيِّنة ليدفع التعزير عن نفسه، 
د والفسق ال ُتقبل، بخالف ما  ال ُتسمع بيِّنته؛ ألنَّ الشهادة عىل اجلرح املجرَّ
أراد  ولو  احلدود،  متعلِّق  ألنَّه  ُتقبل؛  بالبيِّنة  زناه  أثبت  ثم  زاين،  يا  قال:  إذا 
إثبات)3) فسقه ضمنًا بام تصحُّ فيه اخلصومة، كجرح الشهود إذا قال: رشوته 

ه، ُتقبل البيِّنة، كذا هذا، واهلل أعلم. بكذا، فعليه ردُّ

)يشهد( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
ينظر: القنية املنية )39)).  (((

كذا يف )ب(، ويف )أ(: )ولو أثبت(.  (3(
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الفصل احلادي عرش

يف األقوال التي ُتوجب التَّعزير

ويف  البارد.  الزهد  التَّعزير  موجبات  )ومن  »التاتارخانية«))):  ويف 
اليواقيت: ُروي أنَّ رجاًل وجد مترًة ُملقاًة يف سوق املدينة، يف زمن عمر بن 
كالمه  ر  يكرِّ وهو  التمرة؟  هذه  فقد  َمْن  فقال:  فأخذها  هنع  ُهللا  يضر  اخلطاب 
فها، ومراده من هذا الكالم إظهار زهده وورعه وديانته للناس، فسمع  وُيعرِّ
عمر يضر ُهللا هنع كالمه، ]8)ب/ب[ وعرف مراده، فقال: ُكْل يا مارد! فإنَّه 

ة())). رَّ ورٌع ُيبغضه اهلل تعاىل، ورضبه بالدِّ

عرض  من  ومها  خصومٌة،  بينهام  وقعت  )رجالن  »الواقعات«)3):  ويف 
خصمه:  فقال  خصمه،  إىل  الفقهاء  خطوط  وأخذ  أحدمها  فذهب  الناس، 
»فتاوى  يف  كذا  التعزير(.  عليه  كان  هبذا،  ُيعمل  ال  قال:  أو  أفتوا،  كام  ليس 

الصغرى«)4).

قال  كام  ليس  أو:  الفقهاء،  بفتوى  أعمل  ال  قال  )ولو  »اخلانية«:  ويف 
ر وال يكفر()5). العلامء، فإنَّه ُيعزَّ

)ويف التاتارخانية( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
التاتارخانية )399/6).  (((

الواقعات للصدر الشهيد )ت: 536هـ( حقق يف عدة رسائل علمية يف جامعة العلوم   (3(
اإلسالمية العاملية باألردن.

ينظر الفتاوى الولواجلية ))/)35).  (4(
فتاوى قاضيخان )334/3).  (5(
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إىل  اخلصمني  أحد  جاء  إذا  آخر:  موضٍع  يف  )ورأيت  »الذخرية«:  ويف 
صاحبه بفتوى األئمة، فقال صاحبه: بئس ما أفتوا، أو قال: ال ُيعمل هبذا، 

كان عليه التعزير؛ ألنَّه بارش املنكر())).

العلامء،  فتوى  حادثٍة  يف  رجٌل  أخذ  )وإذا  القديس«))):  »احلاوي  ويف 
وجاء هبا إىل خصمه، فقال اخلصم: أنا ال أعمل به، أو قال: ليس كام أفتوا، 

وهو جاهٌل، وذكر أهَل العلم بالتحقري، وجب عليه التَّعزير()3).

بفتواهم،  أعمل  وال  األئمة،  بفتوى  أقول  ال  )قال:  »القنية«:  ويف 
])3)أ/أ[ فهو رادٌّ عىل الرسول هيلع ةالصلا مالسلاو وإمجاع األئمة ُمهمحر هللا 
جمتهدًا  يكن  مل  إن  وقيل:  واالستغفار.  التوبة  فتلزمه  النصوص،  بتنبيهات 

خُيشى عليه الكفر()4).

التي  هذه  هي  ليست  لكنها  حرام  اخلمر  قال:  )لو  »البزازية«:  ويف 
ره()5). يزعمون، قال اإلمام: أرضبه وأهناه وأعلمه بذلك، ولكن ال أكفِّ

وفيه أيضًا: )قيل لرجٍل: أعط درمهًا ملصالح املسجد، أو احرض املسجد، 
فقال: ال أحرض املسجد وال أعطي الدرهم، وما يل أمٌر باملسجد، ال يكفر، 

الذخرية البهانية )6/7))).  (((
)القديس( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((

احلاوي القديس ))/)36).  (3(
القنية املنية )45)).  (4(

الفتاوى البزازية ))/454).  (5(
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ر، دلَّ أنَّ اللفظ إذا مل يكن /]9)ب/أ[ كفرًا، لكن فيه ترك أدٍب  ولكن ُيعزَّ
ر به())). بالرشع ُيعزَّ

حبسهام  فله  القايض،  عند  تشامتا  )خصامن  الفصولني«))):  »جامع  ويف 
مل  ما  ره  ُيعزِّ بصاحبه ال  أحدمها  فعله  ولو  املجلس،  إقامًة حلرمة  وتعزيرمها، 

يطلب خصمه(.

بالنهي،  ينتهيا  القايض، ومل  »الولواجلية«: )خصامن تشامتا بني يدي  ويف 
ترك  إن  ألنَّه  حسٌن؛  فهو  رمها  عزَّ أو  حبسهام  إن  للقايض،  ذلك  يف  فالرأي 
ذلك فربام جيرتئ بذلك غريمها اقتداًء هبام، فيذهب بذلك ماء وجه القايض، 
وصيانة ذلك واجبة، وإن تركهام وعفا عنهام فحسٌن؛ ألنَّ العفو مندوٌب إليه 

يف كلِّ أمٍر.

ًة ُيوعظ حتى ال يفعل مثل ذلك، فإن كان  رجٌل يشتم الناس، إن كان مرَّ
شتَّامًا رُضب وُحبس حتى  كان  وإن  توبًة،  حُيِدث  حُيبس حتى  يفعل كذلك 

يرتك ذلك()3).

أخذَت  للقايض:  عليه  املقيضُّ  )قال  و»البزازية«)4):  »اخلالصة«  ويف 
ره(. ، عزَّ شوة من خصمي فقضيَت عيلَّ الرِّ

الفتاوى البزازية ))/455).  (((
جامع الفصولني ملحمد بن إرسائيل املشهور بابن قايض سامونة احلنفي )ت: 3)8هـ(.  (((

الفتاوى الولواجية )40-39/4).  (3(
الفتاوى البزازية ))/553).  (4(
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ويف »رشح أدب القايض« للصدر الشهيد: )وإذا قدم الرجل إىل القايض، 
وادَّعى حّقًا عىل رجٍل ليس بحارٍض معه، وذكر أنَّه امتنع عن احلضور))) معه، 
، وأشِهد، فإذا  أعطاه القايض طينًة أو))) خامتًا، وقال: أره اخلاتم، وادعه إيلَّ
إليه  معي  فاحرض  القايض،  خاتم  هذا  وقال:  ذلك،  وأراه  اخلصم  به  ذهب 
قال: ال  فبها، وإن  قال: أحرض، وحرض  فإن  بذلك،  يوم كذا، وأشهد عليه 
أحرض، وشهد ])3)أ/ب[ بذلك عند القايض شاهدان مستوران، مل يسأل 

]9)ب/ب[ عنهام.

الكتاب،  رأي صاحب  احللواين: هذا  األئمة  اإلسالم شمس  قال شيخ 
ال.  يعدَّ مل  ما  قوهلام  ُيقبل  ال  أنَّه  ىلاعت  ُهللا  امهمحر  وحممد  حنيفة  أيب  عن  وُروي 
اشتغل  لو  القايض  ألنَّ  نأخذ؛  وبه  للناس،  أنظر  الكتاب  صاحب  رآه  وما 
بتعديلهام اختفى اخلصم خمافة العقوبة من القايض، واكُتفي باملستور يف هذا.

فإذا  الوايل،  إىل  الرجل  هذا  إحضار  يف  كتب  ذلك  عىل  عنده  شهد  فإذا 
عي أن ُيعيد عليه الشهود عىل ما صنع، فإذا شهد الشهود يف  أحرضه أمر املدَّ
فيام صنع،  ره؛ ألنَّه أساء األدب  بردِّ اخلاتم وامتناعه من احلضور عزَّ وجهه 
ا بالرضب أو الصفع أو باحلبس عىل  إمَّ ره القايض  التعزير، فُيعزِّ فقد وجب 
ره  فيعزِّ ذلك،  يف  اختلفوا  القضاة  ألنَّ  وجهه؛  يف  يعبس  أو  يرى،  ما  قدر 

القايض بام يراه تعزيرًا وتأديبًا له.

يف )أ(: )اخلصومة(، واملثبت من )ب( ورشح أدب القايض.  (((
)طينة أو( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب( ورشح أدب القايض.  (((
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يف  القايض  إىل  يدعوه  أنَّه  عليه  وأشهد  اخلاتم،  أراه  إذا  وكذلك  قال: 
وقت كذا وكذا، فسكت ومل يقل: إينِّ أحرض، أو: ال أحرض، إالَّ أنَّه مل حيرض 
ل سواٌء؛ ألنَّ السكوت يف موضع  معه يف الوقت الذي وقَّت له، فهذا واألوَّ
اجلواب يكون امتناعًا ملا ُدعي إليه، فيصري كأنَّه قال: ال أحرض. وكذلك لو 
فعاًل،  له  انقاد  وما  قوالً  له  انقاد  ألنَّه  واحٌد؛  فهو  حيرض،  ومل  أحرض،  قال: 
ل أشدُّ وأغلظ، وهذا دونه يف اجلناية، فكان دونه يف  فكان جانيًا، إالَّ أنَّ األوَّ

العقوبة())). استحقاق 

 : ر قاذفهم وال حُيدُّ ]0)ب/أ[ ويف »خزانة الفقه«: )أربعة عرش نفرًا ُيعزَّ
إذا قذف عبدًا، أو أمًة، أو مدبَّرًا، أو مكاتبًا، أو أمَّ ولٍد، أو صبّيًا، أو جمنونًا، 
أو كافرًا، أو حمدودًا يف الزنى، أو امرأًة))) مالعنًة بولٍد، أو قذف امرأًة معها 
أوالٌد وال)3) ُيعرف هلم والٌد، أو قال ملسلم: يا فاسق، يا خبيث، يا كافر()4).

قال  إذا  وكذلك  التعزير،  فعليه  فاجر،  يا  لغريه:  قال  )وإذا  »املحيط«: 
لغريه: يا فاسق، يا خبيث()5).

رشح أدب القايض للصدر الشهيد ))/3)6-3)3).  (((
)امرأة( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(، وهو املوافق ملا يف خزانة الفقه )347).  (((

)ال  واو  بدون   )347( الفقه  خزانة  ويف  )أ(،  من  وأثبتها  )ب(،  من  سقطت  )وال(   (3(
يعرف(.

خزانة الفقه أليب الليث السمرقندي )347-346).  (4(
املحيط البهاين )6/)48(، طبعة إدارة القرآن واملجلس العلمي.  (5(
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التعزير أن ال جييبه، ويف »فتح  األوىل لإلنسان فيام إذا قيل له ما يوجب 
))) عنه،  ]33)أ/أ[ القدير«: )قالوا: لو قال له: يا خبيث، األحسن أن يكفَّ
ال  أنت،  بل  فقال:  هذا  مع  أجاب  ولو  جيوز،  به  ليؤدِّ القايض  إىل  ُرفع  ولو 

بأس())).

يا  قال:  أو  بفاسٍق،  ليس  وهو  فاسق،  يا  لغريه:  قال  )إذا  »الكايف«:  ويف 
خمنَّث، فعليه التعزير، وكذلك إذا قال له: يا ابن القحبة، أو: يا ابن الفاجرة(.

ويف »التفريد«)3): )يا ابن اخلبيثة(.

ويف »اخلانية«: )يا ابن الَقْرَطَبان()4).

ه،  »املحيط«: )أو قال: يا ابن الفاجرة، فعليه التعزير، وال يكون قاذفًا ألمِّ
وكذلك إذا قال لغريه: يا آكل الربا، و يا شارب اخلمر، التعزير، أو قال: يا 

فاسق، أو قال: يا خائن، ففيهام التعزير.

ويف »املنتقى«)5): إذا قال: يا ابن النرصاين، أو: يا ابن الزاين، أو: يا ابن 
.(6() الفاسق، ففيه التعزير، وقال أبو يوسف: حُيدُّ

يف )أ(: )أن ال يكف(، واملثبت من )ب( وفتح القدير.  (((
فتح القدير البن اهلامم )353/5).  (((

التفريد يف خمترص التجريد البن سبكتكني. كشف الظنون ))/6)4).  (3(
فتاوى قاضيخان )395/3).  (4(

»فيه  الظنون:  كشف  يف  قال  334هـ(  )ت:  الشهيد  للحاكم  احلنفية  فروع  يف  املنتقى   (5(
العلامء«. كشف  قال بعض  املنتقى يف هذه األعصار كذا  املذهب وال يوجد  نوادر من 

الظنون ))/)85)).
املحيط البهاين )6/)48(، طبعة إدارة القرآن واملجلس العلمي.  (6(
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ويف »الرساجية«: )إذا قال آلخر: يا فاسق، أو: يا بليد، أو: يا آكل الربا، 
يا  أو:  يا كافر،  أو:  يا سارق،  أو:  الفاجرة،  ابن  يا  أو:  يا شارب اخلمر،  أو: 
َقْرَطبان، أو: يا خمنَّث، أو: يا )يب  يا  خبيث، أو: يا فاجر، أو: يا ديُّوث، أو: 
ر، وخيار التعيني إىل اإلمام)))))). ومن شتم مسلاًم، أو  نامز( ]0)ب/ب[ ُيعزَّ

ر. رفع منديله يف السوق عن رأسه ُعزِّ

أو:   ، يا نرصاينُّ أو:   ، يا هيوديُّ لرجٍل مسلٍم:  قال  )إذا  »التهذيب«:  ويف 
، أو: يا فاسق، أو: يا فاجر، أو: يا خبيث، أو: يا آكل الربا، أو: يا  يا جمويسُّ
 ، ، وهو ال ُيعرف باللصوصيَّة، أو: يا ابن اليهوديِّ شارب اخلمر، أو: يا لصُّ
أو: يا ابن الفاسق، أو: يا ابن الفاجرة، أو: يا ابن اخلبيثة، أو: يا ابن القحبة، 

ه، فعليه التعزير()3). أو: يا ماصَّ َبْظَر أمِّ

ه،  ويف »رشح خمترص الكرخي«: )قال: وإن قال لرجٍل: يا ماصَّ َبْظَر أمِّ
ر()4). ه ميتة، ُعزِّ وأمُّ

، يا من يعمل عمل  ويف »األجناس«: )إذا قال: يا كافر، يا زنديق، يا لصُّ
ر()5). قوم لوط، أو أنت تلعب بالصبيان، يا ديُّوث، ُعزِّ

)وخيار التعيني إىل اإلمام( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
الفتاوى الرساجية ))8)).  (((

هتذيب الواقعات للقالنيس )لوح: 7))ب(.  (3(
رشح خمترص الكرخي ))7)).  (4(

-40(/(( للناطفي  األجناس  وينظر:  )أ(،  من  وأثبتها  )ب(،  من  سقطت  ر(  )ُعزِّ  (5(
.(40(
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»الرساجية«: )لو قال: إنَّك مأوى الزواين، أو قال: إنَّك مأوى اللصوص، 
التعزير())). فعليه 

ويف »القنية«))): )ولو قال آلخر: يا حرام زاده، ال جيب حدُّ القذف. قال 
يضر ُهللا هنع: وقد كتبت أنَّه لو قال ذلك الوالد لولده جيب عليه التعزير()3).

قال  لو  ، وكذا  حُيدُّ ره وال  ُيعزِّ يا حرام زاده،  قال:  »البزازية«: )ولو  ويف 
البنه، ذكره صاحب »املحيط«(.

ر باإلمجاع(. ويف »العيون«: )لو قال: يا حرام زاده، ُعزِّ

ويف »الصريفية«: )قال: أنت مولوٌد من حراٍم، جيب التعزير()4).

]33)أ/ب[ ويف »القنية«: )يا ُضْحكة، يا َكْشَحان، يا موسوس(.

يا  اء،  بغَّ يا  : لو قال:  النارصي«: )قال السيد اإلمام األجلُّ ويف »جتنيس 
مؤاجر، يا جيفة)5)، يف عرفنا التعزير()6).

حلوق  املعتب  ألنَّ  ؛  ُيَحدُّ بالفارسية  )قذف  للبيهقي)7):  »الكفاية«  ويف 
ني ال اللغة(. الشَّ

مل أقف عليه.  (((
يف )ب(: )القنية فيه( واملثبت من )أ(.  (((

القنية املنية )38)).  (3(
ينظر: الفتاوى الصريفية )لوح: 54)أ(.  (4(

يف )أ( و)ب(: )يا حية(، واملثبت من التاتارخانية )409/6).  (5(
ينظر: التاتارخانية )409/6).  (6(

القدوري،  رشح  خمترص  الكفاية  كتاب  له  حنفي،  فقيه  البيهقي،  احلسني  بن  إسامعيل   (7(
تويف سنة ))40هـ(. ينظر: اجلواهر املضية ))/47)(، األعالم للزركيل ))/))3).
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رجاًل  شتم  َمْن  أنَّ  هي  مسألة  ]))ب/أ[  جواز)))  هذا  من  ُعلم  أقول: 
بالفارسية، أو بأيِّ لغٍة كانت، يلزمه التعزير.

ر يف الكشحان،  ويف »فتح القدير«: )واحلقُّ ما قاله بعض أصحابنا إنَّه ُيعزَّ
يف  وبالقرطبان  به  واملراد  والديوث،  القرطبان  معنى  من  قريٌب  إنَّه  قيل  إذ 
مرص  ديار  ُعرف  يف  ومثله  امرأته،  عىل  الرجل  ُيدخل  الذي  الرجل  العرف 
اد، وعدم التعزير يف الكلب واخلنزير ونحومها هو)))  ُص والقوَّ والشام املعرِّ
قول  وهو  به،  ر  ُيعزَّ أنَّه  اهلندواينُّ  واختار  الثالثة،  علامئنا  عن  الرواية  ظاهر 

األئمة الثالثة؛ ألنَّ هذه األلفاظ ُتذكر للشتيمة يف ُعرفنا()3).

خبيث،  يا  فاجر،  يا  فاسق،  يا  لصالٍح:  قال  )ولو  املفتني«:  »خزانة  ويف 
يا  َقرطبان،  يا   ، هيوديُّ يا  زنديق،  يا  خائن،  يا  خمنَّث،  يا  سارق،  يا  كافر،  يا 
 ، ، يا آكل الربا، يا شارب اخلمر، يا لصُّ من يعمل عمل قوم لوٍط، يا لوطيُّ
مأوى  يا  قذر،  يا  بليد،  يا  الزواين،  مأوى  يا  الفاجرة،  ابن  يا  القحبة،  ابن  يا 
اللصوص، يا من يلعب بالصبيان، يا حرام زاده، جيب التعزير يف كلِّه. ولو 

.) ر، وال جيب احلدُّ قال: يا مفقوح؛ وهو املرضوب يف الدبر، ُيعزَّ

احلدُّ  فيه  جيب  وال  ر،  ُيعزَّ فإنَّه  مفقوح،  يا  قال:  )ولو  »الظهريية«:  ويف 
السبيل،  إىل  الفعل  يضيف  حتى  ىلاعت،  ُهللا  امهمحر  وحممد  حنيفة  أيب  قول  يف 

كذا يف )أ( و)ب(، ولعل الصواب: )جواب(.  (((
)هو( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب( وفتح القدير.  (((

فتح القدير )))/)6)).  (3(
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وعىل قول أيب حنيفة))) ]املرضوب يف الدبر[))) ال يكون قذفًا بحاٍل، وعليه 
ني به، واملفقوح: املرضوب يف الدبر()3). التعزير؛ ألنَّه أحلق الشَّ

والفقحة:  ر،  ُيعزَّ فإنَّه  مفقوح،  يا  قال:  )إذا  اج«)4):  الوهَّ »الرساج  ويف 
حلقة الدبر()5).

ويف »األجناس«: )قال ]))ب/ب[ حممٌد همحر ُهللا: قال رجٌل لرجٍل: يا 
ر()6). مفقوح، يا ابن القحبة، ُعزِّ

ذكر  أنَّه  يعني  وكذا،  كذا  ماصَّ  يا  قال:  )لو  رستم«:  ابن  »نوادر  ويف 
ر، ولو قال: يا ُمرائي، هذا أيرس من األول. ولو قال: يا َقرطبان،  الفحش، ُعزِّ
منه  يصيب  أن  رجاء  امرأته  عىل  رجاًل  ُيقحم  الذي  هو  ألنَّه  التعزير؛  عليه 
أهل  من  لرجٍل  رجٌل  قال  د«:  »املجرَّ يف  ىلاعت  ُهللا  همحر  حنيفة  أبو  وقال  ماالً. 

ر(. ، أو: أنت تلعب بالصبيان، ]34)أ/أ[ ُعزِّ الصالح: يا لوطيُّ

من قوله: )وحممد( إىل هنا سقط من )أ(، وأثبته من )ب(.  (((
هكذا يف )أ(، و)ب( والعبارة مقحمة.  (((

التاتارخانية )409/6).  (3(
الرساج الوهاج املوضح لكل طالب حمتاج للعبادي. كشف الظنون ))/)63)).  (4(

بر الواسع، وقيل:  بر، وقيل: الدُّ قال ابن منظور: »والَفْقَحُة: معروفة، قيل: هي حلقة الدُّ  (5(
 ،)546/(( العرب  لسان  )فقحًة(«.  ُدُبٍر  كّل  ي  ُسمِّ حتَّى  كُثر  ُثمَّ  بُجْمِعها،  بر  الدُّ هي 

مادة: )فقح(.
األجناس ))/)40).  (6(
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، فال  ويف »امللتقط«: )لو قال: يا بليد، فعليه التعزير. ولو قال: يا لوطيُّ
يشء عليه. ولو قال: يا من يعمل عمل قوم لوٍط، ففيه التعزير())).

مقامر،  يا  أو:  مسخرة،  يا  أو:  الهي،  يا  قال:  )ولو  »اجلوهرة«:  ويف 
قال:  وإن  »الواقعات«.  يف  كذا  ر،  ُعزِّ بليد،  يا  قال:  وإن  ر.  ُيعزَّ أنَّه  فالظاهر 
ر. واختلفوا يف السفلة، قال أبو حنيفة همحر ُهللا ىلاعت: هو الكافر،  يا سفلة، ُعزِّ
وقال  له،  قيل  وما  قال  بام  ُيبايل  ال  الذي  هو  ىلاعت:  ُهللا  همحر  يوسف  أبو  وقال 
حممٌد همحر ُهللا ىلاعت: هو املقامر والالعب بالطنبور، وقال حممد بن سلمة: هو 
أكل  الطعام  إىل  ُدعي  إذا  الذي  هو  نرٌص:  وقال  الدنيئة،  األفعال  يأيت  الذي 

ومحل())).

من  لرجٍل  قال  لو  ىلاعت:  ُهللا  همحر  حنيفة  أبو  )قال  األكمل«:  »خزانة  ويف 
زنديق،  يا  مرشك،  يا  خبيث،  يا  فاسق،  يا   ، لصُّ يا  واملروءة:  الصالح  أهل 
ره القايض عىل ما يراه. وكذا يف قوله: يا ابن اخلبيثة، أو: يا ابن  يا كافر، عزَّ
أو  يًَّة.  ذمِّ أو  َأَمًة  ُه  أمُّ الزانية، وكانت  ابن  يا  أو:  ة،  اللصَّ ابن  يا  أو:  الفاسقة، 
أو شبه  الزانية،  ابن  يا  أو:  الفاسقة،  ابن  يا  أو:  ة،  اللصَّ ابن  يا   : قال لنرصاينٍّ
ا لو كان رجٌل ماجٌن فقال له: يا ماجن،  ر وُأدِّب. أمَّ /]))ب/أ[ هذا، ُعزِّ
يا  أو:  زنديق،  يا  له:  قال  فإن  ر.  ُيعزَّ مل  فاجر،  يا  أو:   ، لصُّ يا  أو:  فاسق،  يا 
وكذا  ر.  ُعزِّ اخلمر،  شارب  يا  ملستوٍر:  قال  أو  ر.  ُعزِّ  ، هيوديُّ يا  أو:  مرشك، 

امللتقط يف الفتاوى احلنفية )40)).  (((
اجلوهرة النرية عىل خمترص القدوري ))/)6)).  (((
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يف قوله: يا خائن، يا مأوى الزواين، أو: يا مأوى اللصوص، وأشباه ذلك، 
ر. وإن شتم اثنني أو ثالثًة يزيد يف التعزير عىل ما يراه اإلمام())). ُعزِّ

جيب  روسبي،  يا  ألجنبيٍة:  قال  الدين:  ظهري  )وذكر  »البزازية«:  ويف 
.) احلدُّ

ذلك  تها  مهَّ تكون  ال  وهي  قحبة،  يا  للمرأة:  قال  )ولو  الزيلعي:  ويف 
ر())). ُيعزَّ الفعل، 

ّيًا بالزنا، أو َقَذَف  ويف »احلاوي القديس«: )وَمْن َقَذَف أَمًة أو عبدًا أو ِذمِّ
، أو:  ُمسِلاًم بغري الزنا فقال: يا كافر، أو: يا فاسق، أو: يا محار، أو: يا لوطيُّ
يا خمنَّث، أو: يا خبيث، أو: يا ديُّوث، أو: يا َقرطبان، أو: يا قرنان،)3) أو: يا 
فاجر، أو: يا قذر، أو: يا مسخرة، أو: يا سخرة، أو: يا ضحكة، أو: يا مقامر، 

ر، وإذا قذف بالتعريض جيب التعزير()4). أو: يا ولد الزنا، ُعزِّ

أيب  عن  سامعة  ابن  رواية  )ويف  ]34)أ/ب[  األكمل«:  »خزانة  ويف 
ر. ويف »نوادر ابن رستم«: يف  يوسف همحر ُهللا يف قوله: يا خنزير، يا محار، ُعزِّ
ر. ويف »نوادر هشام« عن حممٍد  قوله: يا ماصَّ كذا وكذا، ذكر الفحش، ُعزِّ
ر، ولو قال: يا  ر. ولو قال: يا قرطبان، ُعزِّ همحر ُهللا: يف قوله: يا ابن القحبة، ُعزِّ
ر، وكذا يف قوله: يا سفيه، ويف »اآلثار«  جيفة، أو: يا ديُّوث، أو: يا خمنَّث، ُعزِّ

خزانة األكمل ))/07)-08)).  (((
تبيني احلقائق )9/)0)).  (((

)أو يا قرنان( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(، ومن احلاوي القديس ))/)6)).  (3(
احلاوي القديس يف فروع احلنفية ))/)36-)36).  (4(
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؛ ألنَّه بلغة عامن:  عن أيب حنيفة همحر ُهللا ىلاعت: لو قال لغريه: يا بغل)))، أنَّه ُيَحدُّ
يا زاين())).

، يا نرصاين، يا ابن النرصاين()3). ويف »األصل«: )إذا قال له: يا هيوديُّ

، ال بدَّ فيه من التعزير()4). ويف »الذخرية«: ]))ب/ب[ )يا ابن اليهوديِّ

 ، ، يا ابن املجويسِّ ويف »اخلانية«: )وكذا لو قال: يا عابد الوثن، يا جمويسُّ
ال حدَّ عليه()5).

ويف »القنية«: )ولو قال: يا طومل كجي)6)؛ يف عامٍل، إن قاله يف اخلصومة 
ال  بحاٍل  حكايًة  مكانه  قال  ولو  ر،  ُيعزَّ والشتم  االستهانة  بنيَّة  به  استخفافًا 
فعليه  عاملًا  شتم  مراهٌق  غالٌم  ر.  ُيعزَّ منافٌق،  أنت  أو:  منافق،  يا  قال:  ر.  ُيعزَّ

ر()7). التعزير. ولو قال آلخر: يا حرام زاده، ُيعزَّ

؟  حُيدُّ هل  مثله  ذمّيًا  قذف  إذا  يٍّ  ذمِّ عن  )ُسِئل  الوفائية«:  »الفتاوى  ويف 
أجاب: ال حُيدُّ بسبب القذف، ولكن ُيؤدَّب(.

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )مقل(، ويف خزانة األكمل ))/7))(: )يا رمك(.  (((
ينظر: خزانة األكمل ))/7))).  (((

األصل ملحمد بن احلسن )8/7))).  (3(
الذخرية البهانية )43/6)).  (4(
فتاوى قاضيخان )394/3).  (5(

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )تومل كجي(، ومل يتبني يل معناها.  (6(
القنية املنية )38)).  (7(
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وفيها أيضًا: )سئل عن هيوديٍّ قذف هيودّيًا بالزنى، هل يلزمه حدُّ القذف 
أم ال؟ أجاب: ال يلزمه حدُّ القذف، وإنَّام يلزمه التعزير(.

ويف »الفتاوى القارئية«))): )ُسئل عن شخٍص شقيٍّ قال يف العرش األخري 
ر تعزيرًا بليغًا؛  من شهر))) رمضان: لعن اهلل هذه الليايل املباركة؟ أجاب: ُيعزَّ

ألنَّه استهان ما عظَّمه الرشع)3).

البلد وأسافر.  أنا أخيل هذا  وُسئل عن شخٍص ختاصم مع آخر، فقال: 
فام  إليه،  الدنيا  افتقرت  ملسو وما  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  فقال خصمه: مات رسول 
جيب عىل هذا، هل تقبل توبته؟ أجاب: هذا خطأ من قائله، وجهالٌة بمقدار 
]35)أ/أ[  كفرًا،  يكن  مل  إن  الكفر  من  قريٌب  وهو  ملسو،  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي 

وحيتاج قائله إىل التعزير البليغ)4) لينزجر عن التكلم بمثل هذا الكالم(.

ر()5). يَّ ُيعزَّ ويف »اخلانية«: )وكذا املسلم إذا شتم الذمِّ

املراد فتاوى قارئ اهلداية، لرساج الدين عمر بن عيل بن فارس الكناين احلنفي الشهري   (((
بقارئ اهلداية )ت9)8هـ(.

)شهر( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )الشارع(.  (3(

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )تعزير بليغ(.  (4(
ينظر: فتاوى قاضيخان )396/3).  (5(
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الفصل الثاين عرش
يف األقوال التي ال ُتوجب التَّعزير)1(

ُيوجب  ال  وغريه  تم  بالشَّ )التَّعريض  »النصاب«:  ]3)ب/أ[  ويف 
التَّعزير())).

»جتنيس  خنزير،  يا  أو:  ثور،  يا  أو:  محار،  يا  قال:  ولو  »املنتقى«:  )ويف 
مل  كلب،  يا  قال:  ولو  ذلك.  يف  يشء  فال  احلامر،  ابن  يا  أو:  زاده«،  خواهر 
كان  اهلندواين  أيب جعفر  الفقيه  »األصل«. وُحكي عن  ذكر يف  ر. هكذا  ُيعزَّ
األصحُّ عندي   : الرسخيسُّ األئمة  قال شمس  ر.  ُيعزَّ ديارنا  ُعرف  يقول: يف 
ر. ]ويف[)4) »املضمرات«: روي عن أيب جعفر الفقيه اهلندواينِّ  أنَّه ]ال[)3) ُيعزَّ
زر به: »أنه متى نسبه إىل فعل اختياري حمرم رشعًا وُيعدُّ  قال احلصكفي يف ضابط ما ُيعَّ  (((

ر، وإال ال«. الدر املختار )4/)4)-)4)). عارًا عرفًا ُيعزَّ
الَة عىل القبائِح ال ُتعدُّ وال حُتىص، فالواجب أن  وقال اللكنوي: »اعلم أنَّ األلفاَظ الدَّ
ع،  ُيْذَكَر هلا ضابٌط ُيعرُف به أحكاُم مجيعها... فإن نسَبه إىل فعٍل اختياري حيرُم يف الرشَّ
وإنِّام  لألرشاف  حتقريًا  يكوَن  أن  إال  ال،  وإالَّ  التَّعزير،  جيُب  العرف،  يف  وُيعدُّ عارًا 
اخِلْلقيَّة، فال تعزيَر يف: يا محار؛ ألنَّ معناُه  قلنا: إىل فعٍل اختياري؛ احرتازًا عن األموِر 
القرُد:  وكذا:  ِخْلقي،  أمٌر  وهو  كالبليِد مثاًل،  املجازي،  معناُه  بل  مراد،  غرُي  احلقيقي 
ورة، والكلُب: يراُد به يسُء اخللق، إالَّ أنَّ ُيقاَل إلنساٍن رشيٍف النَّفِس  يراُد به قبيُح الصُّ
ُر بإهانتهم بخالف األرذال  م أهُل اإلكرام، فُيعزَّ ، أو رجٍل صالح، فإهنِّ كعامل، أو علويٍّ
الرعاية  عمدة  هلم«.  ُيقاَل  أن  من  يبالون  وال  كثريًا،  الكلامِت  هذه  بأمثاِل  هون  يتفوَّ إذ 

.(5(3-509/5(
فتح   ،)((5/(0( املبسوط  املسألة:  يف  وينظر  االحتساب،  نصاب  يف  عليه  أقف  مل   (((

القدير )3)/)30).
)ال( سقطت من )أ( و)ب(، وأثبتها من املبسوط للرسخيس )0/9))).  (3(
إضافة من كتاب التاتارخانية؛ حيث النص منقول منه والسياق يقتضيه.  (4(
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ا إذا قال ذلك  ر إذا قال هذا لواحٍد من ُعْرض الناس، فأمَّ أنَّه قال: إنَّام ال ُيعزَّ
ر. ويف »الكايف«: وهذا أحسن())). لرجٍل ذي خطٍر فإنَّه ُيعزَّ

إذا  وكذا  يشٌء،  جيب  ال  ناكس،  يا  أبله،  يا  قال:  )لو  »الرساجية«:  ويف 
مقامر،  يا  يا ضحكة،  يا مسخرة،  قال:  ولو  قرد،  يا  تيس،  يا  يا كلب،  قال: 

ذكر اإلمام الناطفي أنَّه ال جيب التعزير، وقال حسام الدين: جيب())).

ال  احلامر،  ابن  يا  أو:  ثور،  يا  أو:  محار،  يا  قال:  )ولو  »التهذيب«:  ويف 
ر()3). ُيعزَّ

التعزير  جيب  ال  كافر،  يا  آلخر:  قال  من  بعضهم:  )قال  »املضمرات«: 
ى املؤمن كافرًا بالطاغوت، فقال:  ما مل يقل: يا كافر باهلل؛ ألنَّ اهلل تعاىل سمَّ
فيه  أقول:  فيكون حمتماًل()4).   ،](56 ]البقرة:  ُٰغوِت﴾  بِٱلطَّ يَۡكُفۡر  ﴿َفَمن 

نظٌر؛ ألنَّ االحتامل ال ينايف التعزير.

ويف »األجناس«: )إذا قال له: يا كلب، يا قرد، يا تيس، يا ذئب، يا بقر، 
ر()5). ام، وأبوه ليس كذلك، ال ُيعزَّ يا حية، يا ابن احلجَّ

ينظر: جامع املضمرات واملشكالت )433(، الفتاوى التاتارخانية )409-408/6).  (((
ينظر: الفتاوى الرساجية ))8)).  (((

ينظر: هتذيب الواقعات )لوح: 7))ب(.  (3(
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )جمماًل(، جامع املضمرات ))43).  (4(

ينظر: األجناس ))/)40-)40).  (5(
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ويف »احلاوي«: )إذا قال: يا ولد احلرام، يا عيَّار، أو قال: يا ابن األسود، 
يا  كذلك،  ليس  وهو   ! ُرْسَتاِقيُّ يا  ام،  حجَّ يا  قال:  أو  كذلك)))،  ليس  وأبوه 

ر(. ُمقعد، يا مؤاجر، يا مقامر، يا ناكس، يا منكوس، يا مسخرة، ال ُيعزَّ

ويف ]3)ب/ب[ »التجنيس«))): )لو قال له: يا أبله، أو: يا ناكس، أو: 
يا ال يشء، أو: يا مأبون)3)، ال جيب عليه التعزير)4)؛ ألنَّه ما قذفه بمعصيٍة، 
وألنَّه ما أحلق الشني به، وكذلك لو قال: يا كلب، يا خنزير، أو: يا محار، أو: 
يا تيس، أو: يا قرد، أو: يا ذئب؛ ألنَّه ما قذفه بمعصيٍة، وألنَّه ما أحلق الشني 
بنفسه  ني  الشَّ أحلق  بل  كاذٌب،  ]35)أ/ب[  أنَّه  يعلم  واحٍد)5)  كلَّ  ألنَّ  به؛ 
مقامر.  يا  أو:  ضْحكة،  يا  أو:  مسخرة،  يا  قال:  لو  وكذلك  كذب،  حيث 

هكذا)6) ذكر هنا، والظاهر أنَّه جيب.

ولو قال: يا بليد، أو: يا قذر، جيب فيه التعزير؛ ألنَّه قذفه بمعصية، وألنَّه 
ني به()7). أحلق الشَّ

)كذلك( سقطت من )ب(.  (((
التجنيس واملزيد للمرغياين )ت593هـ( والكتاب ال يزال خمطوطًا.  (((

45)ب(.  )لوح:  التجنيس  من  والتصويب  هلا يف )ب(،  وبيَّض  )أ( غري واضحة،  يف   (3(
واملأبون هو: الذي ال يقدر عىل ترك أن ُيؤتى يف دبره. ينظر: البحر الرائق )50/5(، 

حاشية ابن عابدين )4/)7).
هكذا يف املخطوط، ويف التجنيس )لوح: 45)ب( )احلد(.  (4(

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )أحد(.  (5(
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )هذا(، واملثبت موافق ملا يف التجنيس )لوح: 45)ب(.  (6(

التجنيس واملزيد )لوح: 45)ب(.  (7(
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ر. قال:  ويف »فتح القدير«: )ويف »فتاوى قاضيخان« يف يا كلب: ال يعزَّ
أنَّه  والصحيح  قال:  ثم  شتيمًة.  ُيَعدُّ  ألنَّه  ر؛  ُيعزَّ أنَّه  اهلندواينِّ  الفقيه  وعن 
ه  تعدُّ ال  العرب  فإنَّ  »املبسوط«:  ويف  انتهى))).  قطعًا،  كاذٌب  ألنَّه  ر؛  ُيعزَّ ال 
أيب  »أمايل)3)  عن  قاضيخان  وذكر  وذئب))).  بكلب  ون  ُيسمُّ وهلذا  شتيمًة، 
ر، وهو  ر. ثم قال: ويف رواية حممٍد: ال ُيعزَّ يوسف« يف يا خنزير، ويا محار، ُيعزَّ
األرشاف،  من  املخاَطب  كان  إذا  التعزير  استحسن  واملصنِّف  الصحيح)4). 
ر مطلقًا،  ُيعزَّ الرواية: ال  لت ثالثة مذاهب: ]املذهب[)5) وهو ظاهر  فتحصَّ
ر مطلقًا، والفصل بني كون املخاَطب من األرشاف،  وخمتار اهلندواينِّ أنَّه ُيعزَّ
ر يف مقامر، ويف قذٍر، قيل: ويف بليٍد، وأنا أظنُّ  ر قائله، أو ال فال. وُيعزَّ فُيعزَّ

روا به()6). أنه يشبه يا أبله، ومل يعزِّ
ويف »خزانة املفتني«: )ولو قال: يا محار، يا خنزير، يا كلب، يا تيس، يا 
يا  يا منكوس،  عيَّار،  يا  احلرام،  ولد  يا  بغاء،  يا  يا مؤاجر، ]4)ب/أ[  قرد، 
يا  أبوه كذلك،  وليس  األسود،  ابن  يا  أو:  ام،  احلجَّ ابن  يا  مسخرة،  يا  أبله، 
ال  يا  الواو-،  -بكرس  موسِوس  يا  مقامر،  يا  ل،  مغفَّ يا   ، رستاقيُّ يا  ناكس، 
ر. ولو قال لفاسٍق: يا فاسق، أو لشارٍب: يا شارب،  يشء، يا منتوف، ال ُيعزَّ

أو لظاملٍ: يا ظامل، ال جيب يشٌء(.

ينظر: فتاوى قاضيخان )397/3).  (((
ينظر: املبسوط )0/9))).  (((

)أمايل( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب( وفتح القدير.  (3(
ينظر: فتاوى قاضيخان )397/3).  (4(

)املذهب( ليست يف )أ( و)ب(، ووقع يف فتح القدير: )ثالثٌة: املذهب(، فلعل الصواب   (5(
ما أثبت.

ينظر: فتح القدير )))/)6)-)6)).  (6(
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يا  قال:  )لو  ]اجلعد[))):  بن  رواية عيل  ُهللا  همحر  يوسف«  أيب  »نوادر  ويف 
من  يا  له:  يقول  أن  إال  ر  ُيعزَّ ال   ، لوطيُّ يا  العفالء،  ابن  يا  أو:  البظراء،  ابن 

ر(. يعمل عمل قوم لوط، فُيعزَّ

أو  شارب،  يا  لشارٍب:  أو  فاسق،  يا  لفاسٍق:  قال  )لو  »العتابية«:  ويف 
لظاملٍ: يا ظامل، ال جيب يشء، ولو قال ألعمى: يا أعمى يف غيبته، وإن قال يف 
وجهه وهو يغيظ فهو جفاٌء؛ ألنَّه بغري اختياره، بخالف ما حكى منه بعض 
بذلك،  رضوا  ألهنَّم  األخفش؛  عن  األعرج،  عن  األعمش،  عن  الرواة))) 

فوا أنفسهم بذلك(. ]36)أ/أ[ ومل يغيظوا، أو عرَّ

ويف »احلاوي القديس«: )وإن قال: يا محار، أو: يا خنزير، أو: يا كلب، 
ذئب،  يا  أو:  بقر،  يا  أو:  قرد،  يا  أو:  تيس،  يا  أو:  أبله،  يا  أو:  أمحق،  يا  أو: 
)3)، فإن عاد السبُّ  ر. وكذا كلُّ سبٍّ عاد سبُّه إىل السابِّ ، ال ُيعزَّ أو: يا دبُّ
السابِّ  قدر  وعىل  قدره،  عىل  فيه  ر  ُيعزَّ احلدِّ  قدر  يبلغ  وال  املسبوب  إىل  فيه 

واملسبوب()4).

ويف »الروضة«: )لو قال: يا شيخ، أو: يا ال أحد، ال جيب التعزير. وإن 
قال: يا مولك، ال يشء عليه؛ ألنَّه ال ُيعرف تأويله(.

يف )أ(: )رواية عن عيل بن احلصري(، ويف )ب(: )رواية عيل بن اجلعب(، والصواب ما   (((
أثبت.

كذا يف )ب(، ويف )أ(: )الروايات(.  (((
كذا يف )ب(، ويف )أ( هنا: )السبَّاب(، ويف املوضع الثاين: )الساب( مثل )ب(.  (3(

ينظر: احلاوي القديس ))36).  (4(
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، يا مؤاجر، أو: يا سحاقة، أو:  ويف »خزانة األكمل«: )لو قال: يا ُرْستاقيُّ
اد، أو: يا ابن األسود، ال ُيعزر. وكذا يف قوله: ولد احلرام، ]4)ب/ب[  يا قوَّ
يا عيَّار، أو: يا مقامر، فإنَّ أبا يوسف قال باللعب بالشطرنج، وكذا يف قوله: 
يا ناكس، أو: يا منكوس، أو: يا مسخرة، أو: يا ضحكة، أو: يا مرسف، أو: 

يا كشحان، أو: يا قرنان، أو: يا موسوس())).

لعٍب  بالشطرنج كلَّ  »التتمة«: )وُسِئل عيلُّ بن أمحد: رجٌل يالعب  ويف 
رشطًا أو رشطني، هل يستحق التعزير؟ أجاب: هو قامر، فال جيوز(.

قال  أو   ، نبطيُّ يا   : لعريبٍّ قال  )ومن  للوبري:  الطحاوي«  »رشح  ويف 
أو   ، فاريسُّ يا   : لروميٍّ قال  أو  التعزير،  عليه  جيب  فال   ، ُرْسَتاِقيُّ يا   : يٍّ ملرِْصِ
، أو ما أشبه ذلك،  ، أو: يا سيقالين)))، أو قال: يا ِزْنِجيُّ : يا هنديُّ قال لرتكيٍّ
ابن  يا  ر؛ ألنَّ كذبه يف لفظه ظاهٌر. وَمْن قال لرجٍل:  فال حدَّ عليه، وال يعزَّ
اخليَّاط، وأبوه ليس بخياٍط، مل يرص قاذفًا؛ ألنَّه مل يقطع نسبه من أبيه، ولكنَّه 
ابن األعور،  يا  ابن األقطع،  يا  ه خيَّاطًا، فيكون كاذبًا، وكذلك لو قال:  سامَّ
تعزيٌر؛ ألنَّه  ليس كذلك، فال جيب عليه حدٌّ وال  وأبوه  ابن األسود،  يا  أو: 
يا لصُّ وهو   :(4( للصٍّ قال  أو  فاسق،  يا  لفاسٍق:  قال  وإذا  كذٌب رصيٌح)3). 

كذلك)5)، فال يشء عليه(، واهلل تعاىل أعلم.

خزانة األكمل ))/7))).  (((
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )سقيالين(.  (((

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )ُصراح(.  (3(
)للص( من )ب(، وليست يف )أ(.  (4(

)وهو كذلك( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (5(
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الفصل الثالث عرش

يف األفعال التي ُتوجب التَّعزير

يف  املامزحة  ومنها:  بالتزوير.  واخلطوط  الصكوك  كتابة  موجباته:  ومن 
أحكام الرشيعة، كذا يف »التاتارخانية«))).

فقال:  حائكًا،  قتل  رجٍل  عن  سئل  قاضيًا  أنَّ  )وُحكي  »امللتقط«:  ويف 
انٌة من البيت، ]36)أ/ب[ فُأيت به املأمون، فقال: مازحته، فقال:  تلزمه إجَّ
ثم ُضرب حتى مات حتت  تعاىل؟!  اهلل  بأحكام  ]5)ب/أ[  أهتزأ)))  وحيك! 

ره()3). السياط. وقال الفقيه أبو الليث: يكفيه أن ُيعزِّ

حممٍد  عن  رستم  ابن  ذكره  ما  التَّعزير  ُيوجب  )ومما  »التاتارخانية«:  ويف 
همحر ُهللا فيمن قطع ذنب بِْرَذوٍن، أو حلق شعر جاريٍة. ويف جنايات »الذخرية«: 
، وأوعده بقتٍل إن  ومنها)4): لو أكره السلطان رجاًل عىل قتل مسلٍم بغري حقٍّ
مل يقتله، فقتله، فالقصاص عىل السلطان، والتعزير عىل القاتل عند أيب حنيفة 

وحممد امهمحر ُهللا ىلاعت))5).

ينظر: التاتارخانية )398/6).  (((
يف )أ(، و)ب(: ) استهزاء(، واملثبت من امللتقط يف الفتاوى احلنفية )44)).  (((

ينظر: امللتقط يف الفتاوى احلنفية )44)).  (3(
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )ما(.  (4(

ينظر: التاتارخانية )399/6).  (5(
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ويف »الظهريية«: )ولو كان اإلكراه بوعيد حبٍس أو قيٍد أو حلق حلية ال 
لعدم  اآلمر؛  ُيقَتل  القاتل قصاصًا، وال  ُيقتل  املسلَم  قتل  فإن  إكراهًا،  يكون 

ر())). اإلكراه، بل ُيعزَّ
)ومنها: ما إذا أكره الرجل غريه عىل الزنى فزنى، جيب عىل الذي أكرهه 
أيب  قول  وهو  ُهللا،  امهمحر  وزفر  حممٍد  قول  عىل  احلدُّ  الزاين  وعىل  التعزير، 
وجيب  ر،  ُيعزَّ ولكن  للشبهة،  ؛  احلدُّ جيب  ال  وقال:  رجع  ثم  ُهللا،  همحر  حنيفة 

الُعقر())). من »الكفاية« يف اإلكراه.
أجنبيًة  بكرًا  امرأة  دفع  )رجل  األصغر«:  و»اجلامع  »الذخرية«  ويف 
فسقطت، وذهبت عذرهتا، فعليه مهر املثل يف ماله، والتعزير، وال فرق بني 

الصغرية والكبرية()3).
بالتعزير  البغايا، وأمر)4)  إذا أخذ بعض  املحتسب  إنَّ  )وإن سأل سائل: 

، فهذا منكٌر آخر. عليهنَّ ربَّام تنكشف رؤوسهنَّ أو ذراعهنَّ أو قدمهنَّ
ناحية  يف  نائحٍة  عن  بلغه  هنع  ُهللا  يضر  عمر   (5( أنَّ ُروي  ما  عنه:  اجلواب 
ة ]5)ب/ب[  املدينة، فأتاها حتى هجم عليها وهي يف منزهلا، ورضهبا بالدرَّ
حتى سقط مخارها، فقيل له: يا أمري املؤمنني! إنَّ مخارها قد سقط، فقال: »إنَّه 

ال حرمة هلا يف الرشيعة«.

ينظر: الفتاوى الظهريية )0)9).  (((
ينظر: الفتاوى التاتارخانية )399/6).  (((

ينظر: الذخرية البهانية )75/6)).  (3(
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )لو أمر(، وهو املثبت يف نصاب االحتساب )36)).  (4(

يف )أ(: )ابن( تصحيف، واملثبت من )ب(.  (5(
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ا اشتغلت بام ال حيلُّ هلا يف الرشيعة، فأسقطت بام صنعْت حرمة  معناه: أهنَّ
نفسها، والتحقت باإلماء.

بعض  إىل  خرج  أنَّه  األعمش  بكر  أيب  عن  ُروي  ما  عليه:  والدليل 
بكر  أبو  فذهب  الرؤوس،  كاشفات  هنٍر  شطِّ  عىل  النساء  وكان  الرساتيق، 
كيف  له:  فقيل   ، إليهنَّ النظر  عن  يتحامى  وال  خيالطهن،  وجعل  األعمش 
 (((» ، وأنا أشكُّ ]37)أ/أ[ يف إيامهننَّ فعلت هذا؟! فقال: »إنَّه ال حرمة هلنَّ

فكأنَّه بلغه هذا احلديث.

ومن))) هذا احلديث قالوا: ال بأس باهلجوم إىل بيت املفسدين إذا سمع 
فقد  داره،  من  الفساد  صوت  أسمع  ملا  الدار  صاحب  ألنَّ  الفساد؛  صوت 
واألمر  صاحبها)3)،  إذن  بغري  فيها  بالدخول  بأس  فال  داره،  حرمة  أسقط 
القريشِّ  ببيت  هنع  ُهللا  يضر  عمر  فعل  كام  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
ز عمر يضر ُهللا هنع اهلجوم، وأصحابنا قالوا: إنَّ يف اهلجوم هتك  ، جوَّ والثقفيِّ
أدب  »رشح  يف  كذا  جيوز(.)4)  ال  وذلك  حمارمه،  حرمة  وهتك  املسلم،  سرت 

القايض للخصاف«.

ينظر: نصاب االحتساب )36)-37)).  (((
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )وعن(.  (((

)صاحبها( بيَّض هلا يف )ب(، واملثبت من )أ(.  (3(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف ))/)34-)34).  (4(
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الرستاق،  إىل  خرج  البلخيَّ  بكٍر  أبا  الفقيه  أنَّ  )وُيروى  »البزازية«:  ويف 
كيف  له:  فقيل  والذراع،  الرؤوس  كاشفات  النهر  شطِّ  عىل  النساء  وكان 

، كلهنَّ حربيَّاٌت())). ، إنَّام أشكُّ يف إيامهننَّ فعلت؟ فقال: ال حرمة هلنَّ

الطريق،  يف  ثان  يتحدَّ ]6)ب/أ[  امرأٍة  مع  رجاًل  املحتسب  رأى  )فإن 
فامذا يصنع هبام؟

ثان يف  اجلواب: ُروي أنَّ عمر يضر ُهللا ىلاعت هنع رأى رجاًل مع امرأٍة يتحدَّ
ة، فقال الرجل: هي امرأيت، فقال: لو كانت امرأتك  رَّ الطريق، فعالمها بالدِّ
ر  وتفكَّ رضهبام،  عىل  هنع  ُهللا  يضر  عمر  ندم  ثم  بيتك؟!  يف  تدخلها  ال)))  فلم 
عمر  فقال  وسادة،  فألقاه  هنع  ىلاعت  ُهللا  يضر  كعٍب  بن  أيبِّ  إىل  وجاء  ذلك،  يف 
قلبي،  يف  عقدًة  عيلَّ  لتفتح  جئتك  وإنام  هلذا،  أحرض  مل)3)  هنع:  ىلاعت  ُهللا  يضر 
ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  سمعت  فإينِّ  املؤمنني،  أمري  يا  تلمني  ال  فقال: 
فألقى وسادًة غفر اهلل تعاىل هلام مجيعًا قبل  أٌخ مسلٌم  يقول: »من دخل عليه 
امرأة  مع  رجاًل  رأيت  إين  هنع:  ىلاعت  ُهللا  يضر  عمر  قال  ثم  عليها«،  جيلس  أن 
فندمت  امرأيت،  هي  الرجل:  فقال  ة،  رَّ بالدِّ فرضبتهام  الطريق،  يف  ثان  يتحدَّ
عليك  والواجب  املسلمني،  ُمؤدِّب  أنت  املؤمنني!  أمري  يا  فقال:  ذلك،  عىل 
أن حتفظ املسلمني يف الطريق، فلو كانت امرأته فلم ال)4) أدخلها يف البيت! 
ففرح بذلك عمر يضر ُهللا ىلاعت هنع، ثم جعل أيبٌّ يضر ُهللا ىلاعت هنع يبكي، فقال له 

ينظر: الفتاوى اهلندية )))/7)53).  (((
)ال( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
)مل( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (3(

)فلم ال( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (4(
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ج عنِّي، فِلَم تبكي؟ قال:  عمر يضر ُهللا ىلاعت هنع: ]37)أ/ب[ إنَّام جئتك لتفرِّ
اجتمع  »إذا  يقول:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  من  سمعته  حديثًا  رت  تذكَّ
ك  لون واآلخرون يوم القيامة، يأيت اإلسالم بأحسن صورٍة، فيقول: أعزَّ األوَّ
هنع،  ىلاعت  ُهللا  يضر  عمر  فسجد  قال  أعززتني«،  كام  عمر  يا  ]6)ب/ب[  اهلل 

وأعتق سبع رقاٍب شكرًا هلل تعاىل. من قسمة املرياث من »الكفاية«(.)))

إىل)))  طلب  أو  للهرب،  املحبوس  احتال  )ولو  األكمل«:  »خزانة  ويف 
عن  ينتهي  حتى  بالسوط  به  ُيؤدِّ أن  حيسن  حممٌد:  قال  لُيخرجوه،  ل  العامَّ

ذلك()3).

للخروج  احتال  إذا  السجن  يف  )املحبوس  الكبى«:  »الفتاوى  ويف 
بالسياط  به  يؤدِّ أن  للقايض  فيحسن  خيرجوه،  أن  العامل  يسأل  أو  باهلرب، 

لينتهي عن ذلك(.

يف  القايض  عند  من  خرج  شخٍص  عن)4)  )ُسئل  القارئيَّة«:  »فتاوى  ويف 
خصمه  لرييض  الرسول  مع  وذهب   ، رشعيٍّ حقٍّ  عىل  رسوٍل  مع  الرتسيم 
بيِّنٌة  وللرسول  منه،  هروبه  ادعى  أو  الرسول  فحرض  بالسجن،  أو  بالدفع، 
بذلك، فهل يلزم الرسول باملبلغ؟ وهل القول قوله يف هروبه أم ال؟ أجاب: 

ينظر: نصاب االحتساب )38)-39)).  (((
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )من(.  (((

ينظر: خزانة األكمل )7/4))).  (3(
)عن( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (4(



192
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم الثاني

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

إذا هرب الغريم من الرسول وعجز عنه، القول قول الرسول يف ذلك، وال 
به عىل التفريط فيه())). ضامن عليه، لكن إذا مل يعلم هروبه إال بقوله يؤدِّ

ويف »الظهريية«: )ُسئل حممٌد عن رجٍل ُيوجد يف بيته اخلمر، وهو فاسٌق، 
أو ُيوجد القوم جمتمعني عليها، ومل يرهم أحٌد))) يرشبون، غري أهنَّم جلسوا 
ر؟ قال: نعم؛ ألنَّ الظاهر أنَّ الفاسق أعدَّ اخلمر  جمالس َمْن يرشهبا، هل ُيعزَّ
د الظاهر ال  ب، ولكن بمجرَّ ب، وأنَّ القوم جمتمعني عليها إلرادة الرشُّ للرشُّ
ر السبب عىل وجٍه ال شبهة فيه، فال يمكن إقامة احلدِّ عليهم، والتعزير  يتقرَّ
رون. ]7)ب/أ[ وكذلك الرجل ُتوجد)3)  مما يثبت مع الشبهات، فلهذا ُيعزَّ
اب، وقد كان بعض العلامء  ُزَقْيٌق للرشَّ كوة معروفٌة  ِرْكَوٌة ِمْن مخٍر، والرِّ معه 
ارب؛ ألنَّ  ُيقام عليه احلدُّ كام ُيقام عىل الشَّ همحر ُهللا:  يقول يف عهد أيب حنيفة 
الذي سبق إىل وهم كلِّ أحٍد أنَّه يرشب بعضها، ويقصد الرشب فيام بقي معه 
ُه؟  مِلَ حتدُّ القائل:  أنَّه قال هلذا  ىلاعت  ُهللا  همحر  أنَّه ُحكي عن أيب حنيفة  منها، إال 
قال: ألنَّ معه آلة الرشب والفساد، فقال أبو حنيفة همحر ُهللا ىلاعت: فارمجه إذًا)4) 

فإنَّ معه آلة الزنى(.

وهذا ]38)أ/أ[ بياٌن أنَّه ال جيوز إقامة احلدِّ بمثل الظاهر.

فتاوى قارئ اهلداية )85)).  (((
)أحد( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((

)توجد( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (3(
)فارمجه إذًا( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (4(
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مجاعًة،  فرأى  املدينة،  يف  كان  ُهللا  همحر  حنيفة  أيب  )وعن  »امللتقط«:  ويف 
يقيموا احلدَّ عليه،  أن  فأرادوا  ِركوة مخٍر،  فقالوا: ُوجد مع رجٍل)))  فسأهلم، 

فقال أبو حنيفة همحر ُهللا: وجدوا معه آلة الزنا، فهالَّ رمجوه! فرتكوه())).

دون  البعض  فسكر  هبم،  فُأيت  النبيذ،  يرشبون  )قوٌم  »اخلانية«:  ويف 
البعض، فشهد عليهم الشهود، فمن كان منهم سكران حُيبس حتى يصحو، 

ر()3). ، ومن مل يكن سكران ال حدَّ عليه، ولكنَّه ُيعزَّ ثم ُيقام عليه احلدُّ

بخالف  وجيعًا،  رضبًا  اخلمر  ببيع  املسلم  )ُيرضب  »التتمة«)4):  ويف 
.(5() يِّ الذمِّ

وحُيبس  ر،  ُيعزَّ دًا  متعمِّ رمضان  يف  أفطر  إذا  املقيم  )وكذا  »اخلانية«:  ويف 
أو  اخلمر  يبيع  املسلم  ثانيًا، وكذا  اإلفطار  إىل  إن كان خياف عوده  بعد ذلك 
ر وحُيبس، وكذا املغنِّي واملخنَّث والنائحة  يأكل الربا وال يرجع عنه، فإنَّه ُيعزَّ

ر وحُيبس حتى يتوب أو حُيدث توبًة()6). ُيعزَّ

ر وحُيبس()7). ويف »فتح القدير«: ]7)ب/ب[ )واملفطر يف رمضان ُيعزَّ

زاد يف )ب(: )منهم(، وليست يف )أ(، ولعلها زائدة.  (((
امللتقط يف الفتاوى احلنفية )36)).  (((

فتاوى قاضيخان )3/)9).  (3(
التاتارخانية )اليتيمة(. يف   (4(
التاتارخانية )404/6).  (5(

فتاوى قاضيخان )3/)9).  (6(
فتح القدير )353/5).  (7(
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بقتله،  ُيؤمر  دًا  متعمِّ عيانًا  بشهرٍة  رمضان  يف  أكل  )من  ازية«:  »البزَّ ويف 
))) صنعه دليل االستحالل())). ألنَّ

ويرتك  ويرشبه  اخلمر  يبيع  الذي  يف  يوسف  أيب  )وعن  »احلاوي«:  ويف 
ورضب  والرسقة  بالقتل  ُيتَّهم  ومن  أخرجه،  ثم  وأرضبه  أحبسه  الصالة: 

الناس فإينِّ أحبسه وأخلِّده يف احلبس إىل أن يتوب()3).

ر،  )4)، وُعزِّ »البزازية«: )زنى يف رمضان، وادَّعى شبهًة، سقط احلدُّ ويف 
ر، واملخنَّث والنائحة  ُيعزَّ الربا،  يبيع اخلمر أو يأكل  وال حُيبس املسلم الذي 

رون وحُيبسون حتى يتوبوا(. واملغنِّية يعزَّ

القايض  حبسه  التكفري  من  املظاهر  امتنع  )إذا  الناطفي«:  »روضة  ويف 
ر، فإن امتنع من  لطان منعه ِمْن غشياهنا حتى ُيكفِّ ر أو ُيطلِّق، وللسُّ حتى ُيكفِّ

التكفري رضبه(.

ويف »اخلانية«: )ولو أمر القايض بالقسم والتسوية، فجار، فرافعته)5) إىل 
القايض، أوجعه القايض عقوبًة؛ الرتكابه املحظور، ويأمره بالعدل(.

أراد  امرأة  ]38)أ/ب[  له  كان  )إذا  و»الرساجية«:  »التاتارخانية«  ويف 
أوىل،  بينهام، وسعه ذلك، واالمتناع  يعدل  أن ال  ج أخرى، وخاف  يتزوَّ أن 

يف )ب(: )إذن(، واملثبت من )أ(.  (((
يف )أ(: )االستحسان(، واملثبت من )ب( والفتاوى البزازية.  (((

التاتارخانية )405/6).  (3(
)احلد( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (4(

يف )أ(: )فجاء مرافعة(، تصحيف، واملثبت من )ب(.  (5(
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ليس  شهرًا  امرأتيه  إحدى  عند  أقام  وإذا  عليها،  الغمِّ  إدخال  برتك  ويؤجر 
ر  ي بينهام يف املستقبل، وُيعزَّ للثانية أن تطلب أن يقيم عندها شهرًا، لكن يسوِّ

بام صنع())).

عقوبًة،  أوجعه  القايض،  هناه  بعدما  للجور  عاد  )فإن  »العتايب«:  ويف 
ر يف ذلك،  فُيعزَّ ما ]8)ب/أ[ هو حراٌم عليه،  ارتكب  بالعدل؛ ألنَّه  وأمره 

ويؤمر بالعدل(.

«: )روى هشاٌم عن حممٍد همحر ُهللا أنَّه ]قال)))[: أجب  ويف »املحيط البهاينِّ
وأحبسه  رضبته،  يفعل  مل  وإن  حبسته،  يفعل  مل  وإن  ر،  يكفِّ أن  عىل  املظاهر 

بالدين وال أرضبه، وأنا أجب الزوج عىل التكفري()3).

يده  من  وانتزعه  إنساٌن  فجاء  له،  غرياًم  أخذ  )رجل  »اخلانية«:  ويف 
عىل  الذي  املال  يضمن  وال  اجلناية،  بحكم  ز  ُيعزَّ فإنَّه  الغريم،  هرب  حتى 

املديون()4).

يده، ال  من  وانتزعه  إنساٌن  فجاء  يده غريمه،  )رجٌل يف  »العمدة«:  ويف 
ر(. يضمن؛ ألنَّه مل ُيتلف، وُيعزَّ

الفتاوى الرساجية )07)).  (((
إضافة من املحيط البهاين يقتضيها السياق.  (((

املحيط البهاين )433/3).  (3(
فتاوى قاضيخان )3/)0)).  (4(
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مفصل  من  اليمنى  يده  ُتقطع  األوىل  ة  املرَّ يف  )السارق  »التهذيب«:  ويف 
ر وحُيبس  الزند، ثم يف الثانية رجله اليرسى)))، ويف الثالثة ال ُيقطع لكن ُيعزَّ

إىل أن يموت())).

ها  مسَّ أو  عانقها،  أو  أَمًة،  أو  ًة  حرَّ أجنبيًَّة،  قبَّل  )رجٌل  »اخلانية«:  ويف 
ر()4). ُيعزَّ بشهوٍة)3)، 

د امرأًة، أو عانقها، أو قبَّلها، أو جامعها  ويف »فتاوى اخلالصة«: )أو جرَّ
فيام دون الفرج وأنزل، عليه التعزير()5).

ويف »التتمة«: )ُسئل عيلُّ بن أمحد: َمْن كان له دعوى عىل رجٍل، فلم جيده، 
، وبغري كفالٍة، فقيَّدوهم وحبسوهم  فأوقع عشريته يف بيت الظلمة بغري حقٍّ
 ، بغري حقٍّ أعيانًا كثريًة  السجن، ورضبوهم رضبًا شديدًا، وقبضوا منهم  يف 
ر(. حوا هذه األمور عند القايض، جيب التعزير؟ قال: نعم ُيعزَّ م صحَّ فلو أهنَّ

ويف »اخلالصة«: )من أراد أن يستويف حقوقه من السلطان، وال يذهب 
إذا  إال  به  ُيفتى  ال  ولكن  رشعًا،  فيه  مطلٌق  فهو  القايض،  ]8)ب/ب[  إىل 
عجز عن باب القايض، وبعض مشايخ زماننا ]39)أ/أ[ عىل أنَّه إنَّام يطلق 

)ثم يف الثانية رجله اليرسى( سقطت من متن )أ(، ويظهر أنَّه أحلقها يف احلاشية الداخلية   (((
فذهبت باخلرز، واملثبت من )ب(.

هتذيب الواقعات للقالنيس )لوح: 8))أ(  (((
يف )أ(: )بالشهوة(، واملثبت من )ب(.  (3(

فتاوى قاضيخان )397/3).  (4(
خالصة الفتاوى )لوح 79)ب(.  (5(
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لو  ا  أمَّ جهته،  من  االستيفاء  عن  وعجز  أوالً  القايض  إىل  ذهب  إذا  ذلك  يف 
أراد الذهاب إىل باب السلطان أوالً ال ُيطلق له يف ذلك، وبه ُيفتى())).

ر، وال  ويف »امللتقط«: )عن ابن املبارك: ولو سقى ابنًا صغريًا له مخرًا ُيعزَّ
.(3((((( جيب احلدُّ

ر(. ويف »جتنيس املنتخب«: )رجٌل سقى ابنًا صغريًا مخرًا ُيعزَّ

ابنته وهي صغرية،  ويف »فتاوى الكبى«: )رجٌل خدع امرأة رجل، أو 
ها  جها من رجٍل، قال حممد همحر ُهللا: أحبسه هبذا أبدًا حتى يردَّ فأخرجها وزوَّ

أو يموت()4).

ويف »اخلالصة«: )رجٌل خدع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينها وبني 
جها من غري رجٍل،  أو خدع صبيَّة جاٍر وزوَّ جها من غريه،  زوجها)5)، وزوَّ

ها أو يموت؛ ألنَّه ساٍع يف األرض بالفساد(. حُيبس حتَّى يردَّ

لو خدع عبد  أنَّ رجاًل  املسألة جواب مسألة هي  ُعلم من هذه  وأقول: 
رجٍل أو أمة رجٍل)6) وأخرجه.

يف )ب(: )نفتي(، واملثبت من )أ(.  (((
)احلد( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (((

امللتقط يف الفتاوى احلنفية ))4)).  (3(
ينظر: الفتاوى اهلندية ))/70)).  (4(

كذا يف )ب(، ويف )أ(: )وقعت الفرقة بينهام(.  (5(
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )أو أمته(.  (6(
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ر،  ، ولكن ُيعزَّ ويف »القنية«: )وجد سكران، وتوجد منه الرائحة، ال حُيدُّ
حتى  ر  ُيؤخَّ وال  عنه،  ر  ُيعزَّ ْكر  السُّ دون  اخلمر  رائحة  منه  ُوجد  ولو  فحينئذ 
ر، واحلاصل أنَّ باب التعزير  ْكر، ولو ُوجد حيمل آنيًة فيها مخٌر ُيعزَّ يزول السُّ
بناًء  رون  فُيعزَّ الَمَجاَنة والفسق،  الغالب، والغالب يف مثل هؤالء  مبنيٌّ عىل 
عىل الظاهر. ولو شهد رجالن برشب اخلمر، وتوجد منه ]9)ب/أ[ الرائحة 

ره. ه، وإال فُيعزِّ عند أويل األمر، كالقايض واملحتسب، حيدُّ

له  ليس  رصعها،  حتى  فرضهبا  خبَّاٍز،  من  خبز  كرسة  أخذت  مسكينٌة 
ر. ذلك، وُيعزَّ

املحتسب،  إذن  بغري  ره  فعزَّ للتعزير،  موجبٍة  فاحشٍة  عىل  غريه  رأى 
هنع:  ُهللا  يضر  قال  منها.  الفراغ  بعد  ره  عزَّ إن  ر)))  املعزِّ ر  يعزِّ أن  فللمحتسب 
ره حال كونه مشغوالً  لو عزَّ أنَّه  إىل  الفراغ منها، إشارٌة  بعد  ره  إن عزَّ قوله: 
بالفاحشة فله ذلك، وأنَّه حسٌن؛ ألنَّ ذلك هنٌي عن املنكر، وكلُّ واحٍد مأموٌر 
ض  فيتمحَّ ر،  ُيتصوَّ ال  ماٍض  عن  النهي  ألنَّ  بنهٍي؛  ليس  الفراغ  وبعد  به، 

تعزيرًا، وذلك إىل اإلمام.

رآه  لو)))  حتى  الفخذ،  من  أخفُّ  الركبة  يف  العورة  ]39)أ/ب[  حكم 
مكشوف  رآه  وإن   ، َلجَّ إن  ينازعه  وال  برفٍق،  عليه  ُينكر  الركبة  مكشوف 

ر( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(. )املعزِّ  (((
)لو( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
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السوأة)))  مكشوف  رآه  وإن   ،((( َلجَّ إن  ر  يعزَّ وال  بعنٍف،  عليه  أنكر  الفخذ 
. به عىل ذلك إن َلجَّ أمره بسرته وأدَّ

يستقيم؛  التعزير، وهذا ال  إقامة  أحٍد  أنَّ لكلِّ  استدلَّ هبذا بعضهم  وقد 
ألنَّه إنَّام أمره به حال كونه كاشفًا لعورته، وأنه مملوٌك لكلِّ أحٍد)3).

بخالف  ر،  يعزَّ ال  إثباهتا،  عن  وعجز  رسقًة،  القايض  عند  ادَّعى  ولو 
ال  رجٍل،  عىل  املال  إثبات  الرسقة  دعوى  من  املقصود  ألنَّ  الزنى؛  دعوى 
لكن  احلسبة)4)،  إقامة  قصد  وإن  الزنى،  دعوى  بخالف  الرسقة،  إىل  نسبته 
املال  ويف  الزنى،  إىل  النسبة  قاصد  وكأنه)5)  الزنى،  إىل  بالنسبة  إال  يمكنه  ال 

يمكنه إثباته بدون نسبة)6) إىل الرسقة، فلم يكن قاصدًا نسبته إىل الرسقة.

ران،  ، ورضبه املرضوب أيضًا، ُيعزَّ رضب غريه ]9)ب/ب[ بغري)7) حقٍّ
يبدأ بإقامة التعزير بالبادئ منهام؛ ألنَّه أظلم، والوجوب)8) عليه أسبق()9).

من قوله: )وإن رآه مشكوف الفخذ( إىل هنا سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (((
ة(، تصحيف، واملثبت من )ب(. يف )أ(: )الرسَّ  (((

يف )أ(: )واحد(، واملثبت من )ب(.  (3(
يف )أ(: )النسبة(، واملثبت من )ب(.  (4(

كذا يف )ب(، ولعل الصواب: )فكان(، والعبارة سقطت من )أ(.  (5(
من قوله: )إىل الزنى وكأنه قاصد( إىل هنا سقط من )أ(، واملثبت من )ب(.  (6(

)بغري( سقطت من )أ(، واستدركتها من )ب(.  (7(
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )املوجب(.  (8(

القنية )38)-40)).  (9(
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ره إذا كان  وإذا كان املدعى عليه ذا مروءٍة وخطٍر استحسنت أن ال أعزِّ
ل ما فعل))). أوَّ

ويف »الدرر والغرر«: )ادَّعي عند القايض عىل رجٍل بالرسقة، وعجز عن 
تم، بخالف  عي حتصيل ماله ال السبُّ والشَّ ر؛ ألنَّ مقصود املدِّ إثباهتا، ال ُيعزَّ

.((() دعوى الزنى، فإنَّه إذا مل يثبت حُيدُّ

ويف »التاتارخانية«: )وإذا أنكر الرسقة، ُحكي عن الفقيه أيب بكر األعمش 
أنَّ القايض يعمل بأكب رأيه، فإن كان أكب رأيه أنَّه سارٌق، وأنَّ املال عنده، 
من  حتى  جتوز،  الرأي  بأكب  الدم  إراقة  أن  ترى  أال  ذلك،  له  وجيوز  به،  عذَّ
يقتله،  أن  له  كان  ليقتله  أنه  قلبه  بيته رجٌل شاهٌر سالحه ووقع يف  دخل يف 
ره؛ ألنَّه وجده يف موضع التهمة، واإلمام  ة املشايخ عىل أنَّ القايض يعزِّ وعامَّ
ره، وكذلك لو  اق يعزِّ َّ أنَّه لو رأى من يميش مع الرسُّ ر للتهمة، أال ترى  يعزِّ
ره وإن كان ال يرشب، فكذا هنا  اق يف جملس الرشاب يعزِّ رآه جالسًا مع الفسَّ

ره اإلمام()3). يعزِّ

؟  ارق حتى ُيقرَّ ويف »البزازية«: )وعن احلسن بن زياد أنَّه حيلُّ رضب السَّ
قال: ما ال ]340/أ/أ[ يقطع اللحم وال ُيظهر العظم(.

ينظر: خزانة األكمل ))/6))).  (((
درر احلكام رشح غرر األحكام ))/77).  (((

التاتارخانية )497-496/6).  (3(
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ويف »فتاوى أيب الليث«: )لصٌّ معروٌف بالرسقة، وجده رجٌل يذهب يف 
حوائجه غري مشغول بالرسقة، ليس له أن يقتله، وله أن يأخذه ويأيت به إىل 

اإلمام ليحبسه حتى يتوب())).

إتالف  يقصدون  /]30ب/أ[  الذين  -وهم  ار  عَّ )والدُّ »البزازية«:  ويف 
أموال الناس أو أنفسهم- حُيبسون حتى يتوبوا، وكيف ُتعرف توبتهم؟ قال 

والدي همحر ُهللا ىلاعت: ُيعرف ذلك بظهور شعار الصاحلني يف سيامهم(.

ويف »املبسوط« لإلمام حممد همحر ُهللا))).

مع  للطلب  فاجتمعوا  سكران،  أنَّه  جارهم  اجلريان  م  )اهتَّ »القنية«:  ويف 
وطلبوا  إذهنم،  بغري  املسلمني  بيوت  ودخلوا  وغريهم،  ن  واملؤذِّ املحلَّة  إمام 
أحدًا،  جيدوا  فلم  ذلك  فعلوا  بيٍت،  كل  يف  والسطوح  والرفوف  الزوايا 

رون. وقال غريه: ليس هلم ذلك، وُيمنعون أشدَّ املنع. ُيعزَّ

ها فوق السطح، ُمطِالًّ عىل عورات املسلمني،  له مَحَاماٌت مملوكٌة)3) يطريِّ
املنع،  أشدَّ  وُيمنع  ر  ُيعزَّ احلاممات،  تلك  برميه  الناس)4)  زجاجات  ويكرس 

وإن مل يمتنع ذبحها املحتسب()5).

ينظر: التاتارخانية )490-489/6).  (((
كذا يف )أ( و)ب(!  (((

)مملوكة( من )ب(، وليست يف )أ(.  (3(
)الناس( سقطت من )ب(، وأثبتها من )أ(.  (4(

القنية )40)).  (5(
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اجليِّدة،  السلعة  يشرتي  وقيِّ  السُّ عن  )ُسئل  الوفائية«))):  »الفتاوى  ويف 
ة، وهو  ة دون املسلمني، وخيصُّ املسلمني بالسلعة الرديَّ وخيصُّ هبا أهل الذمَّ
))) عىل ذلك، وإذا طلب منه املسلم شيئًا من اجليِّد ينكره، وال يعطيه  مستمرٌّ
له، ولو بأكثر من قيمته، هل للحاكم أن يمنعه عن ذلك أم ال؟ أجاب: نعم؛ 

ره تعزيرًا الئقًا به. للحاكم أن يمنعه من ذلك، وُيعزِّ
بعض  ى  وتعدَّ بالقيمة،  البضائع  ر  سعَّ إذا  احلسبة  متويلِّ  أيضًا:  وُسئل 
ى  ره عىل ذلك؟ أجاب: إذا تعدَّ وقة وباع بأكثر من القيمة، هل له أن يعزِّ السُّ

ر عىل ذلك(. وقيُّ وباع بأكثر من القيمة /]30ب/ب[ ُيعزَّ السُّ
ويف »اخلانية«: )ولو سقاه ساّمً حتى مات فهو عىل وجهني: إن دفع إليه 
وحُيبس  الدية،  وال  القصاص  جيب  ال  فامت،  به  يعلم  ومل  أكل  حتى  السمَّ 
إليه يف رشبة  دفع  وإن  عاقلته،  الدية عىل  إجيارًا جتب  َأْوَجَرُه)3)  ولو  ر،  وُيعزَّ
فرشب ومات ال جتب الدية؛ ألنَّه رشب باختياره، إال أنَّ الدافع خدعه، فال 

جيب فيه إال التعزير واالستغفار()4).
احلسن  بن  حممد  عن  )وُروي  البيان«:  »غاية  ويف  ]40)/أ/ب[ 
ره، وال  همحر ُهللا ىلاعت أنه قال: أجب املحتكر عىل البيع، فإن امتنع عن ذلك أعزِّ

ره، وأقول له: بع كام يبيع الناس(. أسعِّ
الظنون  كشف  يف  قال  الوفائي،  حممد  الدين  لشمس  الفتاوى؛  جامع  املراد  يكون  قد   (((
البحر  يف  نجيم  ابن  عنه  نقل  وقد  منثورة«.  مسائل  عىل  مشتمل  »خمترٌص،   :)575/((

الرائق )73/5)(، وابن عابدين يف احلاشية )359/4).
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )مستحق(.  (((

يف )أ(: )آجره(، واملثبت من )ب(.  (3(
فتاوى قاضيخان )349/3).  (4(
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ر،  ُيعزَّ فإنَّه  أمَّ ولده،  ُمَدبَّره أو  أو  ويف »اخلانية«: )ولو قتل الرجل عبده 
وال جيب القصاص وال الدية())).

ويف »الكايف«: )وَمْن قتل مباح الدم بدون إذن اإلمام ال يضمن، إال أنَّه 
ُيؤدَّب الفتياته عىل اإلمام(.

ويف »فتاوى القارئيَّة«: )ُسئل عن شخٍص ادَّعى عىل شخٍص))) بدعوى 
عي  عي عن إقامة البيِّنة، هل جيب عىل املدَّ ُتوجب تكفريه، فأنكر، فعجز املدَّ
بيِّنٌة  عليه  تقوم  أن  تقدير  به عىل  ادُّعي  ما  عليه  عى  املدَّ إنكار  أجاب:  يشٌء؟ 
عاه ال جيب عليه يشٌء إذا  عي عن إثبات ما ادَّ بذلك توبٌة منه، وإذا عجز املدَّ
عىل  منه  صدر  إذا  ا  أمَّ  ، رشعيٍّ حاكٍم  عند  الدعوى  وجه  عىل  الكالم  صدر 

ر عىل حسب ما يليق به()3). وجه السبِّ والشتم واالنتقاص، فإنَّه ُيعزَّ

أجنبيٍة  وجه  إىل  نظر  َمْن  عن  )ُسئل  للوفائي:  الواقعات«  »جامع  ويف 
بشهوٍة، وخال هبا يف حملٍّ خاٍل عن الناس، هل حيرم عليه ذلك، ])3ب/أ[ 

ر. ر أم ال؟ أجاب: نعم؛ حيرم عليه ذلك، وُيعزَّ وُيعزَّ

آكله؟  عىل  جيب  وما  عليه؟  حيرم  هل  احلشيش،  أكل  عن  أيضًا  وُسئل 
ر. أجاب: نعم؛ حيرم، وُيعزَّ

فتاوى قاضيخان )3/)35).  (((
)ادعى عىل شخص( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((

ينظر: فتاوى قارئ اهلداية للتمرتايش )ل38( وهو خمطوط بمكتبة امللك سلامن بجامعة   (3(
امللك سعود، برقم )039)).
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أجاب:  يلزمه؟  ماذا  يًا،  تعدِّ رجٍل  حلية  حلق  رشعيٍّ  حاكٍم  عن  وُسئل 
ل سنًة، فإن مضت ومل تنبت يلزمه الدية، وإن نبتت ال يشء عليه سوى  ُيؤجَّ

التعزير(.

جيب  ال  فإنه  ذقنه  عىل  يسريٌة  شعراٌت  كانت  )وإن  »التاتارخانية«:  ويف 
فإن  أخرى؛  مكاهنا  نبت  إذا  ا  فأمَّ أخرى،  مكاهنا  ينبت  مل  إذا  وهذا  يشٌء، 
عليه(،  يشء  فال  كان،  كام  أمحر  أو  أسود  األول  كان  بأن  األول  مثل  نبتت 

»الكايف«))): )ولكنَّه ُيؤدَّب عىل ذلك(.

ويف »الوفائية«: )ُسئل عن املسلم الذي يأكل الربا، ماذا يلزمه؟ أجاب: 
ر عىل ذلك. ُيعزَّ

إِْرهَبا، فامذا جيب  امرأًة وفعلت حتى قضت  امرأٍة أتت  أيضًا عن  وُسئل 
عليهام؟ أجاب: جيب عليهام التعزير.

م شيئًا وفيه التعزير، وليس  ا مساحقة الرجال بالرجال فإنَّه))) ال حيرِّ وأمَّ
فيه حدٌّ يف قوهلم مجيعًا.

التعزير،  وفيه  كاجلامع،  التحريم  يف  فإنَّه  بالنساء  الرجال  مساحقة  ا  وأمَّ
])4)أ/أ[ وليس فيه حدٌّ يف قوهلم مجيعًا.

م شيئًا، وفيه التعزير، وليس فيه  وأما مساحقة النساء بالنساء فإنَّه ال حيرِّ
حدٌّ أيضًا.

)الكايف( من )ب(، وليست يف )أ(.  (((
)فإنه( من )ب(، وليست يف )أ(.  (((
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والغلامن  واملجبوب  واخلَِصِّ  الِعنِّني  مثل  بالرجال  النساء  مساحقة  وأما 
التعزير،  وفيه  كاجلامع،  التحريم  يف  فإنَّه  االستمتاع)))  إىل  يصلون  ال  الذين 

وليس فيه حدٌّ أيضًا.

ال  الذين  والصغار  بالغلامن  النساء  ]عبث[)))  ])3ب/ب[  ا  وأمَّ
، كذا يف  م شيئًا، وفيه التعزير، وليس فيه حدٌّ يصلحون لالستمتاع فإنَّه ال حيرِّ

»النتف«)3).

أجاب:  يلزمه؟  ماذا  طوعًا،  رمضان  يف  اخلمر  ن رشب  عمَّ أيضًا  وُسئل 
ر  ُيعزَّ ثم  الرضب،  عنه  حُيبس حتى خيفَّ  ثم  ثامنني سوطًا،  اخلمر  يلزمه حدُّ 

هبتك حرمة الشهر(.

جها  تزوَّ غريه،  من  ٍة  عدَّ يف  امرأٍة  عن  الوبري  )وسئل  »التتمة«)4):  ويف 
رجٌل ودخل هبا، هل هو كبريٌة؟ قال: ال ُيقطع، وُيوَجع رضبًا(، واهلل تعاىل 

أعلم.

يف )أ(: )ال يصلحون لالستمتاع(، واملثبت من )ب( والنتف يف الفتاوى.  (((
يف )أ(: )عنس(، ويف )ب(: )عبس(، تصحيف، واملثبت من النتف يف الفتاوى.  (((

ينظر: النتف يف الفتاوى ))/69)-70))  (3(
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )البينة(.  (4(
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الفصل الرابع عرش

يف رضب الرجل امرأته، واملوىل عبده، واملعلِّم الصبيان
ينبغي  قال: ال  فأساء األدب،  له عبٌد،  ن  بكر اإلسكاف عمَّ أبو  )وُسئل 
به؛ ألنَّ التعزير ليس  أن يرضبه، ولكن يرفعه إىل احلاكم ليكون هو الذي أدَّ
فإنَّ  أصحابنا،  خالف  هذا  الفقيه:  قال  التعزير.  إليه  وليس  ٌر،  مقدَّ حدٌّ  له 
، وكذا امرأته؛ لقوله تعاىل:  ره، وبه نأخذ، وال يبلغ به احلدَّ عندهم له أن يعزِّ

﴾ ]النساء: 34[، أباح التعزير لكن عند احلاجة إىل ذلك())). ﴿َوٱۡضُِبوُهنَّ
رضب  ومملوكته  مملوكه  يرضب  أن  )وللموىل  »التاتارخانية«:  ويف 

التعزير())).
إذا  فيام  ُيباح  إنَّام  امرأته  الزوج  رضب  أنَّ  اعلم  )ثم  »السغناقي«:  ويف 
أنَّه ليس له  رضهبا لنفع)3) نفسه، كام إذا رضهبا لتعتدَّ إىل مضجعه، أال ترى 

أن يرضهبا عىل ترك الصالة()4).
وما  خصاٍل،  أربع  عىل  امرأته  يرضب  أن  )للزوج  »الرساجية«:  ويف 
والثاين:  لزوجها.  الزينة  ترك  األربع؛ أحدها: عىل  ])3ب/أ[ هو يف معنى 
وترك  الصالة،  ترك  عىل  والثالث:  فراشه.  إىل  دعاها  إذا  اإلجابة  ترك  عىل 
غسلها من اجلنابة. والرابع: عىل اخلروج ])4)أ/ب[ من منزل الزوج بغري 

إذن الزوج()5).

ينظر: التاتارخانية )405/6).  (((
التاتارخانية )4/6)4).  (((

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )لنفعه(.  (3(
ينظر: التاتارخانية )405/6).  (4(

الفتاوى الرساجية ))))).  (5(



207
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم الثاني

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

أراد  إذا  الزينة  ترك  منها:  أربعٍة؛  عىل  يرضهبا  أن  )وله  »اخلانية«:  ويف 
والثالثة:  طاهرة.  وهي  اجلامع  أراد  إذا  اإلجابة  ترك  والثانية:  الزينة.  الزوج 
يرضهبا  أن  له  ليس  ُهللا:  همحر  حممٍد  عن  الروايات  بعض  ويف  الصالة،  ترك 
الصالة.  ترك  بمنزلة  واحليض  اجلنابة  عن  الغسل  وترك  الصالة.  ترك  عىل 

والرابعة: اخلروج من منزله بغري إذنه بعد إيفاء املهر())).

ويف »الولواجلية«: )وللزوج أن يرضب امرأته عىل أربع خصاٍل، وما هو 
يف معنى األربع؛ أحدها))): عىل ترك الزينة للزوج والزوج يريدها. والثاين: 
عىل ترك اإلجابة إذا دعاها إىل فراشه. والثالث: عىل ترك الصالة وعىل ترك 
ل والثاين حيمل عىل فساد  الغسل. والرابع: عىل اخلروج من املنزل؛ ألنَّ األوَّ

النكاح، والثالث والرابع معصية()3).

ذلك  وثبت  فاحشًا  رضبًا  زوجها  عىل  )ادَّعت  والغرر«)4):  »الدرر  ويف 
ر()5). ر، وكذا املعلِّم إذا رضب الصبيَّ رضبًا فاحشًا ُيعزَّ عليه، ُيعزَّ

والرجل  زوجها،  جارية  ترضب  امرأٍة  عن  أيضًا  )وُسئل  »التتمة«:  ويف 
رها نقامت اهلل تعاىل، وال تتَّعظ، للزوج أن يرضهبا بسبب ذلك،  يعظها وحيذِّ

وهي تزعم أن الغرية حتملها عىل ])3ب/ب[ فعل مثل)6) ذلك(.

فتاوى قاضيخان ))/)38).  (((
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )إحداها(.  (((

الفتاوى الولواجية ))/384).  (3(
يف )ب(: )الغرر والدرر(، واملثبت من )أ(.  (4(
درر احلكام رشح غرر األحكام ))/77).  (5(

)مثل( من )ب(، وليست يف )أ(.  (6(



208
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم الثاني

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

ويف »البزازية«: )وقول الزوجة للزوج: يا محار، يا أبله، يا جاهل، ليس 
بشتٍم، لكنَّه جنايٌة، له أن يرضهبا، واللعن شتٌم())).

لرجٍل)))  قال  لو  الناس  أعراض  واحدًا من  أن  املسألة عىل  دلَّت  أقول: 
رشيٍف عاملٍ: يا محار، يا أبله، يا جاهل، جيب عليه التعزير، فتدبَّر.

ويف »البزازية«: )ويرضهبا إذا شتمت الزوج()3).
حُيسن  أنَّه  يقرُّ  وهو  مواله،  من  البيع  يطلب  )عبٌد  البيوع:  كتاب  ويف 

ر()4). ُيعزَّ صحبته، 
وشهد  القايض،  إىل  وشكاه  مملوكه،  حقِّ  يف  )ييسء  »اخلالصة«:  ويف 
إىل  املوىل  عاد  فإن  عنه،  املوىل  ينهى  بل  البيع،  عىل  ُيكرهه)5)  ال  به،  جريانه 

به القايض وحيبسه(. صنيعه أدَّ
ألجل  ُيرضب  سنني  عرش  الصبيُّ  بلغ  )وإذا  الصغار«)6):  »أحكام  ويف 
املعلِّم  وكذلك  الثالث،  جياوز  وال  باخلشب،  ال  باليد  ])4)أ/أ[  الصالة 
اك  »إيَّ املعلم:  ملرداس)7)  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  قال  الثالث،  جياوز  أن  له  ليس 
أن ترضب فوق الثالث، فإنََّك إْن رضبَت فوَق الثالِث اقتصَّ اهلل منك«()8). 

واهلل تعاىل أعلم.
الفتاوى البزازية ))/64)).  (((

)لرجل( سقطت من )ب(.  (((
الفتاوى البزازية ))/38)).  (3(

ينظر: الفتاوى اهلندية ))/70)).  (4(
كذا يف )ب(، ويف )أ(: )ال ُيكره(.  (5(

أحكام الصغار، ملحمد بن حممود بن احلسني األسرتوشني )ت: )63هـ(.  (6(
من )أ(، وبيَّض هلا يف )ب(.  (7(

أحكام الصغار )6)).  (8(



209
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم الثاني

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

الفصل اخلامس عرش

يف املتفرقات

ويف »القنية«: )ومن عليه التعزير إذا قال لرجٍل: أقم عيلَّ التعزير، ففعل، 
ثم ُرفع إىل القايض، فإنَّ القايض يكتفي بذلك التعزير الذي أقامه بنفسه())).

أو  ام أسٍد  ُقدَّ »التاتارخانية«: )ويف »املنتقى«: ولو طرح رجٌل عبدًا  ويف 
وُيرضب  ر،  ُيعزَّ ولكن  ِديٌة،  وال  َقَوٌد  الطارح  عىل  فليس  السبع،  فقتله  َسُبٍع 
ا  رضبًا وجيعًا، وحُيبس حتى يتوب. ]33ب/أ[ وقال أبو يوسف همحر ُهللا: أمَّ

أنا فأرى حُيبس أبدًا حتى يموت(.

املسألة  ى  )وتسمَّ الفرائض:  من  الرشحيية  مسألة  يف  »الظهريية«  ويف 
ره، وقال: أنت ُتشنِّع عىل  رشحييًَّة؛ لكثرة شكوى الزوج من رشيٍح حتى عزَّ

القايض، وتنسب القضاة بحقٍّ إىل الفاحشة(.

حتى  امرأًة  أمر  من  أنَّ  املبارك  ابن  عن  )وُروي  »التاتارخانية«:  ويف 
كافٌر.  فهو  به  أفتى  ومن  كافٌر،  فهو  زوجها،  من  لتبني  اإلسالم  عن  ترتد))) 
سوطًا،  وسبعني  مخسًة  وُترضب  اإلسالم،  عىل  املرأة  وجُتب  »املضمرات«: 

ل()3). ج إال بزوجها األوَّ وليس هلا أن تتزوَّ

القنية )39)).  (((
يف )أ( و)ب(: )تدين(، واملثبت من التاتارخانية )7/)35).  (((

التاتارخانية )7/)35).  (3(
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ويف »الذخائر األرشفية«: )إن قيل: أيُّ إنساٍن ُيرضب))) مخسًة وسبعني 
ت لتفارق زوجها، قاله أبو بكر اإلسكاف())). سوطًا؟ اجلواب: أنَّه امرأٌة ارتدَّ
ُيقتل،  ارتداٌد، وجُيب عىل اإلسالم، ولكنه ال  الذي يعقل  الصبيِّ  ارتداد 

وهو قول أيب حنيفة وحممٍد امهمحر ُهللا ىلاعت.
وقال أبو يوسف همحر ُهللا: ارتداده ليس)3) بارتداٍد، وإسالمه إسالٌم)4).

ته عندمها جُيب عىل اإلسالم ولكن ال ُيقتل بل حيبس. وإذا اعتب ردَّ
ويف »التحفة«)5): )وُيرضب إىل أن ُيسلم(.

يف  إليها  يبعث  اإلمام  أنَّ  األمة  يف  ُهللا  همحر  حنيفة  أيب  عن  احلسن  وروى 
موالها،  يد  يف  وهي  سوطًا  وثالثني  تسعًة  ويرضهبا  دها،  هيدِّ من  يوٍم  كلِّ 

])4)أ/ب[ إىل أن تسلم. كذا يف »التاتارخانية«)6).
وطلب  ثانيًا  ة  الردَّ إىل  عاد  فإن  أياٍم،  ثالثة  ل  )وُيؤجَّ »املنتقى«)7):  ويف 
غري  من  استتيب  الرابعة  ويف  الثالثة،  يف  وكذا  ل،  ُأجِّ ]33ب/ب[  التأجيل 
يأيت  حتى  وحُيبس  وجيعًا،  رضبًا  ورُضب  إسالمه،  ُقبل  أسلم  فإذا  تأجيٍل، 

عليه خشوع التوبة(.

كذا يف )أ( و)ب(، والذي يف الذخائر األرشفية البن الشحنة )ص7))(: ) يعزر(.  (((
الذخائر األرشفية البن الشحنة )ص7))).  (((

)ليس( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (3(
ينظر: النتف يف الفتاوى ))/690(، بداية املبتدي )3))(، فتح القدير )3)/)8)).  (4(

مل أقف عليه يف حتفة الفقهاء للسمرقندي.  (5(
التاتارخانية )385/7).  (6(

)املنتقى( من )ب(، وبيَّض هلا يف )أ(.  (7(
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»املحيط«))): )وإذا أسلم ُخيلِّ سبيله(.

رضبًا  ُيرضب  منه  ذلك  ر  تكرَّ )إذا  أصحابنا:  عن  »النوادر«  يف  وذكر 
حًا، ثم حُيبس إىل أن تظهر توبته وخشوعه())). مبِّ

ا خُتَرج كلَّ يوٍم  ة أهنَّ ة احلرَّ املرتدَّ ُهللا يف  همحر  وروى احلسن عن أيب حنيفة 
وُترضب تسعًة وثالثني سوطًا إىل أن تتوب، »الكايف«.

وكذا اجلواب يف األمة، كذا يف »التاتارخانية«)3).

ام األسد فأهلكه، ال َقَود وال دية عىل عاقلته،  ولو َقَمط رجاًل وألقاه ُقدَّ
وقال أبو يوسف همحر ُهللا: حُيبس حتى يموت يف السجن، كام هو مذهب عيلِّ 
حًا، كذا يف »خزانة  ر تعزيرًا مبِّ م اهلل وجهه، وأمجعوا أنَّه ُيعزَّ بن أيب طالب كرَّ

األكمل«)4).

َقَمَط رجاًل وألقاه يف الشمس حتى مات حّرًا وعطشًا،  وفيه أيضًا: )لو 
وجيب  عاقلته،  من  ُتؤخذ  ية  الدِّ وعليه  عليه،  َقَود  ال  شديٍد،  برٍد  يف  ألقاه  أو 

عليه التعزير، واحلبس حتى يموت()5).

، فأجاب  ويف »الفتاوى الوفائية«: )ُسئل عن رجٍل ادَّعى عىل آخر بحقٍّ
عليه  أقام  ثم  احلاكم،  وتوجيه  عي  املدَّ بالتامس  وحلف  االستحقاق،  بعدم 

ق يف رسائل علمية يف جامعة امللك خالد بأهبا. لعل املراد املحيط الرضوي، وقد ُحقِّ  (((
ينظر: املبسوط )0)/00)).  (((

التاتارخانية )385/7).  (3(
ينظر: خزانة األكمل )3/)67).  (4(

خزانة األكمل )3/)66).  (5(
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ه))) به من َديٍن له عليه، فهل يلزمه  ق عليه، وادَّعى أنَّه قاصَّ ، فصدَّ بيَّنًة باحلقِّ
التعزير عىل احللف أم ال؟ أجاب: ال يلزمه تعزيٌر عىل ذلك(.

ٍر  مؤجِّ من  وقفًا  دارًا  شخٌص  استأجر  إذا  )ُسئل:  »القارئيَّة«:  ويف 
وجعلها  معاملها،  وغريَّ  العاِدَية،  بيده  هدمها  إنَّه  ثم   ، رشعيٍّ ]34ب/أ[ 
طاحونًا أو فرنًا أو غري ذلك، فهل يلزم املستأجر هدم ما بناه، وإعادة العني 
ه إليه أنفع  املوقوفة كام كانت؟ أجاب: ينظر القايض يف ذلك، إن كان ما غريَّ
الوقف،  جلهة  ره  عمَّ ما  وبقي  األجرة،  منه  أخذ  ريعًا،  وأكثر  الوقف،  جلهة 
ٌع بام أنفقه يف العامرة، وال حُيتسب له من األجرة، وإن مل يكن أنفع  وهو متبِّ
جلهة الوقف، وال أكثر ريعًا، ُألزم هبدم ما صنع، وإعادة الوقف إىل الصيغة 

التي كانت عليها، بعد تعزيره بام يليق بحاله.
مثمرًا  شجرًا  غريه،  شجر  قطع  شخٍص  عن  ]43)أ/أ[  أيضًا)))  وُسئل 
ار: األشجار ملكي  ار، ممن يطلب؟ أجاب: إن قال للنجَّ أو غري مثمٍر بالنجَّ
علم  وإن  ر،  وُيعزَّ اآلمر،  عىل  فالضامن  احلال،  يعلم  ال  ار  والنجَّ فاقطعها، 
حني  قيمتها  ويضمن  ي،  املتعدِّ هو  ألنَّه  ار؛  النجَّ عىل  والتعزير  فالضامن 

قطعها، مثمرًة وغري مثمرٍة)3).

وُسئل أيضًا)4) عن رجٍل سأل من احلاكم أن حيلِّف غريمه أن ال يشكوه 
عىل  جيبه  أن  للقايض  ليس  أجاب:  احللف.  الغريم  فأبى  الرشع،  من  إال 

كذا يف )أ(، ويف )ب(: )قاصصه(.  (((
)أيضًا( من )أ(، وليست يف )ب(.  (((

يف )ب(: )وغريها غري مثمرة(، واملثبت من )أ(.  (3(
)أيضًا( من )ب(، وليست يف )أ(.  (4(



213
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رسالة في التعزير - القسم الثاني

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

من  شكاه  ثم  هناه  فإذا  الرشع،  غري  من  له  ض  التعرُّ عن  ينهاه  وإنَّام  احللف، 
مه مجيع ما غرم بسبب ذلك(. به وغرَّ غري الرشع أدَّ

عذرهتا  أزال  إذا  )الُفروج  الدين«:  برهان  اإلسالم  شيخ  »فوائد  ويف 
ر()))، وكذا يف »أحكام الصغار«. باإلصبع هل يضمن؟ أجاب: ال، ُيعزَّ

، له أن يقتصَّ  ويف ]34ب/ب[ »البزازية«: )قتل الرجل عمدًا، وله ويلٌّ
ُمنع،  السيف  بغري  قتله  رام  ِعاَلَوته، ولو  أو ال، ويرضب  به  بالسيف، ُقيض 

ر())). وإن فعل ذلك ُعزِّ

وليِّه،  إىل  فُدفع  رجاًل،  رجٌل  قتل  )ولو  الشهيد:  للحاكم  »الكايف«  ويف 
ولكنَّه  ذلك،  يضمن  مل  املوضع،  ذلك  غري  يف  به  مثَّل  أو  عمدًا،  يده  فقطع 

ر(. ُيعزَّ

ويف »املجتبى«: )ويف »جامع القايض«: األصل يف كلِّ شخٍص إذا رأى 
أنَّه  يف  ق  ُيصدَّ وال  يقتله  أن  خوفًا  يمتنع  وإنَّام  قتله،  له  حيلَّ  أن  يزين  مسلاًم 
مع  أو  امرأته  مع  رجاًل  وجد  ىلاعت:  ُهللا  همحر  يوسف  أيب  عن  حسٌن  زنى()3). 

أخته أو مع حمرٍم له أو مع جاريته، حلَّ له القتل.

ولكن  يضمن،  ال  أي:  للتعزير،  ال  للضامن  نافية  و)ال(  واو،  دون  النسختني  يف  كذا   (((
ر. يعزَّ

الفتاوى البزازية ))/)50).  (((
ينظر: البحر الرائق )45/5).  (3(
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ويف »الفردوس«))): )من وقع عىل ذي رحٍم حمرٍم منه فاقتله، حسٌن عن 
حممٍد همحر ُهللا، وكذا لو رأى حمصنًا يزين، وهي طاوعته، حلَّ له قتلها(.

له  حلَّ  بيِّنة،  وال  به،  فصاح  يزين،  حمصنًا  )رأى  العلامء«:  »روضة  ويف 
وصاحب  الطريق،  وقطاع  بالظلم،  املكابرة)))  القياس  هذا  وعىل  قتله، 

املكس، ومجيع الظلمة بأدنى يشٍء له قيمة، ومجيع الكبائر()3).

والظلمة  األعونة  قتل  عن  اإلسالم  شيخ  )ُسئل  النسفي«:  »مجع  ويف 
واْ  ُردُّ ﴿َولَۡو  رضورٍة،  امتناع  ذلك  قال:  وخيتفون،  الفرتة  أيام  يف  والسعاة 
لََعاُدواْ لَِما ُنُهواْ َعۡنُه﴾ ]األنعام: 8)[ كام نشاهد. قال: وسألنا ]43)أ/ب[ 

الشيخ أبا شجاع عنه، فقال: ُيباح، وُيثاب قاتله()4).

ويف »رشح السنة«: )من نكح حمارمه وأصاهبا قال أمحد وإسحاق: ُيقتل، 
ويؤخذ ماله()5).

ويف »اخلانية«: )وليس ألحٍد أن يسقي أرضه أو زرعه بغري ]35ب/أ[ 
ٍة  ًة بعد مرَّ إذن صاحب النهر، فال ضامن عليه فيام أخذ من املاء، وإن أخذه مرَّ

به السلطان بالرضب واحلبس إن رأى ذلك()6). ُيؤدِّ

مل أهتِد للمراد.  (((
كذا يف )أ(، ويف )ب(: )املكاثرة(.  (((

ينظر: حاشية ابن عابدين )64/4).  (3(

ينظر: حاشية ابن عابدين )64/4).  (4(
يف )ب(: )ماهلم(، واملثبت من )أ(. ينظر: رشح السنة لإلمام البغوي )0)/305).  (5(

فتاوى قاضيخان )60/3).  (6(
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اإلمام  أدَّهبم  الوتر،  ترك  عىل  اجتمعوا  قرية  )أهل  »النوادر«:  ويف 
وحبسهم(، كذا يف »التاتارخانية«))).

التقسيم  قبل  السبي  من  بامرأٍة  فجر  رجاًل  أنَّ  )ولو  ُهللا:  همحر  حممٌد  قال 
ثمَّ  قتلها خوفًا من أن ختب اإلمام بام صنع،  ثمَّ  واإلخراج إىل دار اإلسالم، 
اطلع اإلمام عىل ما صنع، مل يكن))) عليه حدٌّ وال ُعقٌر وال قصاٌص وال ضامٌن، 
وكذلك لو استهلك سائر األموال من الغنيمة، نحو األمتعة واألسلحة، أو 
ما  ُيؤدَّب عىل  ولكنَّه  وال قصاص،  عليه  ضامن  فإنَّه ال  رجاًل،  أو  صبّيًا  قتل 

صنع(، كذا يف »التاتارخانية«)3).

اجلَُمع  فيه  ع  جُتمَّ املسلمني  أمصار  من  مرٍص  )وكلُّ  »الذخرية«:  ويف 
ُيدخل  أن  للكافر  أو  للمسلم  ينبغي  فليس  احلدود،  فيه  وُتقام  واألعياد)4)، 
أريد  إنَّام  أو خنزيرًا، وقال:  فيه مسلٌم مخرًا  فإن أدخل  فيه مخرًا وال خنزيرًا، 
أن ُأَخلِّل اخلمر، وقال: ليس هذا يل، وإنَّام هو لغريي، ومل خيب ملن هو، فإنَّه 
نًا ال ُيتَّهم عىل ذلك خلَّيت سبيله، وأمرته أن خيلِّل  ُينظر؛ إن كان رجاًل متديِّ
اخلمر)5)؛ ألنَّ ظاهر حاله يدلُّ عىل صدقه، والبناء عىل الظاهر واجٌب حتى 
وإن  فيه،  احلال  حقيقة  عىل  الوقوف  يمكن  ال  فيام  خصوصًا  خالفه،  يتبنيَّ 
كان رجاًل ُيتَّهم بتناول ذلك، أهريقت مخره وُذبحت خنازيره ]35ب/ب[ 

التاتارخانية ))/339).  (((
)يكن( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((

التاتارخانية )04/7)).  (3(
يف )أ(: )األخبار(، تصحيف، واملثبت من )ب(.  (4(

)اخلمر( سقطت من )أ(، وأثبتها من )ب(.  (5(
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فيمنعه  احلرام،  ارتكاب  قصده  عىل  يدلُّ  حاله  ظاهر  ألنَّ  بالنار؛  وُأحرقت 
بأسواٍط  به  يؤدِّ املنكر، وإن رأى اإلمام أن  النهي عن  من))) ذلك عىل سبيل 
ال  ما  بارتكاب  للتعزير  مستوجبًا  صار  ألنَّه  فعل؛  توبته  تظهر  حتى  وحيبسه 

، وهو إظهار اخلمر واخلنزير يف مرص املسلمني. حيلُّ

ا احلبس، فله ذلك؛ ]44)أ/أ[  ا الرضب وإمَّ فإن اقترص عىل أحدمها؛ إمَّ
بعقوبٍة  يكون  وقد  بعقوبتني،  التعزير  يكون  وقد  التعزير،  بطريق  ذلك  ألنَّ 

واحدٍة.

قَّ الذي فيه اخلمر، وال أن يكرس اإلناء الذي  وال ينبغي له أن خيرق الزِّ
مال  يفسد  أن  لإلمام  وليس  املسلمني،  بني  ٌم  متقوِّ ماٌل  هذا  ألنَّ  اخلمر؛  فيه 
فجاز  املسلمني،  عند  بامٍل  ليس  ألنَّه  واخلنزير؛  اخلمر  بخالف  املسلمني، 
قَّ أو كرس اإلناء فهو  إتالفها بطريق احلسبة والنهي عن املنكر، فإن خرق الزِّ
مًا عىل مسلٍم، فإن كان من رأي اإلمام أن يفعل  ضامٌن؛ ألنَّه أتلف ماالً متقوِّ
 ، قَّ قَّ أو أمر غريه حتى خرق الزِّ ذلك عقوبًة عىل صاحبه بام صنع، فخرق الزِّ

فال ضامن؛ ألنَّه جمتهٌد فيام صنع.

والتعزير  العقوبة  قالوا:  فبعضهم  ذلك،  يف  املشايخ  عبارة  واختلفت 
اهلل  رسول  »أنَّ  املعروفة  لآلثار  قالوا:  وبعضهم  فيه،  جمتَهٌد  املال  بإتالف 

َنان«))). ىلص ُهللا هيلع ملسو أمر بإراقة اخلمر وكرس الدِّ

)من( ليست يف )أ(، وأثبتها من )ب(.  (((
أخرجه الدارقطني يف سننه )457/5(، رقم ))465(، كتاب األرشبة وغريها.  (((
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نان ]36ب/أ[ هل انتسخ؟ فأكثر  ثم اختلف العلامء أنَّ األمر بكرس الدِّ
العلامء عىل أنه انتسخ، وبعضهم عىل أنه مل ينتسخ)))، فاإلمام إذا رأى ذلك 

فقد وجد ملا رأى اختالفًا، فهذا معنى قوله إنَّه جمتَهٌد فيه))).

قِّ وكرس  ومن أصحابنا من قال: ما ذكره حممٌد من اجلواب يف خرق الزِّ
نان حمموٌل عىل أنَّه يرشب فيه اخلمر عىل وجٍه ال يمكن االنتفاع به بطريٍق  الدِّ

آخر، فإنَّه إذا كان هبذه الصفة جيوز إفساده.

املسألة يف اإلمام، وإذا كان اإلناء  فإنَّ وضع  ولكن هذا ليس بصواٍب، 
هبذه الصفة كان اإلمام وغريه يف كرسه سواء، كام يف إراقة اخلمر، فإنَّ اإلمام 

كام ال يضمن بإراقة اخلمر فغري اإلمام ال يضمن أيضًا.

ة،  وإن كان الذي أدخل مرصًا من أمصار املسلمني رجاًل من أهل الذمَّ
إن  أنَّه  وأخبه  املرص،  من  وأخرجه  متاعه،  عليه  اإلمام  ردَّ  جاهاًل  كان  فإن 

به؛ ألنَّ اجلاهل ُينبَّه وُيعلَّم. عاد أدَّ
يف )أ( العبارة مضطربة: )فأكثر العلامء أن األمر بكرس الدنان عىل أنه انتسخ، وبعضهم   (((

ينتسخ(، واملثبت من )ب(.
ز أبو يوسف حبس املال، قال  احلنفية يرون عدم جواز التعزير بإتالف املال مطلقًا، وجوَّ  (((
ابن نجيم: »روي عن أيب يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ املال جائز... وأفاد يف 
البزازية أن معنى التعزير بأخذ املال عىل القول به إمساك يشء من ماله عنه مدة لينزجر 
ثم يعيده احلاكم إليه ال أن يأخذه احلاكم لنفسه أو لبيت املال كام يتومهه الظلمة، إذ ال 

جيوز ألحد من املسلمني أخذ مال أحد بغري سبب رشعي«. البحر الرائق )44/5).
نيل  باملال«.  العقوبة  نسخ  عىل  اإلمجاع  والغزايل  الطحاوي  نقل  »وقد  الشوكاين:  قال 
إنَّ  قال:  »ومن  بقوله:  الدعوى  هذه  عن  القيم  ابن  رد  وقد   .)(80/4( األوطار 
العقوبات املالية منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط عىل مذاهب األئمة نقاًل واستدالالً«. 

الطرق احلكمية ))/)69).
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ومعنى قوله إن كان جاهاًل أنَّه ال يعلم ]44)أ/ب[ أنَّه ال ينبغي له أن 
يفعل ذلك.

ماٌل  هذا  ألنَّ  خنازيره؛  يذبح  وال  مخره  ُيريق  ال  فاإلمام  عاملًا  كان  وإن 
به بالرضب أو احلبس فعل ذلك())). ٌم عنده، ولكن إن رأى أن ُيؤدِّ متقوِّ

ويف »املحيط الرسخيس«))): )إذا وقف من الذميِّ عىل أنَّه خُيب املرشكني 
أنَّه  غري  للعهد،  نقضًا  يكون  ال  فيقتله،  رجاًل  يغتال  أو  املسلمني،  بعيوب 

ُيعاقب وحُيبس؛ ألنَّه ارتكب حمظورًا(، واهلل تعاىل أعلم)3).

ينظر: الفتاوى اهلندية ))/65)).  (((
املقصود املحيط الرضوي، لريض الدين الرسخيس.  (((

تعاىل وعونه،  اهلل  املباركة بحمد  الرسالة  أعلم( من )ب(، وبعدها: )متت  تعاىل  )واهلل   (3(
كتابتها  من  الفراغ  وكان  وباطنًا،  وظاهرًا  وآخرًا،  الً  أوَّ هلل  واحلمد  وصونه،  ومحايته 
اهلجرة  وألٍف من  ربيع اآلخر، سنة سبٍع وثالثني ومائٍة  ثامن عرش من  األربعاء،  هنار 
)أ(:  ويف  وسلَّم(،  وصحبه  آله  وعىل  حممٍد،  وموالنا  سيدنا  عىل  اهلل  وصىل  الرشيفة، 

)وقع التامم بعون اهلل العالم(.
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الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 4)4)هـ.
)94هـ . 9 )ت:  القالنيس  أمحد  املؤلف:  احلنفية،  فروع  يف  الواقعات  هتذيب 

تقريبًا(، خمطوط بدار الكتب القومية بمرص، برقم )3)3).
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89)هـ(، . 0) )ت:  الشيباين  فرقد  بن  احلسن  بن  حممد  املؤلف:  الصغري،  اجلامع 
)ت:  اهلندي  اللكنوي  احلي  عبد  حممد  املؤلف:  الكبري،  النافع  رشحه  ومعه 
304)هـ(، النارش: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية بكراتيش، الطبعة: بدون، 

سنة النرش: ))4)هـ.
جامع الفتاوى، املؤلف: أمحد بن حممد العتايب )ت: 586هـ(، خمطوط باملكتبة . ))

الظاهرية بدمشق، برقم )74)5).
بن . )) يوسف  املؤلف:  القدوري،  واملشكالت يف رشح خمترص  املضمرات  جامع 

عمر الكادوري )ت: )83هـ(، حتقيق: أنس حممد الكبييس، رسالة دكتوراه يف 
جامعة العلوم اإلسالمية العاملية باألردن.

نرص . 3) بن  حممد  بن  القادر  عبد  املؤلف:  احلنفية،  طبقات  يف  املضية  اجلواهر 
الطبعة  كراتيش،  خانه،  كتب  حممد  مري  النارش:  775هـ(،  )ت:  القريش  اهلل 

وتارخيها: بدون.
أمني . 4) حممد  املؤلف:  األبصار،  تنوير  املختار رشح  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية 

للطباعة  الفكر  دار  النارش:  )5))هـ(،  )ت:  عابدين  العزيز  عبد  بن  عمر  بن 
والنرش، الطبعة: بدون، سنة النرش: ))4)هـ.

)ت: . 5) الغزنوي  حممود  بن  أمحد  املؤلف:  احلنفية،  فروع  يف  القديس  احلاوي 
سنة  األوىل،  الطبعة:  النوادر،  دار  النارش:  العيل،  صالح  حتقيق:  593هـ(، 

النرش: )43)هـ.
)ت: . 6) اجلرجاين  عيل  بن  يوسف  املؤلف:  احلنفية،  فروع  يف  األكمل  خزانة 

الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  إبراهيم،  خليل  أمحد  حتقيق:  )55هـ(، 
األوىل، سنة النرش: 436)هـ.

خمطوط . 7) 746هـ(،  )ت:  السمنقاين  حممد  بن  حسني  املؤلف:  املفتني،  خزانة 
بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا، برقم )9)0)).
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خمطوط . 8) )54هـ(،  )ت:  البخاري  أمحد  بن  طاهر  املؤلف:  الفتاوى،  خالصة 
بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا، برقم )))0)).

درر احلكام رشح غرر األحكام، املؤلف: حممد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال . 9)
- أو منال أو املوىل - خرسو )ت: 885هـ(، النارش: دار إحياء الكتب العربية، 

الطبعة وتارخيها: بدون.
البخاري . 0) املرغياين  مازة  بن  أمحد  بن  حممود  الدين  لبهان  الربهانية،  الذخرية 

العلمية،  الكتب  دار  وآخرون،  العاديل  أمحد  أيب  د.  حتقيق:  6)6هـ(،  )ت: 
الطبعة األوىل، 440)هـ

روضة القضاة وطريق النجاة، املؤلف: عيل بن حممد بن أمحد الرحبي املعروف . ))
مناين )ت: 499هـ(، حتقيق: د. صالح الدين الناهي، النارش: مؤسسة  بابن السِّ

الرسالة، بريوت، الطبعة: الثانية، سنة النرش: 404)هـ.
املعروف . )) اهلل  عبد  بن  مصطفى  املؤلف:  الفحول،  طبقات  إىل  الوصول  سلم 

بحاجي خليفة )ت: 067)هـ( حتقيق: حممود عبد القادر األرناؤوط، الطبعة: 
بدون، النارش: مكتبة إرسيكا، إستانبول، سنة النرش: 0)0)م.

حتقيق: . 3) 385هـ(،  )ت:  الدارقطني  عيل  احلسن  أبو  املؤلف:  الدارقطني،  سنن 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  وآخرين،  األرنؤوط  شعيب 

4)4)هـ.
رشح أدب القايض للخصاف، املؤلف: عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري . 4)

املعروف بالصدر الشهيد )ت: 536هـ(، حتقيق: حميي هالل الرسحان، النارش: 
)ج)-3( النارش: مطبعة اإلرشاد، بغداد، العراق، ج 4 الدار العربية للطباعة، 
 (4 )ج3،  977)م   - 397)هـ   (( )ج)،  األوىل،  الطبعة:  العراق،  بغداد، 

398)هـ.
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رشح السنة، لإلمام البغوي )ت: 6)5هـ(، حتقيق : شعيب األرناؤوط، حممد . 5)
زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 403)هـ.

500هـ . 6) )ت:  اإلسبيجاين  منصور  بن  أمحد  املؤلف:  الطحاوي،  خمترص  رشح 
تقريبًا(، خمطوط بمكتبة اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية، برقم ))600)).

من . 7) 8)4هـ(،  )ت:  القدوري  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  الكرخي،  رشح خمترص 
أول كتاب الصلح حتى آخر الكتاب: حتقيق: عبد اهلل بن عبد العزيز الغمالس، 

رسالة دكتوراه، املعهد العايل للقضاء.
من . 8) 8)4هـ(،  )ت:  القدوري  حممد  بن  أمحد  املؤلف:  الكرخي،  رشح خمترص 

العبد  اهلل  عبد  بن  عادل  حتقيق:  احلوالة،  كتاب  هناية  إىل  احلدود  كتاب  أول 
القادر، رسالة دكتوراه، املعهد العايل للقضاء.

رشح مشكل اآلثار، املؤلف: أمحد بن حممد الطحاوي )ت: ))3هـ(، حتقيق: . 9)
النرش:  سنة  األوىل،  الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  األرنؤوط،  شعيب 

5)4)هـ.
الشقائق النعامنية يف علامء الدولة العثامنية، املؤلف: أمحد بن مصطفى بن خليل، . 30

الطبعة  بريوت،  العريب،  الكتاب  دار  النارش:  968هـ(،  َزاَدْه )ت:  طاْشُكْبي 
وتارخيها: بدون.

الطرق احلكمية، املؤلف: ابن قيم اجلوزية )ت: )75هـ(، حتقيق: نايف احلمد، . )3
دار عامل الفوائد، مكة، الطبعة األوىل، 8)4)هـ.

صالح . )3 د.  حتقيق:  304)هـ(،  )ت:  اللكنوي  حممد  املؤلف:  الرعاية،  عمدة 
حممد، مركز العلامء العاملي للدراسات وتقنية املعلومات، الطبعة األوىل، بدون 

تاريخ.
العناية رشح اهلداية، املؤلف: حممد بن حممد بن حممود البابريت )ت: 786هـ(، . 33

النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.
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غاية البيان نادرة الزمان يف آخر األوان، املؤلف: أمري كاتب بن أمري عمر اإلتقاين . 34
صبح  حتقيق:  األرشبة،  باب  هناية  إىل  احلدود  كتاب  بداية  من  758هـ(  )ت: 
عقلة البداح، رسالة ماجستري، معهد الدعوة اجلامعي للدراسات اإلسالمية.

مكي . 35 حممد  بن  أمحد  املؤلف:  والنظائر،  األشباه  رشح  يف  البصائر  عيون  غمز 
احلموي احلنفي )ت: 098)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 

سنة النرش: 405)هـ.
الفتاوى البزازية، للشيخ حممد البزازي )ت7)8هـ(، اعتنى به: سامل البدري، . 36

دار الكتب العلمية.
786هـ(، . 37 املتوىف:   ( الدهلوي،  العالء  بن  عامل  املؤلف:  التاتارخانية،  الفتاوى 

الطبعة  اهلند،  بديوبند،  زكريا  مركز  النارش:  القاسمي،  أمحد  شبري  حتقيق: 
وتارخيها: بدون.

حتقيق: . 38 569هـ(،  )ت:  األويش  عثامن  بن  عيل  املؤلف:  الرساجية،  الفتاوى 
األوىل،  الطبعة:  لبنان،  زكريا،  العلوم  دار  النارش:  البستوي،  عثامن  بن  حممد 

سنة النرش: )43)هـ.
الفتاوى الظهريية، املؤلف: ظهري الدين حممد بن أمحد البخاري )ت: 9)6هـ(، . 39

خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا، برقم ))05)).
موالنا . 40 للهامم  النعامن،  حنيفة  أيب  األعظم  اإلمام  مذهب  يف  اهلندية  الفتاوى 

مكتبة  البزازية،  والفتاوى  قاضيخان  فتاوى  وهبامشه  ومجاعة،  نظام  الشيخ 
الثانية،  الباز ومصورة عن املطبعة الكبى األمريية ببوالق، الطبعة:  مصطفى 

سنة 0)3)هـ.
حتقيق: . )4 )ت540هـ(،  الولواجلي  الدين  ظهري  الفتح  أليب  الولواجلية،  الفتاوى 

مقداد موسى، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 4)4)هـ.
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بمكتبة . )4 خمطوط  9)8هـ(،  )ت:  عيل  بن  عمر  املؤلف:  اهلداية،  قارئ  فتاوى 
امللك سلامن بجامعة امللك سعود، برقم )039)).

النعامن، املؤلف: احلسن . 43 فتاوى قاضيخان يف مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة 
بن منصور الفرغاين )ت: 594هـ(، حتقيق: سامل مصطفى البدري، النارش: دار 

الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 009)هـ.
فتح القدير، املؤلف: حممد بن عبد الواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم )ت: . 44

)86هـ(، النارش: دار الفكر، الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.
اهلندي . 45 اللكنوي  احلي  عبد  حممد  املؤلف:  احلنفية،  تراجم  يف  البهية  الفوائد 

دار  النارش: طبع بمطبعة  النعساين،  الدين  بدر  )ت: 304)هـ(، حتقيق: حممد 
السعادة بجوار حمافظة مرص، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 4)3)هـ.

658هـ(، . 46 )ت:  الزاهدي  حممود  بن  خمتار  املؤلف:  الغنية،  لتتميم  املنية  قنية 
برقم  سعود،  امللك  بجامعة  العزيز  عبد  بن  سلامن  امللك  بمكتبة  خمطوط 

.(738((
)ت: . 47 الشهيد  باحلاكم  املعروف  املروزي؛  حممد  بن  حممد  املؤلف:  الكايف، 

344هـ(، خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا، برقم )3)9).
حممد . 48 بن  حممد  الدين  نجم  املؤلف:  العارشة،  املئة  بأعيان  السائرة  الكواكب 

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  املنصور،  خليل  حتقيق:  )06)هـ(  )ت:  الغزي 
بريوت، الطبعة: األوىل، سنة النرش: 8)4)هـ.

))7هـ( . 49 )ت:  األنصاري  منظور  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 
النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة: السادسة، سنة النرش: 7)4)هـ.

املبسوط، للرسخيس )ت: 483هـ(، دراسة وحتقيق: خليل حميي الدين امليس، . 50
الطبعة: األوىل،  لبنان،  والتوزيع، بريوت،  للطباعة والنرش  الفكر  دار  النارش: 

))4)هـ -000)م.
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)ت: . )5 الزاهدي  حممود  بن  خمتار  املؤلف:  القدوري،  خمترص  رشح  املجتبى 
658هـ(، خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا، برقم )808).

املحيط الربهاين يف الفقه النعامين، املؤلف: حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن مازة . )5
القرآن  إدارة  النارش:  البخاري )ت: 6)6هـ(، حتقيق: نعيم أرشف نور أمحد، 

والعلوم اإلسالمية، املجلس العلمي، الطبعة: بدون، سنة النرش: 4)4)هـ.
خمطوط . 53 )57هـ(،  )ت:  الرسخيس  حممد  بن  حممد  املؤلف:  الرضوي،  املحيط 

بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا، برقم )963).
املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو . 54

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

النرش: بدون.
بريوت، . 55 املثنى،  مكتبة  النارش:  كحالة،  رضا  عمر  املؤلف:  املؤلفني،  معجم 

الطبعة: بدون، سنة النرش: بدون.
امللتقط يف الفتاوى احلنفية، لنارص الدين أيب القاسم حممد بن يوسف احلسيني . 56

دار  أمحد،  يوسف  والسيد  نصار،  حممد  حتقيق:  556هـ(،  )ت:  السمرقندي 
الكتب العلمية، الطبعة: األوىل،0)4)هـ.

الزبريي، . 57 احلسني  أمحد  بن  لوليد  التفسري،  أئمة  تراجم  يف  امليرسة  املوسوعة 
4)4)هـ-  األوىل،  الطبعة:  بريطانيا،  مانشسرت،  احلكمة،  جملة  وآخرين، 

003)م.
حتقيق: . 58 )46هـ(،  )ت:  ْغدي  السُّ احلسني  بن  عيل  املؤلف:  الفتاوى،  يف  النتف 

صالح الدين الناهي، النارش: دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، األردن، الطبعة: 
الثانية، سنة النرش: 404)هـ
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حتقيق: . 59 734هـ(،  )ت:  نَامي  السَّ حممد  بن  عمر  املؤلف:  االحتساب،  نصاب 
األوىل،  الطبعة:  اجلامعي،  الطالب  مكتبة  النارش:  عسريي،  سعيد  بن  مريزن 

سنة النرش: 6)4)هـ.
ْغنَاقي )ت: ))7هـ(، خمطوط . 60 النهاية رشح اهلداية، املؤلف: حسني بن عيل السِّ

بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا، برقم )904).
اجليل، . )6 دار  55))هـ(،  )ت:  الشوكاين  عيل  بن  حممد  املؤلف:  األوطار،  نيل 

بريوت، 973)م.
اهلداية يف رشح بداية املبتدي، املؤلف: عيل بن أيب بكر املرغيناين )ت: 593هـ(، . )6

وتارخيها:  الطبعة  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  يوسف،  طالل  حتقيق: 
بدون.

الرتمجاين . 63 عمر  بن  الرحيم  عبد  املؤلف:  العرص،  أهل  فتاوى  يف  الدهر  يتيمة 
)ت: 958هـ(، خمطوط بمكتبة ملت فيض اهلل أفندي برتكيا، برقم )088)).
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 أثر جائحة فايروس كورونا المستجدة 

على العقود اآلجلة المعاصرة المشهورة
]االستصناع الموازي، والسلم الموازي، الصيانة، المقاوالت، التوريد[

د. نبيل صالح ناجي الردادي
األستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة

بالجامعة اإلسالمية

(COVID-19)
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المقدمة

رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  هلل،  احلمد  إن 
له، ومن يضلل فال هادي  اهلل فال مضل  أعاملنا، من هيده  أنفسنا، وسيئات 

له، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممدًا عبده، ورسوله.

ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق  َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ  َ ٱلَّ ِمۡنَها َزۡوَجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا1﴾]النساء: )[. رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
َوٱۡل

نُتم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡسلُِموَن102﴾ ]آل عمران: )0)[. مُّ
لَُكۡم  يُۡصلِۡح  َسِديٗدا70  قَۡوٗل  َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

فَۡوًزا  فَاَز  َفَقۡد  ۥ  َورَُسوَلُ  َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر  ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ

َعِظيًما71﴾ ]األحزاب: 70-)7[.
أما بعد:

زع لجو العليم احلكيم القدير وسع علمه كل يشء، ذو احلكمة  فإن اهلل 
البالغة، ومقدر اخلري والرش، مدبر الكون ال حيدث يف ملكه ما ال يريد، مبتيل 
عباده وخلقه بام شاء من اخلري والرش، فتنة وابتالًء وجمازاة. ومما ابتلينا به يف 
هذا الزمان بـ »وباء كورونا املستجد COVID-19«، وهذا البالء عدته منظمة 
وحصل  به،  العدوى  وحصول  انتشاره،  رسعة  مع  جائحة،  العاملية  الصحة 
وأمور  ودنياهم،  دينهم  الناس يف  نوازل يف حياة  بسببه  ونزلت  منه أرضار، 
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البحث عن  وبدأ  أحواهلم،  ُيصلح  السؤال عام  إىل  الناس  فاحتاج  معاشهم، 
حلول ملشكالت ومعضالت هذا املرض من الناحية الرشعية، واالقتصادية، 
بضوابط  ذلك  وكل  الكتابة،  إىل  احتيج  هنا  ومن  ذلك.  ونحو  والطبية، 
البحث العلمي السائد عند أهل العلم، و كان نصيبي أن يرس اهلل يل الكتابة 
يف جزء من اجلانب الرشعي فيام يتعلق بأثر جائحة فايروس كورونا املستجد 
املوازي،  )االستصناع  املشهورة  املعارصة  اآلجلة  العقود  عىل   .COVID-19

والسلم املوازي، الصيانة، املقاوالت، التوريد(.

اهلدف من البحث، وأسباب اختياره:

عموم البلوى هبذا املرض، ورسعة انتشاره، ورضاوته؛ ال شك أهنا . )
تؤدي إىل تغريات يف جوانب من احلياة، التي هلا تأثري يف احلكم الرشعي.

مما . ) لعله  البحث  املسألة، وهذا  لبحث هذه  السؤال  إىل  الناس  حاجة 
يساعد يف سد هذه الثغرة.

بيان صالحية الرشيعة لكل زمان ومكان وحال، وأهنا ال تعجز أمام . 3
النوازل واملستجدات، وأن الفقه اإلسالمي متجدد قديمه حديث، وحديثه 
بيان  يف  وحديثًا  قدياًم،  الرشيعة  علامء  من  بذل  الذي  اجلهد  ومدى  قديمه، 

األحكام.

تنتظم خطة البحث: من متهيد، ومبحثني، وخامتة.

متهيد:

يف وضع اجلوائح، وفيه ستة مطالب:
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املطلب األول: معنى وضع اجلوائح.

املطلب الثاين: حكم وضع اجلوائح يف الثامر.

املطلب الثالث: حكم وضع اجلوائح يف الزروع.

املطلب الرابع: حكم وضع اجلوائح يف البقول.

املطلب اخلامس: التأخري يف اجلذاذ، واألخذ للثمرة عن وقتها املعتاد.

الظروف  ونظرية  اجلوائح،  وضع  قاعدة  بني  الفرق  السادس:  املطلب 
الطارئة.

املبحث األول: التعريف بالعقود اآلجلة املعارصة املشهورة )االستصناع 
املوازي، والسلم املوازي، الصيانة، املقاوالت، التوريد(:

وفيه مخسة مطالب:

املطلب األول: معنى االستصناع املوازي، وحكمه.

املطلب الثاين: معنى السلم املوازي، وحكمه.

املطلب الثالث: معنى عقد الصيانة، وحكمه.

املطلب الرابع: معنى عقد املقاوالت، وحكمه.

املطلب اخلامس: معنى عقد التوريد، وحكمه.

املشهورة  املعارصة  اآلجلة  العقود  عىل  اجلائحة  أثر  الثاين:  املبحث 
)االستصناع املوازي، والسلم املوازي، الصيانة، املقاوالت، التوريد(:
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وفيه مطلبان:

عىل   )covid-19( املستجد  كورونا  فايروس  جائحة  أثر  األول:  املطلب 
الرشط اجلزائي يف هذه العقود، ويف التأخر يف إنجاز العقد.

يف   ،)covid-19( املستجد  كورونا  فايروس  جائحة  أثر  الثاين:  املطلب 
الزيادة يف أسعار املواد اخلام، وأثر ذلك

اخلامتة، وفيها أهم النتائج.

فهارس اآليات واألحاديث واملصادر واملراجع.

ورست يف البحث عىل وفق املنهج اآليت:

كتابة اآليات بالرسم العثامين، مع عزوها إىل السورة، ورقم اآلية.. )

كالم . ) من  احلديث  درجة  ذكر  مع  الرشيفة  النبوية  األحاديث  ختريج 
أهل الفن إال إن كان يف الصحيحني، أو يف أحدمها فُيكتفى هبام.

املنهج يف دراسة املسائل:

أ. دراسة املسألة دراسة فقهية مقارنة -مع ذكر اخلالف، وأدلة كل قول، 
منصوص  املسألة  كانت  إذا  هذا  بدليله،  نظري  وجهة  من  الراجح  وبيان 
عليها يف كالم العلامء ُمهمحر ُهللا بعينها، أو تدخل حتت ضابط عام، أو اجتهد 

يف التخريج عىل األصول، أو الفروع بحسب الوسع، والطاقة.

ب. توثيق األقوال من مصادر املذاهب املعتمدة لكل مذهب.

ج. إذا قلت »نوقش« فهو منقول، وإن قلت »يناقش« فمن كالمي.
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تمهيد
في وضع الجوائح

وفيه ستة مطالب:

المطلب األول: معنى وضع الجوائح:

الوضع لغة:

اخلفض  عىل  يدل  واحد  أصل  والعني  والضاد  »الواو  فارس:  ابن  قال 
لليشء، وحطه«)))، ويف القاموس: وضعه أي حطه)))

اجلوائح لغة:

مجع جائحة وهي الشدة املجتاحة للامل)3).

وهو  واحد،  أصل  واحلاء  والواو،  اجليم،  »جوح«  فارس:  ابن  وقال 
االستئصال يقال: جاح اليشء جيوحه استأصله)4).

اجلائحة اصطالحًا:

ذكر الفقهاء تعريفات للجوائح.

فت بأهنا: هي الشدة التي جتتاح املال من سنة أو فتنة)5). فعند احلنفية ُعرِّ

مقاييس اللغة )7/6))( مادة »وضع«.  (((
القاموس املحيط ))77( مادة »جوح«.  (((

املصدر السابق )6))( مادة »جوح«.  (3(
مقاييس اللغة ))/)49( مادة »جوح«.  (4(

البناية رشح اهلداية )8/ 55)).  (5(
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فت بأهنا: ما أتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرًا من  وعند املالكية ُعرِّ
ثمٍر، أو نبات بعد بيعه))).

فت بأهنا: كل ما أذهب الثمرة، أو بعضها بغري جناية  وعند الشافعية ُعرِّ
آدمي))).

واألموال،  الثامر،  هتلك  التي  اآلفة  هي  بأهنا:  فت  ُعرِّ احلنابلة  وعند 
وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مبرية)3).

وهذه التعريفات متقاربة، حيث نصت عىل اآلفة املهلكة للثمر، ومل تكن 
والزالزل،  واحلرب،  كاملطر،  دفعه؛  يستطاع  ال  بيشء  بل  آدمي،  فعل  من 

والباكني ونحوه.

أما وضع اجلوائح باعتبارها »لقبًا« فمعناها: إسقاط الضامن عن املشرتي 
للثمر بعد التخلية، وانفساخ البيع، ووجوب رد الثمن عىل املشرتي)4)

حدود ابن عرفة مع رشحه )89)(، وانظر: الفواكه الدواين ))/)9)).  (((
األم )58/3).  (((
املطلع )44)).  (3(

انظر البيان للعمراين )387/5(، وضع اجلوائح للثنيان )75)).  (4(
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المطلب الثاني: حكم وضع الجوائح في الثمار:

وصورهتا:

بآفة  الثمر  ثم أصيب  الثمر،  بينه، وبني  ُخيلِّ  ثم  بستان،  ثامر  اشرتى  من 
أو  عليه،  املصيبة  وتكون  املشرتي،  عىل  هو  هل  الضامن؟  َمْن  فعىل  ساموية، 

املصيبة عىل البائع؟ فيه خالف.

حترير حمل النزاع:

ال خالف أن الثمرة إذا أجيحت قبل التخلية أهنا عىل البائع))).. )

ال خالف أن الثمرة إذا أجيحت بعد اجلذاذ أهنا عىل املشرتي))).. )

ال خالف يف أن الثمرة إذا أجيحت بعد النضج، وإمكان اجلذاذ أهنا . 3
عىل املشرتي)3).

مال . 4 فمن  أجيحت  ثم  أصلها  مع  بيعت  إذا  الثمرة  أن  يف  خالف  ال 
املشرتي)4).

بداية   ،)((6/6( الرائق  البحر  العلمية،  الكتب  دار  ط.   )(66/5( الصنائع  بدائع   (((
اإلنصاف   ،)(77/6( املغني   ،)499/3( الطالبني  روضة   ،)358/3( املجتهد 

)))/96)(، وضع اجلوائح )78)).
البحر الرائق )6/6))(، الرشح الكبري )83/3)(، روضة الطالبني )3/)56( املغني   (((

)80/6)(، وضع اجلوائح )78)).
السابقة. املصادر   (3(

الفواكه الدواين ))/9))(، روضة الطالبني )564/3(، جمموع الفتاوى )30/)8)(،   (4(
الفروع )09/6)(، كشاف القناع )86/3)).
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ال خالف يف أن جائحة العطش أهنا عىل البائع))). 5

حمل النزاع:

بدو  بعد  أصلها  مالك  غري  من  أصلها  عن  منفردة  الثمرة  بيعت  إذا 
صالحها، وبعد ختلية البائع بني املشرتي وبينها، وقبل متام نضجها، بجائحة 

غري العطش، فهنا اختلف العلامء عىل قولني:

القول األول: القضاء باجلائحة، بمعنى أهنا توضع عن املشرتي، وتكون 
من ضامن البائع.

وإليه ذهب املالكية)))، والشافعي يف القديم)3)، واحلنابلة)4).

أدلتهم:

عن جابر بن عبد اهلل يضر ُهللا امُهنع أن رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: . )
))لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فال حيل لك أن تأخذ منه شيئًا، 
ملسو أمر  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  تأخذ مال أخيك بغري حق؟((، ويف لفظ »أن  بم 

بوضع اجلوائح«)5).

 ،)(08/(( املطالب  أسنى   ،)565/3( الطالبني  روضة   ،)359/3( املجتهد  بداية   (((
املغني )78/6)(، منتهى اإلرادات )3/)9)( مع الرشح، وضع اجلوائح )78)).

املعونة ))/9)0)(، بداية املجتهد )357/3(، مواهب اجلليل )4/5)3).  (((
حلية العلامء )6/4))(، البيان )387/5(، روضة الطالبني )564/3).  (3(

املغني )77/6)(، اإلنصاف )))/94)(، املنتهى )3/)9)( مع الرشح.  (4(
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح )0)/460) ))395)   (5(

)3957( مع النووي.
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وجه الداللة: ظاهر األمر الوجوب، ولقوله: ))ال حيل لك أن تأخذ منه 
شيئًا(())).

نوقش: أن احلديث حممول عىل الندب بأدلة القول الثاين، أو حممول عىل 
األرض اخلراجية، أو حممول عىل اجلوائح قبل القبض، أو عىل البيع فيام قبل 

بدو الصالح))).

إىل . ) سقيه  من  عليه  ما  بدليل  توفية،  حق  فيه  البائع  عىل  بقي  بيع  أنه 
فيها  التي بقي  املبيعات  أن يكمل، فوجب أن يكون ضامنه منه، أصله سائر 
حق توفية، وكذلك القياس عىل العني املؤجرة بأنه يباح الترصف فيها، وال 
يلزم من إباحة الترصف القبض، ولو تلفت كانت من ضامن املؤجر؛ كذلك 
الشجرة عليها الثمر؛ كاملنافع يف األعيان املؤجرة قبل استيفائها تؤخذ حاالً 

.(3( فحاالً

القول الثاين: ال ُيقىض باجلائحة، وإنام تكون املصيبة عىل املشرتي.

وإليه ذهب احلنفية)4)، والشافعي يف اجلديد)5).
رشح النووي عىل صحيح مسلم )0)/460).  (((

الباري  فتح   ،)57/3( األم   ،)83/3( السنن  معامل   ،)35/4( اآلثار  معاين  رشح   (((
إعالء   ،)(96/((( الكبري  الرشح   ،)((98( رقم  احلديث  رشح  عند   )466/4(

السنن )4)/345).
بداية املجتهد )358/3(، رشح النووي عىل مسلم )0)/460(، املغني )78/6)(،   (3(

الرشح الكبري )))/96)).
احلجة عىل أهل املدينة ))/560(، التجريد )0/5)4)).  (4(

أسنى   ،)564/3( الطالبني  روضة   ،)387/5( البيان   ،)((6/4( العلامء  حلية   (5(
املطالب ))/08)).
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أدلتهم:

اهلل . ) رسول  عهد  يف  رجل  هنع أصيب  ُهللا  يضر  اخلدري  سعيد  أيب  عن 
ىلص ُهللا هيلع ملسو يف ثامر ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو: 
))تصدقوا عليه((، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول 
اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو لغرمائه: ))خذوا ما وجدتم، وليس لكم إال ذلك(())).

وجه الداللة: فلو كانت اجلوائح ُتوضع مل يفتقر إىل التصدق عليه لدفع 
دينه، ولو كانت اجلائحة موضوعة ملا ثبت عليه الدين فدل عىل أن اجلائحة 

يف حديث جابر ليست عىل عمومها))).

نوقش: أنه حُيمل عىل أهنا تلفت بعد أوان اجلذاذ، مع تفريط املشرتي يف 
تركها بعد ذلك عىل الشجرة، وحينئذ تكون من ضامن املشرتي)3).

هذا . ) يف  التخلية  وأن  املبيعات،  بسائر  البيع  هذا  تشبيه  القياس:  من 
البيع هو القبض، وقد اتفق العلامء أن ضامن املبيعات بعد القبض من ضامن 

املشرتي)4)

الدين  من  الوضع  استحباب  باب  املساقاة،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  أخرجه   (((
)0)/)46) )3958( مع النووي.

الباري  فتح   ،)46(/(0( مسلم  عىل  النووي  رشح   ،)358/3( املجتهد  بداية   (((
والكتاب  السنة  بني  اجلمع  يف  اللباب   ،)((99( رقم  احلديث  عند   )466/4(

.(5(4/((
رشح النووي عىل مسلم )0)/)46(، الرشح الكبري )))/96))  (3(

رشح النووي عىل مسلم )0)/)46).  (4(
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االستحباب،  عىل  حممولة  أهنا  عىل  فتدل  األول  القول  أحاديث  وأما 
بن  زيد  حديث  يف  جاء  ما  الصالح  بدو  قبل  البيع  عىل  حممولة  أهنا  عىل  أو 
ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  عهد  يف  الناس  »كان  قال:  هنع  ُهللا  يضر  ثابت 
يتبايعون الثامر فإذا جذَّ الناس وحرض تقاضيهم قال املبتاع: إنه أصاب الثمر 
الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام -عاهات حيتجون هبا-؛ فقال رسول اهلل 
يبدو  تتبايعوا حتى  ))فأما ال فال  ملَّا كثرت عنده اخلصومة:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 

صالح الثمر(( كاملشورة يشري هبا لكثرة خصومتهم«))).

»أن  أنس:  حديث  »مقيد«  عىل  جابر«  »حديث  مطلق  حيمل  قد  كذلك 
النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو هنى عن بيع الثامر حتى تزهي«، فقيل له: »وما تزهي«؟ 
((، فقال رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))أرأيت إذا منع اهلل  قال: ))حتى حتمرَّ

الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟(())).

الصالح  بدو  قبل  الثمرة  بيعت  إذا  فيام  اجلائحة؛  إنام ورد وضع  فقالوا: 
بغري رشط القطع)3).

صالحها  يبدو  أن  قبل  الثامر  بيع  باب  البيوع،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
.(((93(

صالحها  يبدو  أن  قبل  الثامر  بيع  باب  البيوع،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
)98))(، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساقاة، باب وضع اجلوائح )555)).

رشح النووي عىل مسلم )0)/)46(، فتح الباري )466/4).  (3(
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نوقش من أوجه)1(:

))إذا بعت...((، والبيع املطلق ال ينرصف . ) أن حديث جابر قال فيه: 
إال إىل البيع الصحيح.

أنه أطلق البيع يف الثمرة، ومل يقل قبل بدو صالحها.. )

أنه قيد ذلك بحال اجلائحة، وبيع الثمر قبل بدو الصالح ال جيب فيه . 3
ثمن بحال.

املقبوض بعقد فاسد مضمون عىل املشرتي.. 4

لو  الثمرة  أن  بدليل  تام؛  قبض  ليست  التخلية  بأن  قياسهم:  ونوقش 
أجيحت بالعطش وجب وضع اجلائحة هنا، وهم مل يقولوا بعدم الوضع))).

وهذا يشبه قياسنا عىل األعيان؛ كام تقدم يف أدلة القول األول.

عىل  يبقى  أنه  حيث  الفارق؛  مع  قياس  املبيعات؛  قبض  عىل  والقياس 
البائع حق توفية، كام تقدم يف أدلة القول األول)3).

الرتجيح:

الذي يظهر يل -واهلل أعلم- رجحان القول األول القائل بوضع اجلوائح؛ 
لقوة دليلهم، وملا تقدم من مناقشة أدلة املخالفني.

جمموع الفتاوى )30 /73)-74)(، وانظر: وضع اجلوائح ))9)-)9)).  (((
املصدر السابق.  (((

وضع اجلوائح ))9)-)9)).  (3(
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فمتى تلف يشء فعىل حسب اختالفهم يف املقدار املوضوع، الثلث فأكثر 
وإن  الذاهب،  بقدر  املشرتي  عن  وضع  احلنابلة  عند  ومطلقًا  املالكية،  عند 

تلف اجلميع بطل العقد، ويرجع املشرتي بجميع الثمن))).

المطلب الثالث: حكم وضع الجوائح في الزروع:

يراد بالزروع هنا:

خر كالقمح، والشعري، ونحومها))). احلب الذي ُييبَّس، وُيدَّ

العلامء يف وضع  فإذا بيع يشء من ذلك، فأجيح قبل حصاده؛ فاختلف 
اجلائحة فيه عىل قولني:

القول األول: ال توضع اجلائحة يف الزروع، وإليه ذهب املالكية)3)، وهو 
وجه عند احلنابلة)4).

ليس  ألنه  املبتاع،  إىل  عنه  البائع  بتخيلَّ  كُمل  قد  تسليمه  أن  دليلهم: 
الصبة  بمنزلة  ذلك  فصار  استيفاءها؛  يستنظر  مستثناه  منفعة  أصله  يف  له 

الكبري  الرشح   ،)(85/3( للدردير  الكبري  الرشح   ،)36(/3( املجتهد  بداية   (((
.((00/(((

وضع اجلوائح )6))).  (((
املنتقى )33/4)(، بداية املجتهد )3/)36(، مواهب اجلليل )6/5)3).  (3(

 ،)((0-(09/6( الفروع   ،)(80/30( الفتاوى  جمموع   ،)(99/((( اإلنصاف   (4(
املبدع )66/4)).
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املوضوعة يف األصل، فهي ال تباع إال بعد كامل صالحها، وأوان جذاذها؛ 
بخالف الثمرة فإن بيعها جائز بمجرد الصالح، ومدته تطول))).

القول الثاين: توضع جائحة الزروع، وإليه ذهب احلنابلة يف وجه، وهو 
املذهب))).

قد  مدة  وحصاده  اشتداده،  وبني  الثمرة،  عىل  الزرع  قياس  دليلهم: 
تصيبها جائحة فالنبي ىلص ُهللا هيلع ملسو هنى عن بيع العنب حتى يسود، وبيع 

احلب حتى يشتد)3).

وجه الداللة: فبيع هذا بعد سواده؛ كبيع هذا بعد اشتداده)4).

الرتجيح:

إنه تبقى له بقية  الثاين عىل ما ذكر من تعليل؛ بحيث  القول  الذي يظهر 
حتى حيصد.

الفتاوى  جمموع   ،)(4(/(( الدواين  الفواكه   ،)(33/4( املنتقى   ،)(9/4( املدونة   (((
.((80/30(

الكايف )3/)))(، جمموع الفتاوى )80/30)(، الفروع )08/6)).  (((
صالحها  يبدو  أن  قبل  الثامر  بيع  يف  باب  البيوع،  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  أخرجه   (3(
البيوع )8)))(، وابن ماجه يف سننه، كتاب  أبواب  ))337(، والرتمذي يف جامعه، 
املسند  يف  وأمحد   ،)(((7( صالحها  يبدو  أن  قبل  الثامر  بيع  عن  النهي  التجارات، 

)4)33)(، وصححه األلباين، وحمققو املسند.
الكايف )3/)))(، جمموع الفتاوى )80/30)).  (4(
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المطلب الرابع: حكم وضع الجوائح في البقول:

وهي ما سوى الثامر، واحلبوب؛ كالقثاء، واخليار، والباذنجان ونحوها، 
أو ما له أصل يتكرر محله)))، فهل توضع اجلوائح يف مثل هذه إذا بيعت بعد 

بدو الصالح، وقبل متام النضج، وأصيبت بجائحة؟ فيه خالف:

القول األول: توضع اجلائحة يف البقول مطلقًا.

وإليه ذهب املالكية)))، واحلنابلة يف املذهب)3).

يسقيها  والبائع  تبقية،  إىل  حتتاج  البقول  ألن  الثمر؛  عىل  قياسًا  دليلهم: 
فكانت؛ كالثمر؛ فاستوت مع الثمر يف العلة)4).

القول الثاين: ال توضع اجلائحة يف البقول.

وهو قول عند املالكية)5)، وقول عند احلنابلة)6).

إىل  حيتاج  وما   ،)((6( اجلوائح  وضع   ،)(98/((( اإلنصاف   ،)(33/4( املنتقى   (((
بقاٍء يف أصله حلاجته لبقاء رطوبته ونضارته، كالبقول، والقصيل، واألصول املغيبة من 

اجلزر، والبصل، والثوم.
املعونة ))/))0)(، املنتقى )33/4)(، مواهب اجلليل )5/5)3(، الفواكه الدواين   (((

.(((9/((
الفروع )0/6))(، اإلنصاف )))/98)).  (3(

اجلليل  مواهب   ،)36(/3( املجتهد  بداية   ،)(33/4( املنتقى   ،)(0((/(( املعونة   (4(
.(3(5/5(

املعونة ))/))0)(، بداية املجتهد )3/)36(، مواهب اجلليل )5/5)3).  (5(
اإلنصاف )))/98)).  (6(
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دليلهم: أنه مل يبق فيها حق توفية عىل البائع؛ فال تشبه الثمر))).

الرتجيح:

الذي يظهر-واهلل أعلم- القول األول؛ لصحة القياس، وإنام ذكر الثمر 
يف احلديث ؛ ألنه الذي كان يف املدينة، واملشتهر يف العهد النبوي، ؛ فالنص 

خرج خمرج الغالب؛ فلم يعتب مفهومه.

وقتها  عن  للثمرة  واألخذ  الجذاذ،  في  التأخير  الخامس:  المطلب 
المعتاد:

القول األول: الضامن عىل املشرتي؛ بمعنى أن اجلائحة غري موضوعة.

وإليه ذهب املالكية)))، واحلنابلة عىل الصحيح)3).

املعتاد، مع قدرته؛ فكان الضامن  النقل يف وقته  ط برتك  ُمفرِّ أنه  دليلهم: 
عليه)4).

عن  موضوعة  اجلائحة  أن  بمعنى  البائع،  عىل  الضامن  الثاين:  القول 
املشرتي.

وهذا وجه عند احلنابلة)5).

املعونة ))/))0)(، املنتقى )33/4)).  (((
الفواكه الدواين ))/88(، ))/9))).  (((

جمموع الفتاوى )30/)8)(، اإلنصاف )))/)0)).  (3(
الرشح الكبري )))/)0)).  (4(

جمموع الفتاوى )30/)8)(، اإلنصاف )))/)0)).  (5(
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دليلهم: عدم كامل قبض املشرتي))).

القول الثالث: التفريق بني حالة العذر، وغريه.

وهو وجه آخر عند احلنابلة))).

املنفعة يف  الثمرة بمنزلة  املنفعة يف اإلجارة، فإن هذه  دليلهم: قياسًا عىل 
ونحوه  مرضه،  مثل  خيصه  حائل  وبينها  املستأجر،  بني  حال  ولو  اإلجارة، 
يسقط  فإنه  والوباء؛  كاخلوف،  العام؛  العذر  بخالف  األجرة،  عنه  تسقط  مل 

أجرة ما ذهب من املنفعة)3).

فظاهر التعليل هنا أن العذر املراد به العذر العام ال اخلاص، ففي العام 
يوضع عن املشرتي، أما العذر اخلاص فال يوضع عنه، عىل ظاهر كالم ابن 

تيمية يف الفتاوى.

الرتجيح:

الذي يظهر يل-واهلل أعلم- رجحان القول الثالث؛ لقوة دليلهم.

ج ما حيصل اآلن بسبب وباء كورونا من عدم  وبناًء عىل هذه املسألة خُيرَّ
قدرة املشرتي من الوصول إىل املزرعة، أو قلة العاملني يف جني الثامر بسبب 
أن  املشرتي  فهل عىل  العمل؛  املنع من  أو  املرض،  أو خوفهم من  مرضهم، 
يضمن التلف فيام لو استمر املنع والعذر حتى جتاوز الوقت املعتاد للجني، 

جمموع الفتاوى )30/)8)).  (((
اإلنصاف )))/)0)).  (((

جمموع الفتاوى )30/)8)).  (3(
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املصيبة  وتكون  بالثمن،  والرجوع  العقد،  فسخ  بمعنى  واجلذاذ؛  واألخذ، 
عىل البائع، أو أن املصيبة عىل املشرتي؟

بالعذر  هنا  العامة  اجلوائح  القول بوضع  أعلم-  يظهر يل -واهلل  والذي 
ل منزلة إصابة الثمر نفسه. العام؛ كاخلوف، والوباء فإنه ينزَّ

الظروف  ونظرية  الجوائح،  وضع  بين  الفرق  السادس:  المطلب 
الطارئة:

وضع اجلوائح تقدم معناه يف املبحث األول من التمهيد.

وأما نظرية الظروف الطارئة:

الطارئة لغة:

مؤنث الطارئ، هي الداهية التي ال يعرف من أين أتت))).

القانونيني: وعند 

املرتاخية  العقود  وتعديل  بمعاجلة،  تعنى  التي  النظريات  إحدى  هي 
التنفيذ يف األحوال املفاجئة، واحلوادث غري املتوقعة))).

املعجم الوسيط ))55( مادة )طرأ( و انظر القاموس املحيط )46( مادة )طرأ(.  (((
الوسيط يف رشح القانون املدين ))/)85(، و التضخم النقدي ))9)( وانظر: املعايري   (((
 ،)93((  (9(3( االلتزامات(  عىل  الطارئة  )العوارض   )36( رقم  املعيار  الرشعية، 
أليمن  ونقد(  )حتليل  الطارئة  الظروف  نظرية  تناول  يف  املعارصين  الفقهاء  ومنهج 
العوارض   ،)(667(  ((8( املجلد  اإلنسانية(  )العلوم  النجاح  جامعة  جملة  الدباغ، 

الطارئة، عبد الستار أبو غدة )475/3)).
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التزامات  بني  التوازن  إلعادة  قانونية؛  وسيلة  أهنا  عىل  قائمة  والنظرية 
طريف العقد بعد أن اختل ذلك التوازن اختالالً شديدًا بينهام؛ بحيث أصبح 
شديدة  خسائر  وحيقق  الدائن،  التزام  مع  مطلقًا  يتناسب  ال  املدين  التزام 

للمدين إذا نفذ االلتزام؛ كام نص عليه يف العقد))).

فالنظرية هلا أركان:

وجود التزام عقدي تراخى تنفيذه.. )

استثنائيًا . ) حادثًا  يكون  وأن  تنفيذه،  وقبل  العقد،  بعد  حادث  طروء 
غري متوقع؛ كالزالزل، والباكني، وأن ال يستطيع دفعه.

أن يصبح التزام املدين مرهقًا))).. 3

وبدأ االهتامم هبا عند الفقهاء املعارصين عىل ما ذكره بعض الباحثني يف 
عام )93) م، ثم زاد االهتامم هبا حتى وصلت »دراسة« إىل »املجمع الفقهي 
اإلسالمي التابع للرابطة« تقدم هبا الشيخ مصطفى الزرقا يف عام )40)هـ 
تعديل  يف  الطارئة  الظروف  اعتبار  إىل  املجلس  وانتهى  اخلامسة،  الدورة  يف 
مثاًل،  التوريد  كعقد  التنفيذ؛  املرتاخية  العقود  يف  واحلقوق  االلتزامات، 
للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هليئة  التابعة  الرشعية  املعايري  به  وأخذت 

املالية اإلسالمية يف املعيار رقم )36( استنادًا إىل:

أن الرضر مرفوع يف الرشيعة، وحتقيقًا للعدل، واملصلحة.. )

القواعد القانونية العربية والدولية للقوة القاهرة والظروف الطارئة )96).  (((
منهج الفقهاء املعارصين )7)/667)-668)( جملة جامعة النجاح.  (((
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القياس عىل ما ذكره احلنفية يف فسخ اإلجارة باألعذار))).. )

وتصحيحًا لترصف املسلم ما أمكن، وال يترسع يف إلغاء االلتزام.. 3

وقياسًا عىل وضع اجلوائح))).. 4

الطارئة  الظروف  ونظرية  اجلوائح،  وضع  بني  العالقة  أن  يظهر  ختامًا: 
عالقة عموم وخصوص مطلق، فوضع اجلوائح هي جزء من أجزاء النظرية، 

لت النظرية عىل وضع اجلوائح. واهلل تعاىل أعلم. وُأصِّ

لكن بعض الباحثني »رأى أن وضع اجلوائح ليس من باب التعامل من 
يٌد فيه، ولو كان كذلك لكان مقتىض العدل  طارئ ليس ألحد طريف العقد 
البائع  ذلك  يتحمل  أن  ال  بالتساوي،  الطرفني  عىل  اهلالك  توزيع  يتم  أن 
التسليم،  قبل  املبيع  هالك  وهو  آخر؛  باب  من  اجلوائح  باب  لكن  ؛  وحده 
وبالتايل إخالل البائع بالتزامه بالتسليم، كان العدل أن يتحمل البائع وحده 
القاهرة«،  »القوة  القانونيون  يسميه  بام  يتعلق  اجلوائح  ووضع  اهلالك،  تبعة 
وال يتعلق بالظرف الطارئ، والقوة القاهرة عند القانونني: هي كل ما جيعل 
غري  آفة  »كل  املتقدمني:  الفقهاء  عند  يقابل  وهو  مستحياًل،  االلتزام  تنفيذ 
تنفيذه  استحالة  إىل  فتؤدي  العقد  تؤثر يف حمل  الدفع،  مقدورة  متوقعة، وال 

انظر املبسوط )6)/)4(، بدائع الصنائع )6/6)(، كنز الدقائق )556).  (((
ومنهج   ،)930( الرشعية  املعايري   ،)34(-336/8( اإلسالمي  الفقهي  املجمع  جملة   (((
الفقهاء املعارصين يف تناول نظرية الظروف الطارئة )7)/)67)(، الوسيط يف القانون 
يف  الزرقا  مصطفى  ومقدمة   )9(/6( اإلسالمي  الفقه  يف  احلق  مصادر   ،)709/((
بحثه املقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي يف دورته التاسعة 

5)4)هـ بعنوان انخفاض قيمة العملة الورقية العدد التاسع ))/360).
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تنفيذه  وجتعل  فتهلكه،  العقد  بمحل  تتعلق  القاهرة  فالقوة  وانفساخه« 
يكون  فقد  الطارئ  الظرف  يف  أما  تلقائيًا،  العقد  انفساخ  فاجلزاء  مستحياًل، 

اجلزاء الفسخ القضائي، أو التعديل بااللتزام، أو إرجاؤه.

ال  للعقد،  امللزمة  القوة  لقاعدة  موافق  اجلوائح  وضع  أن  واحلاصل 
الطارئة  الظروف  نظرية  ما جيعل ختريج  منها، وهو  مستثنى  هلا، وال  خمالف 
عليها خترجيًا غري دقيق ؛ ألن أساس نظرية الظروف الطارئة أهنا استثناء من 

مبدأ القوة امللزمة للعقد«))).

النظرية عىل قاعدة وضع  إنام هو عىل ختريج  الباحث  وهذا االنتقاد من 
ألهنا  النظرية؛  عىل  البناء  عند  فصحيحة  والنتيجة  احلكم  وأما  اجلوائح، 

صحت بأدلة أخرى.

اجلوائح،  وضع  قاعدة  إىل  االستناد  يف  هو  اخلطأ  أن  أراد  الباحث  لكن 
النظرية عليها. وختريج 

النظرية  وتصحيح  ختريج،  يف  اجلوائح  وضع  قاعدة  إىل  االستناد  قلت: 
صحيح؛ ملا يأيت:

منهج الفقهاء املعارصين يف تناول نظرية الظروف الطارئة )تعليل ونقد( أليمن الدباغ   (((
القاهرة:  القوة  معنى  يف  وانظر  يسري(.  )بترصف  النجاح.  جامعة  جملة   )(686/(8(
الوسيط للسنهوري ))/8)7(، و»القوة القاهرة والظروف الطارئة يف عقود التجارة 
والقانون يف زمن  »الدولة  بعنوان  منشور يف مؤلف مجاعي  احلدويت،  هند  د.  الدولية« 

جائحة كورونا« ))39).
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أوالً: أن عقد البيع الزم بني املتعاقدين؛ لكن ملا نزلت اجلائحة خفف عن 
العقود األخرى  الثامر، ويف  اهلالك من  يقابل  فيام  االلتزام  املشرتي شيئًا من 
اجلائحة  لوجود  االلتزام؛  من  شيئًا  أحدمها  أو  الطرفني،  أحد  عن  خفف 
اجلوائح  يف  التخفيف  لكن  التخفيف؛  يف  اشرتكا  فهام  الطارئ(،  )الظرف 
الظرف  الطارئ إسقاط بام خيفف  الظرف  يقابله من اهلالك، ويف  بام  إسقاط 
الطارئ عىل من ابتيل به من تسوية قضائية، أو إلغاء، أو تأجيل؛ فاملشرتط يف 

القياس هو وجود العلة يف الفرع واألصل املقيس عليه.

والظرف  اجلائحة،  عىل  منطبقة  السابقة؛  الثالثة  النظرية  أركان  ثانيًا: 
الطارئ.

زالت  ال  املتعاقدين  بني  العالقة  ألن  اجلائحة؛  يف  التخفيف  أن  ثالثًا: 
العالقة  النظرية؛  يف  وكذلك  واحدة،  دفعة  تسليمه  عن  معجوز  فهو  قائمة، 

قائمة بني الطرفني، فهو معجوز عن تسليمه دفعة واحدة.

والضامنات،  املبيعات،  يف  اجلوائح  »وضع  تيمية:  ابن  الدين  تقي  قال 
واملؤجرات مما متس احلاجة إليه، وذلك داخل يف قاعدة« تلف املعقود عليه 

قبل التمكن من القبض«))).

جمموع الفتاوى )53/30)).  (((
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المبحث األول
معنى وحكم )االستصناع الموازي، والسلم الموازي، 

الصيانة، المقاوالت، التوريد(

وحتته مطالب:

المطلب األول: معنى عقد االستنصاع الموازي، وحكمه:

لغة: االستصناع 

قال ابن فارس »الصاد والنون والعني أصل صحيح، وهو عمل اليشء 
ُصنعًا، وامرأة َصنَاع، ورجل ِصنْع إذا كانا حاذقني فيام يصنعانه«))).

ويف القاموس: »صنع اليشء َصنْعًا بالفتح، والضم: عمله«))).

»واصطنع فالن خامتًا إذا سأل رجاًل أن يصنع له خامتًا«)3).

اصطالحًا:

عقد عىل مبيع يف الذمة رشط فيه العمل)4).
وقيل: هو طلب العمل منه يف يشء خاص عىل وجه خمصوص)5)

مقاييس اللغة )3/3)3).  (((
القاموس املحيط )738( مادة )صنع(، تاج العروس )))/368).  (((

لسان العرب )09/8)( مادة )صنع(.  (3(
بدائع الصنائع )95/6).  (4(

حاشية ابن عابدين )35/5)).  (5(
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وصورته: أن يقول إنسان لصانع من خفاٍف، أو خياٍط أو غريمها اعمل 
يل خفًا، أو آنية من أديم، أو ثوبًا من عندك بثمن كذا، ويبني نوع ما يعمل، 

وقدره، وصفته فيقول الصانع: نعم))).

التكليفي: حكم االستصناع 

القول األول: جواز عقد االستصناع، وإليه ذهب احلنفية))).

أدلتهم:

ملسو اصطنع . ) هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  امُهنع أن  ُهللا  يضر  عن عبد اهلل بن عمر 
خامتًا من ذهب...)3).

جواز  عىل  داللة  فيه  وهذا  خامتًا)4)،  له  يصنع  أن  أمر  أي  الداللة:  وجه 
االستصناع.

نوقش: أنه يتطرق إليه االحتامل أن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو دفع إليه الثمن 
مقدمًا.

وأجيب: أنه لو قدم الثمن لنقل؛ فلام مل ينقل علم جوازه)5).
بدائع الصنائع )95/6).  (((

الرائق )85/6)(، تبني احلقائق )3/4))(، حاشية  البحر  بدائع الصنائع )96/6(،   (((
ابن عابدين )35/5)).

اللباس، باب من جعل فص اخلاتم يف بطن كفه  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب   (3(
باب  والزينة،  اللباس  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم  الفتح،  مع   )5876(  (338/(0(

حتريم خاتم الذهب عىل الرجال )4)/)9)) )5440( مع النووي.
النهاية البن األثري )56/3).  (4(
املعامالت املالية )96/8)).  (5(
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اإلمجاع العميل عىل جوازه، وقال الكاساين: »وجيوز أي االستصناع . )
الناس عىل ذلك؛ ألهنم يعملون ذلك يف سائر األعصار  استحسانًا؛ إلمجاع 

من غري نكري«))).

يف . 3 الناس  لوقع  بجوازه؛  يقل  مل  ولو  إليه،  الداعية  احلاجة  وجود 
حرج))).

كان . 4 وما  واإلجارة،  السلم،  مها  جائزين  عقدين  االستصناع  يف  أن 
كذلك فهو جائز)3).

املالكية)4)  ذهب  وإليه  السلم،  برشوط  إال  جيوز  ال  الثاين:  القول 
واحلنابلة)6). والشافعية)5) 

أدلتهم:

أنه باع ما ليس عنده عىل غري وجه السلم)7).. )

نوقش: أن املمنوع من بيع ما ليس عندك إنام هو يف األعيان التي ليست 
عند البائع، أما املوصوف يف الذمة فجائز؛ لذا جاز السلم)8).

بدائع الصنائع )96/6(، وانظر: البحر الرائق )85/6)(، تبني احلقائق )3/4))).  (((
بدائع الصنائع )96/6).  (((

املصدر السابق.  (3(
مواهب اجلليل )358/5).  (4(

املهذب )74/3)(، مغني املحتاج ))/)0)).  (5(
الفروع )47/6)(، اإلنصاف )))/05)(، كشاف القناع )65/3)).  (6(

السابقة. املصادر   (7(
املعامالت املالية )8/)30).  (8(
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أن عقد االستصناع يدخل يف بيع املعدوم؛ وهو من الغرر))).. )

معدومة ال  أشياء  هناك  بل  فيه غرر،  معدوم  ليس كل يشء  أن  نوقش: 
غرر فيها، وال ختفى علينا عاقبتها، كام يف بيع األشياء املعدومة وقت العقد، 
وبيع  السلم،  يف  كام  العادة؛  بحسب  املستقبل  يف  الوجود  متحققة  ولكنها 

األشياء املتالحقة الوجود))).

أن عقد االستصناع بيع دين بدين)3) وهذا ممنوع باإلمجاع)4).. 3

تسليم  جيب  ال  واإلجارة  وإجارة،  بيع،  عىل  اشتمل  عقد  أنه  نوقش: 
الثمن يف ابتداء العقد إنام بعد الوفاء بالعمل.

من  كبى  مفسدة  عليه  يرتتب  العقد  جملس  يف  الثمن  تسليم  يف  وأيضًا: 
وهو  به  اإلخالل  أو  العمل،  تنجيز  عدم  مع  تقديمها،  عند  األموال  ضياع 

يتعلق بماليني الرياالت، وأكثر من ذلك)5).

الرتجيح:

بجواز  القائل  القول  األول  القول  رجحان  أعلم-  -واهلل  يظهر  الذي 
عقد االستصناع هذا يف األصل؛ لكْن له رشوط قد نص عليها قرار »جممع 
يف  السابعة  دورته  يف  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  التابع  اإلسالمي«  الفقه 

املصدر السابق.  (((
الغرر وأثره يف العقود )355).  (((

مواهب اجلليل )358/5).  (3(
الرشح الكبري )))/0))).  (4(

املعامالت املالية )99/8)(، الغرر وأثره يف العقود )6)0-3)3).  (5(
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استامعه  7(: »وبعد   ،3 قرار رقم )67،  ))4)هـ،  القعدة  ذو   ((-7 جدة 
العباد  مصالح  يف  الرشيعة  ملقاصد  ومراعاة  حوله،  دارت  التي  للمناقشات 
له  االستصناع  عقد  ألن  ونظرًا  والترصفات،  العقود  يف  الفقهية  والقواعد 
والنهوض  للتمويل  واسعة  جماالت  فتح  ويف  الصناعة،  تنشيط  يف  كبري  دور 

باالقتصاد اإلسالمي.

قرر:

أن عقد االستصناع ــ وهو عقد وارد عىل العمل، والعني يف الذمة ــ . )
ملزم للطرفني إذا توفرت فيه األركان والرشوط.

يشرتط يف عقد االستصناع ما ييل:. )

بيان جنس املستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه املطلوبة.أ. 

أن حيدد فيه األجل.ب. 

أقساط . 3 إىل  تقسيطه  أو  كله،  الثمن  تأجيل  االستصناع  عقد  يف  جيوز 
معلومة إىل آجال حمدودة.

جيوز أن يتضمن عقد االستصناع رشطًا جزائيًا بمقتىض ما اتفق عليه . 4
العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة، واهلل أعلم«))).

تنبيه: الرشط اجلزائي عىل الصانع، وليس عىل املستصنع))).

جملة جممع الفقه اإلسالمي )7/)/777(، وهو ما أخذ به يف املعايري الرشعية، املعيار   (((
رقم )))(، )95)).

الرشط اجلزائي لليمني )339).  (((
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االستصناع املوازي:

جاء يف وصفه يف املعايري الرشعية:

الصانع  مع  استصناع  عقد  مستصنعًا؛  بصفتها  املؤسسة  تبم  »أن 
ثمنها  للجهالة، وتدفع  املزيل  بالوصف  للحصول عىل مصنوعات منضبطة 
مصنوعات  مواٍز  استصناع  بعقد  آخر  لطرف  وتبيع  العقد،  توقيع  عند  نقدًا 
تلتزم بصنعها بنفس مواصفات ما اشرتته، وإىل أجل بعد أجل االستصناع 

األول، وهذا برشط عدم الربط بني العقدين«.

األول  االستصناع  عقد  بني  الربط  عدم  برشط  باجلواز،  املعيار  وأخذ 
والثاين))).

المطلب الثاني: معنى عقد السلم، والسلم الموازي وحكمه:

السلم لغة:

هو السلف وزنًا، ومعنًا))).

اصطالحًا:

عقد عىل موصوف يف الذمة، مؤجل بثمن مقبوض يف جملس العقد)3).

واألصل يف جوازه الكتاب، والسنة، واإلمجاع:

املعيار رقم )))) )307-306).  (((
املنري  املصباح  )سلم(،  مادة   )((((( املحيط  القاموس   )90/3( اللغة  مقاييس   (((

.((86/((
املطلع )45)(، وانظر البحر الرائق )68/6)(، والروضة )4، 3).  (3(
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َجٖل 
َ
أ إَِلٰٓ  بَِديٍۡن  تََدايَنُتم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ أما الكتاب، فقوله: ﴿َيٰٓ

﴾ ]سورة البقرة: )8)[. َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُ مُّ
وفرسَّ ابن عباس يضر ُهللا امُهنع هذه اآلية بأهنا السلم))).

وأما السنة: فروى ابن عباس يضر ُهللا امُهنع أن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو قدم 
))من أسلف يف متر،  املدينة وهم يسلمون يف التمر السنتني والثالث، فقال: 

ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إىل أجل معلوم(())).

وأمجع أهل العلم عىل جواز السلم)3).

التاسعة  دورته  يف   )9/(/89( رقم  اإلسالمي«  الفقه  قرار»جممع  ويف 
عجز  »إذا  5)4)هـ:  القعدة  ذو   6-( املتحدة  العربية  باإلمارات  ظبي  بأبو 
)املشرتي(  املسلم  فإن  األجل  حلول  عند  فيه  املسلم  تسليم  عن  إليه  املسلم 
العقد، وأخذ رأس ماله،  خيري بني االنتظار إىل أن يوجد املسلم فيه، وفسخ 

وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إىل ميرسة«.

 ،)(9/6( الكبى  السنن  يف  والبيهقي   ،)48(/4( املصنف  يف  شيبة  أيب  ابن  أخرجه   (((
وصححه أمحد شاكر يف تعليقه عىل تفسري ابن جرير )44/6).

 (500/4( معلوم  كيل  يف  السلم  باب  السلم،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
 (4(/((( السلم  باب  املساقاة،  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم  الفتح،  مع   )((39(

)4094( مع النووي.
النووي عىل مسلم )))/)4(،  تبني احلقائق )0/4))(، الذخرية )4/5))(، رشح   (3(
الرشح الكبري )))/8))(، فتح الباري )))/500( وحكى خالفًا عن ابن املسيب.
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وأيضًا قال: »ال جيوز الرشط اجلزائي عند التأخري يف تسليم املسلم ؛ ألنه 
عبارة عن دين، وال جيوز اشرتاط الزيادة يف الديون عند التأخري«))).

السلم املوازي:

استخدام صفقتي سلم متوافقتني دون ربط بينهام))).

يف  موصوفة  لسلعة  سلاًم  بالرشاء  اإلسالمي  البنك  يقوم  »أن  وصورته: 
تاريخ  بني  فيام  آخر  سلم  بعقد  يقوم  ثم  العقد  جملس  يف  مقدم  بثمن  الذمة 
السلم وتاريخ قبض املسلم فيه دون أن يربط ذلك يف العقد األول، فيتحول 
من مشرٍت إىل بائع، وذلك أن يبيع سلعة موصوفة يف الذمة لصالح تاجر آخر 
برشوط مماثلة؛ لرشوط عقد السلم األول، وينوي أن يقبضه من تلك السلعة 
بتوكيل  البنك  قام  الذمة  يف  موصوف  عىل  البيع  وقع  فإذا  فيها،  أسلم  التي 
املشرتي بقبضه من البائع األول، أو قام البنك بقبضه ثم سّلمه املشرتي«)3).

يف  الفقهاء  بني  فيه  خالف  »ال  بعضهم:  قال  بل  اجلواز،  وحكمه 
ولذلك  معينة،  عني  عىل  وليس  الذمة،  عىل  وقع  هنا  العقد  ألن  جوازه«)4)؛ 
ُهللا: »ومن أسلف يف  همحر  الشافعي  للبائع أن يقضيه من أي حالة شاء. قال 
طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه مل جيز، وإن باع طعامًا بصفة، 

رقم  املعيار  كذلك  الرشعية  املعايري  ويف   ،)664/(/9( اإلسالمي  الفقه  جممع  جملة   (((
.((80( ((0(

املصدر السابق )9/)/407).  (((

املعامالت للدبيان )63/8)).  (3(
بحث الدكتور نزيه محاد يف جملة الفقه اإلسالمي )9/)/607).  (4(
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ما  بنحو  التعليل  أورد  ثم  بأس«)))،  فال  الطعام  ذلك  من  يقبضه  أن  ونوى 
تقدم.

المطلب الثالث: معنى عقد الصيانة، وحكمه:

لغة: الصيانة 

إذا حفظه يف  احلفظ وهي مصدر صان يصون صونًا، وصيانة، وصيانًا 
صوانه، والُصوان هو الوعاء الذي حيفظ فيه اليشء))).

اصطالحًا:

هو عقد معاوضة يرتتب عليه التزام طرف بفحص، وإصالح ما حتتاجه 
آلة، أو أي يشء آخر من إصالحات دورية، أو طارئة ملدة معلومة يف مقابل 

عوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده، أو بالعمل واملواد)3).

أما احلكم:

املنعقدة  عرشة  احلادية  دورته  يف  اإلسالمي«  الفقه  »جممع  قرار  يف  جاء 
باملنامة بالبحرين 5)-30 رجب 9)4)هـ جاء فيه:

»ثانيًا: عقد الصيانة له صور كثرية؛ منها ما تبني حكمه وهي:

العمل . ) بتقديم  الصائن  فيه  يلتزم  آخر  بعقد  مقرتن  غري  صيانة  عقد 
العادة؛ هذا  العاقدان حسابًا يف  هلا  يعتب  يسرية ال  مواد  تقديم  مع  أو  فقط، 

األم )3/)7( ط. دار املعرفة.  (((
لسان العرب )50/3)( القاموس املحيط )))))( مادة )صان(.  (((

عقد املقاولة للعايد )9)3).  (3(
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العقد يكيف عىل أنه عقد إجارة عىل عمل، وهو عقد جائز رشعًا برشط أن 
يكون العمل معلومًا، واألجر معلومًا.

العمل، . ) بتقديم  الصائن  فيه  يلتزم  آخر،  بعقد  عقد صيانة غري مقرتن 
كالصورة  وحكمها  الصورة،  هذه  تكييف  املواد،  بتقديم  املالك  ويلتزم 

األوىل.

عقد . 3 هذا  معلومة،  ملدة  البائع  عىل  البيع  عقد  يف  املرشوطة  الصيانة 
تقديم  غري  من  الصيانة  كانت  سواء  جائز  وهو  ورشط،  بيع،  فيه  اجتمع 

املواد، أم مع تقديمها.

الصيانة املرشوطة يف عقد اإلجارة عىل املؤجر، أو املستأجر.. 4

وهذا عقد اجتمع فيه إجارة، ورشط، وحكم هذه الصورة: أن الصيانة 
إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء املنفعة؛ فإهنا تلزم مالك العني 
التي  الصيانة  أما  املستأجر،  املؤجرة من غري رشط، وال جيوز اشرتاطها عىل 
أو  املؤجر،  من  أي  عىل  اشرتاطها  فيجوز  املنفعة؛  استيفاء  عليها  يتوقف  ال 

املستأجر إذا عينت تعيينًا نافيًا للجهالة.

وهناك صور أخرى يرى املجمع إرجاءها ملزيد من البحث، والدراسة.
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ثالثًا: يشرتط يف مجيع الصور أن تعني الصيانة تعيينًا نافيًا للجهالة املؤدية 
حتديد  يشرتط  كام  الصائن،  عىل  كانت  إذا  املواد  تبني  وكذلك  النزاع،  إىل 

األجرة يف مجيع احلاالت«))).

المطلب الرابع: معنى عقد المقاولة وحكمه:

املقاولة لغة:

مفاعلة من القول، وتطلق يف اللغة عىل معنني:

املجادلة: يقال قاوله يف األمر أي: جادله.. )

املفاوضة: يقال قاولته يف أمره، وتقاولنا أي تفاوضنا))).. )

اصطالحًا:

عقد يتعهد بمقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئًا، أو أن يؤدي عماًل؛ 
لقاء أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر)3).

حكم عقد املقاولة:

بالدوحة  عرشة  الرابعة  دورته  يف  اإلسالمي«  الفقه  »جممع  قرار  يف  جاء 
بقطر عام 3)4)هـ يف القرار رقم: 9)) )4/3)):

جملة املجمع )9/)/79)-80)).  (((
السويلم،  وسامي  الزرقا،  ملحمد  منها؛  لالستزادة  املجلة  يف  أبحاث  جمموعة  وهناك 

والسالمي، والصديق الرضير، وعقد املقاولة للعايد )9)348-3).
مادة   )767( الوسيط  املعجم   ،)5(9/(( املنري  املصباح   ،)577/((( العرب  لسان   (((

)قول(.
عقد املقاولة للعايد )49(، املعجم الوسيط )767).  (3(
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أو  شيئًا،  يصنع  بأن  بمقتضاه:  طرفيه  أحد  يتعهد  عقد  املقاولة:  »عقد 
سواًء  جائز  عقد  وهو  اآلخر-  الطرف  به  يتعهد  بدل  -مقابل  عماًل  يؤدي 
م  قدم املقاول العمل، واملادة: وهو املسمى عند الفقهاء »االستصناع«، أو قدَّ

املقاول العمل: وهو املسمى عند الفقهاء بـ »اإلجارة عىل العمل«.

رقم  املجمع  قرار  العقد  عىل  فينطبق  والعمل؛  املادة،  املقاول  قدم  إذا 
)65) )7/3( بشأن موضوع »االستصناع«.

ما  بمقتىض  جزائيًا  رشطًا  املقاولة  عقد  يتضمن  أن  »وجيوز  أيضًا:  وفيه 
اتفق عليه العاقدان ما مل يكن هناك ظروف قاهرة، ويطبق يف هذه احلال قرار 

املجمع يف الرشط اجلزائي رقم )09)) )3/)))«))).

المطلب الخامس: معنى عقد التوريد وحكمه:

التوريد لغة:

مصدر ورد يورد، يقال: ورد ورودًا إذا حرض، وأورده غريه، واستورده 
أي أحرضه))).

جملة جممع الفقه اإلسالمي )4)/)/88)).  (((
د.  و  النشمي  عجيل  للدكتور   )(38-9/(/(4( للمجمع  املقدمة  البحوث  وانظر 
وكتاب  الشاميس،  جاسم  ود.  الزحييل  وهبة  ود.  سانو  قطب  ود.  األلفي  جب  حممد 

عقود املقاوالت للعايد )رسالة دكتوراه(.
لسان العرب )457/3(، القاموس املحيط )5)3(، املصباح املنري ))/655(، املعجم   (((

الوسيط )4)0)( مادة )ورد(.
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اصطالحًا:

عقد عىل عني موصوفة يف الذمة؛ بثمن مؤجل معلوم إىل أجل معلوم يف 
مكان معني))).

سلعًا  األخر  إىل  يسلم  بأن  الطرفني؛  أحد  فيه  يتعهد  »اتفاق  ووصفه: 
موصوفة مؤجلة دفعة واحدة، أو عىل دفعات مقابل ثمن معني مؤجل كله، 

أو بعضه، أو معجل، أو مقسط«))).

تكييفه، وحكمه:

عقد التوريد من العقود املستحدثة وهو من قبيل بيوع الصفات، ال بيوع 
األعيان حيث أن الوصف غالبًا، أو العيِّنة، أو األنموذج، أو الرؤية السابقة 

وهي وسيلة التعريف باملبيع؛ ال الرؤية، واملشاهدة اآلتية)3).

وهو ال خيلو من إحدى احلاالت التالية:

»). أن يكون حمل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة؛ فالعقد استصناع 
 (67( املجمع  قرار  االستصناع  بشأن  صدر  وقد  أحكامه«،  عليه  تنطبق 

.(7/3(

الفقه  جممع  أبحاث  ضمن   )338/(/((( سليامن  أبو  الوهاب  لعبد  التوريد  عقد   (((
اإلسالمي.

لرفيق  التوريد  وعقود  عرشة،  الثانية  دورته  يف   )((/((  ((07( رقم  املجمع  قرار   (((
املرصي )))/)/477( ضمن أبحاث جممع الفقه اإلسالمي.

عقد التوريد ألبو سليامن )))/)/338( ضمن أبحاث جملة املجمع.  (3(
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). أن يكون حمل عقد التوريد سلعة ال تتطلب صناعة: وهي موصوفة 
فهذا  األجل؛  عند  بتسليمها  يلتزم  ونحومها؛  واملالبس،  كاألواين  الذمة؛  يف 

يتم بإحدى طريقتني:

حكم  يأخذ  عقد  فهذا  العقد،  عند  بكامله  الثمن  املستورد  يعجل  أن  أ. 
السلم فيجوز برشوطه املعتبة رشعًا املبينة يف قرار املجمع رقم 85 ))/9).

ب. إن مل يعجل املستورد الثمن بكامله عند العقد، وهنا إن كان الوعد 
ملزمًا بني الطرفني فال جيوز؛ ألن املواعدة امللزمة تشبه العقد نفسه؛ فيكون 
البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ أي: دين بدين. أما إذا كانت املواعدة غري 
بعقد  البيع  يتم  أن  عىل  جائزة  فتكون  لكليهام؛  أو  الطرفني،  ألحد  ملزمة 

جديد، أو بالتسليم.

وهذا هو رأي »جممع الفقه اإلسالمي« كام يف قراره رقم )07)) ))/))) 
يف دورته الثانية عرشة بالرياض يف اململكة العربية السعودية ))4)هـ«))).

بيعة  إىل  استنادًا  الصورة)))،  هذه  يف  جوازه  إىل  الباحثني  بعض  وذهب 
أهل املدينة وهو ما يسمى »بيع االستجرار«؛ كام جاء يف تفسريه »كان الناس 

جملة جممع الفقه اإلسالمي )))/)/)57).  (((
عقد التوريد لعبد الوهاب أبو سليامن )))/)/5)4( ضمن أبحاث املجمع، وكذلك   (((
عقد التوريد للمرصي )))/)/473(، الغرر وأثره يف العقود )6)3-0)3(، فتاوى 

الزرقا )487(، املعامالت املالية )3/8)5).
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إىل  والثمن  معلومًا،  وزنًا  يوم  كل  فيأخذ  معلوم؛  بسعر  اللحم  يبتاعون 
العطاء«))).

وأجاز املالكية يف إحدى الروايتني عن مالك هذا البيع؛ ولو تأخر تسليم 
الثمن برشطني:

أن يرشع املشرتي يف أخذ القسط األول خالل مدة ال تزيد عن مخسة . )
عرش يومًا، واعتبوه أي التأخري يسريًا ال خيرجه عن كونه مقبوضًا، واعتبوا 

قبض األوائل قبضًا لألواخر.

احلرفة؛ . ) أهل  من  البائع  أن  أو  البائع،  عند  موجودًا  املبيع  يكون  أن 
لتيرسه عنده))).

بيعة  وهو  املنع،  عىل  الدليل  لعدم  اإلباحة؛  هو  هنا  اجلواز  وأصل 
للمدارس،  والتغذية  اإلعاشة،  توريد  عقد  جواز  خيّرج  وعليه  املدينة  أهل 

واجلامعات، ورشكات الطريان، واملستشفيات، ونحوها.

فمنهم من أجازه؛ استنادًا إىل وجود مقتىض اإلباحة؛ فهو حيقق مصالح 
متعددة للبائع، واملشرتي، واملجتمع، واملانع انتفى هنا من غرر، أو ربا.

ونوقش: بأن هذا من باب بيع الدين بالدين.

حاشية   ،)((3/5( اخلريش  رشح   ،)(84/3( املجتهد  بداية   ،)(90/3( املدونة   (((
الدسوقي )6/3))).

 ،)((6/3( الدسوقي  حاشية   ،)((3/5( اخلريش  رشح   ،)(83/3( املجتهد  بداية   (((
للدبيان  املالية  واملعامالت   ،)608/(( للالحم  املعارصة  وتطبيقاته  الدين  وبيع 

.(5(7/8(
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فإذا  اإلجارة؛  فيه  يدخل  بل  حمضًا؛  بيعًا  ليس  هنا  البيع  أن  عنه:  أجيب 
البدلني؛ كام عند  كان العمل استصناعًا فهو »عقد استصناع«، ويصح تأخر 

احلنفية، وتقدم ذلك يف املطلب األول يف معنى االستصناع وحكمه.

إىل  بلد  للبضاعة من  نقل  وإنام هو  »استصناعًا«،  العمل  يكون  وتارة ال 
بلد، والقيام بشحنها إىل املستورد، وغريها من األعامل))).

احلاجة  لوجود  بالدين؛  الدين  بيع  من  استثناًء  هنا  أجازها  وبعضهم: 
العامة؛ فهي تنزل منزلة الرضورة.

تأجيل  مع  املوصوفة،  السلعة  بيع  إىل  استنادًا  أجازها  من  ومنهم 
العوضني))).

إذا  أما  معينًا؛  كان  إذا  املوصوف  عىل  هذا  التخريج  يصح  إنام  ونوقش: 
كانت السعلة موصوفة يف الذمة فال يمكن تنزيل عقد التوريد عىل البيع عىل 
الصفة؛ ألن الفقهاء باالتفاق يوجبون يف هذه احلالة تقديم الثمن، والبيع يف 

التوريد؛ ليس لسلعة معينة؛ بل سلعة موصوفة يف الذمة)3).

املجمع  جملة   ،)5(4-5((/8( املالية  املعامالت   ،)488-487( الزرقا  فتاوى   (((
.(546/(/(((

بداية املجتهد )3/)30(، القوانني الفقهية )70(، مواهب اجلليل )93/5(، املجموع   (((
)6/)33( الرشح الكبري )))/99).

املعامالت املالية )8/))5).  (3(
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الرتجيح:

عقود  بجواز  القائل  الثاين  القول  رجحان  أعلم-  -واهلل  يظهر  الذي 
التوريد ولو مع تأخر البدلني ملا تقدم من تعليالت وأجوبة عن أدلة املانعني.
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الثاني المبحث 
أثر جائحة فايروس كورونا المستجد )covid-19( على 
العقود اآلجلة المعاصرة المشهورة )االستصناع 

الموازي، والسلم الموازي، والصيانة، والمقاوالت، 
والتوريد(

وحتته مطلبان:

)covid-19(على  أثر جائحة فايروس كورونا المستجد  المطلب األول: 
الشرط الجزائي في هذه العقود، وفي التأخر في إنجازها:

متهيد: يف معنى الرشط اجلزائي، وحكمه:

أ. التعريف باعتباره »مركبًا«:

أوالً: معنى الرشط لغة، واصطالحًا:

الرشط لغة: العالمة، قال ابن فارس: »الشني، والراء، والطاء أصل يدل 
يشرتطه  الذي  االشرتاط  »ومنه  األصمعي:  وقال  وعالمة«)))،  علم،  عىل 

الناس بعضهم عىل بعض أي: هي عالمات جيعلوهنا بينهم«))).

وال  العدم،  عدمه  من  يلزم  »ما  واألصوليني:  الفقهاء،  عند  واصطالحًا 
يلزم من وجوده وجود، وال عدم لذاته«)3).

مقاييس اللغة )60/3)( مادة )رشط(.  (((
لسان العرب )330/7).  (((

خمترص  رشح   ،)309/(( لآلمدي  األحكام  إحكام   ،)8(( الفصول  تنقيح  رشح   (3(
الروضة ))/433).
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ثانيًا: معنى اجلزاء لغة، واصطالحًا: 

يامثله،  بام  العمل  ومقابلة  اليشء،  عىل  واملكافأة  الثواب  لغة:  اجلزاء 
وبمعنى الكفاية واإلغناء، وبمعنى العقاب، وبمعنى القضاء))).

واجلزاء يف االصطالح ال خيرج عن معناه اللغوي))).

ب. التعريف باعتباره »لقبًا«:

الذي  التعويض  تقدير  عىل  املتعاقدين  بني  اتفاق  هو  اجلزائي:  الرشط 
ما  اآلخر  الطرف  ينفذ  مل  إذا  يلحقه  الذي  الرضر  عن  له  َط  رُشِ من  يستحقه 

التزم به، أو تأخر يف تنفيذه)3).

حكم الرشط اجلزائي:

ال خيلو الرشط اجلزائي إما أن يكون يف الديون، أو غري الديون.

العقد عىل أصل  الديون، وصورته: اشرتاط زيادة معينة يف  فإن كان يف 
الدين عند عدم السداد، أو التأخر يف سداد الدين عن الوقت املحدد.

 ُ ٱللَّ َحلَّ 
َ
وحكمه: حرام، وهو رصيح ربا اجلاهلية، قال اهلل تعاىل: ﴿َوأ

َم ٱلّرَِبٰواْ﴾ ]البقرة: 75)[. ٱۡلَۡيَع وََحرَّ

القاموس   ،)456/(( اللغة  مقاييس  )جزى(،  مادة   )(44/(4( العرب  لسان   (((
)70))(، النهاية البن األثري ))/66)).

الرشط اجلزائي لليمني )56).  (((
املجمع  جملة   ،)((/3(  ((09( رقم  القرار  يف  اإلسالمي  الفقه  جممع  تعريف  وهو   (3(

)))/)/305(، وانظر: الرشط اجلزائي لليمني )56).
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العامل اإلسالمي يف  لرابطة  التابع  الفقهي اإلسالمي«  »املجمع  به  وأخذ 
دورته احلادية عرشة 409)هـ يف القرار الثامن))).

و»جممع الفقه اإلسالمي« التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي يف قراره رقم 
)09)) )3/))( يف دورته الثانية عرشة))).

املقاوالت،  عقود  يف  كام  الديون  غري  يف  اجلزائي  الرشط  كان  إن  وأما 
الفقه  »جممع  قرار  صدر  وبه  اجلواز،  فحكمه  واالستصناع  والتوريد، 
اإلسالمي« التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي رقم )09)) )3/))( يف دورته 

الثانية عرشة)3).

اخلامسة  السعودية يف دورته  العربية  باململكة  العلامء«  كبار  »هيئة  وقرار 
رقم )5)))4)، وقرار »دار اإلفتاء املرصية«)5)، وفتوى »اهليئة الرشعية لبيت 

التمويل الكويتي« رقم )6))6).

أدلة اجلواز:

﴾ ]املائدة: )[.. ) ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

قرارات املجمع )66)).  (((
جملة املجمع )))/)/305).  (((
جملة املجمع )))/306/3).  (3(

جملة البحوث اإلسالمية ))/)4)).  (4(
الرشط اجلزائي ))3)).  (5(

املصدر السابق.  (6(
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وجه الداللة: أن اآلية أمرت بالوفاء بالعقود، فهي عامة، ومل يأت دليل 
عىل حتريم الرشط اجلزائي يف العقود إذا مل يرتتب عليه زيادة يف دين فيكون 

باقيًا عىل األصل وهو اإلباحة))).

ويدل . ) حرمته)))،  عىل  الدليل  دل  ما  إال  اإلباحة  الرشوط  يف  األصل 
أحل  أو  حالالً  حرم  رشطًا  إال  رشوطهم،  عىل  ))املسلمون  حديث:  عليه 

حرامًا(()3).

عن عقبة بن عامر يضر ُهللا هنع قال: قال رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو: . 3
))أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(()4).

وجه الداللة: أمر بالوفاء مطلقًا؛ ولو كان األصل التحريم ملا أمر هبا عىل 
اإلطالق)5).

اجلزائي للرضير )59(، ضمن جملة جممع  الرشط  للسالوس )55)(،  اجلزائي  الرشط   (((
الفقه اإلسالمي الدورة )))( اجلزء ))).

اجلزائي للرضير )59(، ضمن جملة جممع  الرشط  للسالوس )55)(،  اجلزائي  الرشط   (((
الفقه اإلسالمي الدورة )))( اجلزء ))).

مع   )5(7/4( السمرسة  أجرة  باب  اإلجارة،  يف  به،  جمزوما  تعليقًا  البخاري  أخرجه   (3(
والرتمذي   ،)3594( الصلح  يف  باب  األقضية،  كتاب  سننه،  يف  داود  وأبو  الفتح، 
الصلح  يف  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  عن  ذكر  ما  باب  األحكام،  كتاب  جامعه،  يف 
الفتاوى  جمموع  يف  تيمية  ابن  وقواه  صحيح،  حسن  وقال:   ،)(35(( الناس  بني 

)9)/47)( وصححه األلباين يف إرواء الغليل )45/5)).
املهر )380/5(،  البخاري يف صحيحه، كتاب الرشوط، باب يف الرشوط يف  أخرجه   (4(
)))7)( مع الفتح، ومسلم يف صحيحه، كتاب النكاح، باب الوفاء بالرشط يف النكاح 

)05/9)) )3457( مع النووي.
جمموع الفتاوى )9)/45)).  (5(
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أو . 4 تفويت فرصة،  إليه من  فيه وما يؤدي  التأخري  أو  التنفيذ  أن عدم 
كسب متوقع، وأمل نفيس رضر يوجب التعويض، وال رضر وال رضار))).

ونوقش: أن جمرد اإلخالل، وما يؤدي إليه ال يوجب التعويض عنه))).

القول الثاين: جوازه يف حال عدم التنفيذ، وعدم جوازه يف حالة تأخري التنفيذ:

وإليه ذهب رفيق املرصي)3)، وحسن اجلوهري)4).

االلتزام  من  رضب  حمدد  أجل  يف  التسليم  املستحق  املبيع  أن  دليلهم: 
)الدين(؛ فأخذ غرامة عىل التأخري فيه شبهة ربا النسيئة: تقيض أو تريب)5).

نوقش: أما كون املبيع املستحق التسليم يف أجل حمدد رضب من االلتزام 
ألن  مسلَّم؛  فغري  للدين  مساويًا  االلتزام  هذا  كون  وأما  فيه،  خالف  فال 
بعد  إال  يقابله  ما  يستحق  ال  عمل  أداء  فااللتزام  الدين؛  من  أعم  االلتزام 

أدائه)6).

اإلسالمي  الفقه  جملة  بحوث  ضمن   )(07( عجم  ناجي  ملحمد  اجلزائي  الرشط   (((
لليمني  اجلزائي  الرشط  للحموي ))7)-73)(،  اجلزائي  )))/)/07)(، والرشط 

.((3((
الرشط اجلزائي لليمني ))3)).  (((

اإلسالمي  الفقه  جممع  جملة  أبحاث  ضمن   )506( واملناقصات  التوريد  عقود   (3(
.(506/(/(((

اإلسالمي  الفقه  جممع  جملة  أبحاث  ضمن   )469  ،466( واملناقصات  التوريد  عقود   (4(
.(469 ،466/(/(((

السابقة. املصادر   (5(
الرشط اجلزائي )73( ضمن أبحاث املجمع )))/)/73).  (6(
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القول الثالث: عدم جواز وصحة الرشط اجلزائي:

واختاره د. حممد اليمني))).

أدلته:

الناس . ) ألموال  وأكاًل  ومقامرة،  ورهانًا،  وجهالة،  غررًا،  فيه  أن 
بالباطل املؤدي إىل التنازع))).

القايض  إىل  فيه  يرجع  االختالف  فعند  بذلك،  التسليم  بعدم  نوقش: 
وتقويمه)3). لتعديله، 

أن تقدير التعويض عن الرضر موكول إىل القضاء، فال جيوز تقديره . )
مقدمًا بالرشط اجلزائي)4).

ونوقش: بعدم التسليم إنام هذا عند التنازع)5).

الرتجيح:

وجواز  بصحة  القائل  األول  القول  رجحان  أعلم-  -واهلل  يظهر  الذي 
الرشط اجلزائي يف غري الديون؛ لقوة أدلتهم، وحلاجة الناس إىل ذلك لضبط 
ويعارض  العقد،  ينايف  ما  فيه  وليس  وقوعه،  قبل  الرضر  ودفع  العمل، 

مقتضاه؛ بل هو من مصلحة العقد، ومن منع ليس له حجة قوية.
الرشط اجلزائي ص )37)).  (((

املصدر السابق )38)).  (((
قرار جممع الفقه اإلسالمي لدورته الثانية عرشة )))/)/306).  (3(

الرشط اجلزائي لليمني )39)).  (4(
قرار جممع الفقه اإلسالمي )))/)/306( يف دورته الثانية عرشة.  (5(
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تنبيه: وهل يشرتط أن يوجد رضر فعيل من التأخري، أو ال يشرتط؟

القول األول: الرشط اجلزائي تعويض عن الرضر احلاصل؛ فإذا مل حيصل 
رضر فال يشء له، وهذا ما أخذ به »جممع الفقه اإلسالمي« يف دورته »الثانية 

عرشة«))). وقرار »هيئة كبار العلامء«))).

بالرشط،  اإلخالل  نظري  مالية  عقوبة  اجلزائي  الرشط  أن  الثاين:  القول 
املرصي)3)،  ورفيق  منيع،  بن  اهلل  عبد  قال  وبه  الرضر.  عن  تعويضًا  وليس 
الرشط  أن  عىل  نص  هناك  يكون  أن  إال  نظري  يف  األقرب  هو  القول  وهذا 

مقابل الرضر)4).

بد أن يكون الرشط اجلزائي عىل  الثاين ال  أو  بالقول األول  قلنا  وسواء 
ذلك  يف  حصل  فإن  العمل،  عىل  حمفزًا  يكون  ما  قدر  عىل  أو  الرضر،  قدر 
حيف، وجور فيه؛ فيجب الرجوع إىل العدل، واإلنصاف عن طريق القضاء 
َبنۡيَ  َحَكۡمُتم  من خالل تقدير أهل اخلبة والنظر عماَل بقوله تعاىل: ﴿ِإَوَذا 

ن َتُۡكُمواْ بِٱۡلَعۡدِل﴾ ]النساء: 58[)5).
َ
ٱنلَّاِس أ

الثانية عرشة: »خامسًا: الرضر  الفقه اإلسالمي )))/)/306( يف دورته  قرار جممع   (((
خسارة  من  املرضور  حلق  وما  الفعيل،  املايل  الرضر  يشمل  عنه  التعويض  جيوز  الذي 

حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، وال يشمل الرضر األديب أو املعنوي«.
جملة البحوث الرشعية ))/)4)).  (((

جملة جممع الفقه اإلسالمي )9/)/)3)) )))/)/74، 97)).  (3(
انظر املعامالت املالية املعارصة للدبيان )455/8).  (4(

قرار هيئة كبار العلامء »عند وجود الرضر الفعيل«، جملة البحوث الرشعية ))/)4)(،   (5(
وكذلك قرار جممع الفقه اإلسالمي )))/)/306).
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الرشط اجلزائي غالبًا ما يكون يف العقود املمتدة األجل؛ كعقود املقاوالت 
للجوائح،  عرضة  تكون  مما  املوازي؛  والسلم  واالستصناع،  والتوريد، 
من  كورونا  جائحة  يف  كام  ؛  املتعاقدين  أحد  من  تقصري  غري  من  والنوازل 
ومرض  ذلك،  ونحو  التجوال،  منع  بسبب  جزيئًا  أو  كليًا،  األعامل  توقف 
امللتزم بالعمل، ونحوه فإذا ما حصل أحد األعذار الطارئة املانعة من الوفاء 
التأخري  عند  هناك رشط جزائي  عليه، وكان  املشرتط  بالعقد يف حمله ووقته 
تبيح  فالرضورات  به؛  يعمل  وال  احلالة،  هذه  يف  يدخل  ال  الرشط  هذا  فإن 
املحظورات، والرضر يزال، وال رضر وال رضار، وإذا ضاق األمر اتسع))).

تعاىل: ﴿َل  قال  كام  والسنة؛  الكتاب،  من  األدلة  ذلك  عىل  دلت  كام 
ُ َنۡفًسا إِلَّ ُوۡسَعَها﴾ ]البقرة: 86)[. يَُكّلُِف ٱللَّ

﴾ ]البقرة:  ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ وقوله تعاىل: ﴿يُرِيُد ٱللَّ
.](85

ةٖ﴾ ]البقرة: 80)[. ةٖ َفَنِظَرةٌ إَِلٰ َمۡيَسَ وقال تعاىل:﴿ِإَون َكَن ُذو ُعۡسَ

أخيك  من  بعت  ))لو  قال:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  عن  جابر  رواه  وما 
مترًا فأصابته جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئًا بم تأخذ مال أخيك بغري 
 ((09( عرشة  الثانية  دورته  يف  اإلسالمي«  الفقه  »جممع  حق(())).ونص 

املنثور ))/7)3،  األشباه والنظائر البن نجيم )74-75(، إيضاح املسالك )366(،   (((
 (463/(( رجب  البن  القواعد   ،)87-84( للسيوطي  والنظائر  األشباه   ،)3(0

))))(، الوجيز يف إيضاح القواعد الكلية )35)).
تقدم خترجيه يف أول البحث يف وضع اجلوائح، وهو عند مسلم يف صحيحه ))395).  (((
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من  أثبت  إذا  اجلزائي  بالرشط  يعمل  »ال  أنه:  عىل  ))4)هـ  عام   )((/3(
يف  وجاء  إرادته«))).  عن  خارج  بسبب  كان  بالعقد  إخالله  أن  عليه  ط  رُشِ
أن  ))4)هـ: »جيوز  )7/3( عام   65 رقم  القرار  السابعة يف  للدورة  قراره 
العاقدان ما مل  اتفق عليه  ما  يتضمن عقد االستصناع رشطًا جزائيًا بمقتىض 

تكن ظروف قاهرة«))).

يقرر  املجلس  »فإن  نصه:  ما  السابق  العلامء«  كبار  »هيئة  قرار  يف  وجاء 
صحيح  رشط  العقود  يف  اشرتاطه  جيري  الذي  اجلزائي  الرشط  أن  باإلمجاع 
معتب؛ جيب األخذ به ما مل يكون هنالك عذر يف اإلخالل بااللتزام املوجب 

له رشعًا؛ فيكون العذر مسقطًا؛ لوجوبه حتى يزول«)3).

 )covid-19( المستجد  كورونا  فايروس  جائحة  أثر  الثاني:  المطلب 
الزيادة في أسعار المواد الخام سواء في اإلبقاء للعقد أم الفسخ 

للعقد:

وما  هبا،  بالوفاء  واألمر  العقود،  بحفظ  جاءت  اإلسالمية  الرشيعة  إن 
ۡوفُواْ 

َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ تعاىل: ﴿َيٰٓ قال  هبا  واإللزام  حقوق،  من  يتبعها 

قال  والطاقة  الوسع،  حدود  يف  التكليف  هذا  لكن   ،]( ]املائدة:   ﴾ بِٱۡلُعُقودِ
ُ َنۡفًسا إِلَّ ُوۡسَعَها﴾ ]البقرة: 86)[. تعاىل: ﴿َل يَُكّلُِف ٱللَّ

جملة املجمع العدد الثاين عرش ))/306( الفقرة السادسة من القرار.  (((
جملة املجمع العدد السابع ))/775( الفقرة الثانية.  (((

جملة البحوث اإلسالمية ))/)4)).  (3(



276
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر جائحة فايروس كورونا المستجدة على العقود اآلجلة  

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

وعن أيب هريرة يضر ُهللا هنع: قال ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))فإذا هنيتكم عن يشء 
فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم(())).

ومن األعذار املؤثرة يف ذلك ما حدث يف زماننا هذا من جائحة كورونا 
يف تسببها يف زيادة األسعار للمواد الصناعية خالل اجلائحة، أو بعد انقشاعها 
تعويضًا للركود االقتصادي حني اجلائحة؛ مع شدة احلاجة إىل بعض املواد؛ 
كاملواد الطبية، أو لتوقف املصانع التوقف الكيل، أو اجلزئي؛ ملنع التجوال، 
وتأثريه  قلة،  اإلنتاج  عىل  يؤثر  مما  ما؛  مصنع  عامل  يف  األمراض  النتشار  أو 

عىل األسعار.

اجلائحة،  تنقيض  حتى  اإلمهال  أو  الفسخ،  يف  عذر  هنا  اجلائحة  فهل 
البقاء عىل  أو  الراهنة،  احلالة  مع  يتناسب  بام  فيه  العقد والرشوط  تعديل  أو 
الكبرية، ولو  التغيريات  الظروف، وطروء  تبدل  قبل  ما هو عليه  العقد عىل 
يف  وحدوده  العقد،  بمقتىض  متسكًا  ساحقة؛  أو  ماحقة،  خسائر  حتمل  مع 

األسعار، والكميات؟

جاء  وما  اجلوائح،  باب  الباب  هذا  يف  الفقهية  للنظائر  الرجوع  وعند 
الثامر،  يف  اجلائحة  وضع  ثبوت  من  البحث  أول  يف  تقدم  وما  وضعها  يف 
عدو  حصار  أو  حرب،  جائحة  أو  عام،  خوف  هناك  كان  إذا  اإلجارة  ويف 
 - املطر  أرض  »أن  املالكية  عند  جاء  وما  املؤجرة،  العني  من  اإلفادة  يمنع 

اهلل  رسول  بسنن  االقتداء  باب  االعتصام،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
ىلص ُهللا هيلع ملسو )3)/64)) )88)7( مع الفتح، ومسلم يف صحيحه، كتاب احلج، 

باب فرض احلج مرة يف العمر )05/9)) )44)3( مع النووي.
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إذا  أو  زراعتها،  من  القحط  فمنع  كرأت؛  إذا  باملطر  تسقى  التي  البعلية  أي 
الكراء  أن  بسببه-  أي:  القحط  ملكان  الزرع؛  ينبت  فلم  املكرتي؛  زرعها 
ينفسخ، وكذلك إذا استعذرت باملطر حتى انقىض زمن الزراعة؛ فلم يتمكن 
املكرتي من زرعها«)))؛ فإن العقد ينفسخ، ويف وضع الثامر يعود الثمن عىل 
املشرتي. وعند ابن تيمية أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس 
مثل احلامم، والفندق فنقصت املنفعة؛ لقلة الزبون، أو اخلوف، أو حرب أو 
حتول سلطان، ونحوه، فإنه حيط عن املستأجر من األجرة بقدر ما نقص من 
اجلوائح،  يف  ُهللا  ُمهمحر  الفقهاء  قررها  التي  األحكام  من  وغريها  املنفعة)))، 
وبناًء عىل ما سبق مع حضور القاعدة الفقهية الكبى )ال رضر وال رضار(، 
وأن العقود -وإن كانت واجبة- فإن التكاليف الرشعية إذا حصل فيها من 
التكاليف  عنه  تنفك  ال  الذي  احلد  عن  الزائدتني  والكلفة  واملشقة،  احلرج، 
فإن  ولذا  هنا)3)،  حيرض  الرشيعة  يف  التخفيف  يف  االستثناء  فإن  الرشعية؛ 
إذا  واملقاوالت(  والتعهدات،  التوريد،  )كعقود  التنفيذ  املرتاخية  العقود 
والتكاليف،  األوضاع،   َ غريَّ تبدالً  التعاقد  فيها  تم  التي  الظروف  تبدلت 
التعاقد،  حني  متوقعة  تكن  مل  عامة  طارئة  بأسباب  كبريًا  تغيريًا  واألسعار 
بامللتزم خسائر جسيمة غري معتادة  العقدي يلحق  تنفيذ االلتزام  فأصبح هبا 
من تقلبات األسعار يف طرق التجارة ومل يكن ذلك نتيجة تقصري، أو إمهال 
 ،)(6/6( الصنائع  بدائع   ،)4(/(6( املبسوط  وانظر:   ،)438/3( املجتهد  بداية   (((

واخلريش )7/)3(، املغني )8/)3(، الفروع )0/6))).
خمترص الفتاوى )376(، الفروع )09/6)).  (((

 ،)(39/(( الفروق   ،)(6-9/(( األحكام  قواعد  األصل:  هذا  تقرير  يف  انظر   (3(
املوافقات ))/06)-65))
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التنازع  عند  احلال  هذه  يف  للقايض  حيق  فإنه  التزاماته،  تنفيذ  يف  امللتزم  من 
تعديل احلقوق، وااللتزامات العقدية بصورة توزع القدر املتجاوز للمتعاقد 
من اخلسارة عىل الطرفني املتعاقدين، كام جيوز له أن يفسخ العقد فيام مل يتم 
تنفيذه منه إذا رأى فسخه أصلح؛ وأسهل يف القضية املعروضة عليه، وذلك 
التنفيذ جيب له جانبًا معقوالً  مع تعويض عادل للملتزم له صاحب احلق يف 
دون  بينهام  عدل  يتحقق  بحيث  العقد؛  فسخ  من  تلحقه  التي  اخلسارة  من 
»أهل اخلبة  املوازنات مجيعًا رأي  القايض يف هذه  للملتزم، ويعتمد  إرهاق 
الثقات«. وحيق له أيضًا: أن يمهل امللتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل 
للزوال يف وقت قصري، وال يترضر امللتزم له كثريًا هبذا اإلمهال. وهذا احلل 
دورته  يف  للرابطة  التابع  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  قرار  به  أخذ  الذي  هو 

الرابعة املنعقدة يف سنة )40)هـ))).

واملعايري الرشعية يف املعيار رقم )36)))).

يرى  الفقهي  املجمع  جملس  وإن  »هذا،  بقوهلم:  املجمع  قرار  ختم  ثم 
طريف  بني  الواجب  للعدل  حتقيقًا  الرشيعة  أصول  من  املستمد  احلل  هذا  يف 

جملة جممع الفقهي اإلسالمي )8/)34).  (((
)العوارض الطارئة عىل االلتزامات( ص )3)9(، وأيضًا املعيار رقم )))) )303(،   (((
وانظر: آثار جائحة كورونا عىل العقود املالية إلبراهيم بن فرهيد العنزي )03)-07))

)44)هـ،  ط)،  سعود،  بن  حممد  اإلمام  جلامعة  التابع  البحثي  التميز  مركز  عن  نرش 
واالجتهاد القضائي ملعاجلة اآلثار الناشئة عن جائحة كورونا عىل العقود )36-34(، 
بحث منشور يف جملة جامعة أم القرى العدد )83(، ربيع اآلخر )44)هـ، واملعامالت 
النقدي  والتضخم   ،)(93  ،(68( وأحكامها  واجلوائح   ،)5(6-5(9/8( املالية 

.(300-(89(
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هذا  وأن  فيه،  له  يد  ال  بسبب  العاقدين  ألحد  املرهق  للرضر  ومنعًا  العقد، 
ومقاصدها  الرشيعة  قواعد  إىل  وأقرب  احلكيم،  الرشعي  بالفقه  أشبه  احلل 

العامة وعدهلا واهلل ويل التوفيق«.

والتنازع،  االختالف،  عند  العمل  يتلخص  املجمع  قرار  خالل  ومن 
الناس ما أمكن«،  أنه »يصار إىل تصحيح ترصفات  القضاء)))  والرجوع إىل 

وال يترسع يف إلغاء االلتزام؛ وهي قاعدة مقررة عند أهل العلم))).

أو إهناء العقد، وفسخه إذا كان يف الفسخ سهولة، وصالحية للقضية مع 
تعويض عادل للملتزم له صاحب احلق يف التنفيذ، وكان هناك عدم جدوى 

من تنفيذ املرشوع؛ لفوات وقته بسبب الظرف الطارئ.

أو اإلمهال للملتزم إذا رأى القايض أن يف اإلمهال تدارك لألمر إذا وجد 
أن الطارئ قابل للزوال يف وقت قصري، وال يترضر امللتزم له.

املصالح  بني  وموازنة  للعدالة،  حتقيق  هو  إنام  الفقهي  النظر  ذلك  وكل 
وتكثريها، واملفاسد وتقليلها ما أمكن.

باململكة  العليا(  للمحكمة  العامة  اهليئة  )قرار  صدر  هذا  من  ونحوا 
العربية السعودية، قرار)3) رقم )45/م(، وتاريخ5/8/)44)

املعايري الرشعية )930).  (((
املعايري الرشعية )930(. وانظر: الفروق للقرايف ))/84(، جمموع الفتاوى )9)/6)،   (((

)5)(، القواعد النورانية )73)).
انظر نص القرار عىل الرابط:  (3(

https: //corona-covid.net/2021/02/14

https://corona-covid.net/2021/02/14
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الخاتمة

توصلت يف هذا البحث إىل نتائج، منها:

كامل الرشيعة وصالحيتها لكل زمان، ومكان.. )

أن قاعدة وضع اجلوائح حيكم به يف الثامر، والزروع، والبقول، وُأِخذ . )
هبا يف باب اإلجارة.

الطارئة، . 3 الظروف  ونظرية  اجلوائح،  وضع  قاعدة  بني  فرقًا  هناك  أن 
وأن العالقة بينهام عالقة عموم وخصوص مطلق.

أن قاعدة اجلوائح هلا أثر يف العقود اآلجلة عند وقوع جائحة فايروس . 4
العقد،  منفذ  عىل  اجلزائي،  الرشط  إعامل  عدم  حيث  من  املستجد؛  كورونا 
اإلشكالية  حل  فإن  املنفذ؛  عىل  الرضر  ووقوع  اجلائحة،  حصول  عند  وأنه 
بفسخ  أو  املتعاقدين،  عىل  اخلسارة  بتوزيع  إما  القضاء؛  إىل  والرفع  التنازع 
التنفيذ جانبًا من  له صاحب احلق يف  للملتزم  تنفيذه وجيب  يتم  مل  فيام  العقد 

اخلسارة، مع األخذ بقول أهل اخلبة يف ذلك.
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الفهارس

أواًل: فهرس اآليات:

رقم الصفحةرقم اآليةاسم السورةطرف اآلية

ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم  ﴿يُرِيُد ٱللَّ
﴾ 74)85)البقرةٱۡلُعۡسَ

َم ٱلّرَِبٰواْ﴾ ُ ٱۡلَۡيَع وََحرَّ َحلَّ ٱللَّ
َ
68)75)البقرة﴿َوأ

ةٖ﴾ ةٖ َفَنِظَرةٌ إَِلٰ َمۡيَسَ 74)80)البقرة﴿ِإَون َكَن ُذو ُعۡسَ

إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن  ِيَن َءاَمُنٓواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

﴾ َسّمٗ فَٱۡكُتُبوهُ َجٖل مُّ
َ
56))8)البقرةإَِلٰٓ أ

ُ َنۡفًسا إِلَّ ُوۡسَعَها﴾ 74)، 75)86)البقرة﴿َل يَُكّلُِف ٱللَّ

 َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

نُتم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ 

ۡسلُِموَن102﴾ مُّ
8)))0)آل عمران

ِي  ٱلَّ َربَُّكُم  ٱتَُّقواْ  ٱنلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ِمۡنَها  وََخلََق  َوِٰحَدةٖ  نَّۡفٖس  ّمِن  َخلََقُكم 
َونَِساٗٓءۚ  َكثرِٗيا  رَِجاٗل  ِمۡنُهَما  َوَبثَّ  َزۡوَجَها 
رَۡحاَمۚ 

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡل َ ٱلَّ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا1﴾ إِنَّ ٱللَّ

8)))النساء

َتُۡكُمواْ  ن 
َ
أ ٱنلَّاِس  َبنۡيَ  َحَكۡمُتم  ﴿ِإَوَذا 

73)58النساءبِٱۡلَعۡدِل﴾

﴾ ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ 69)، 75))املائدة﴿َيٰٓ
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رقم الصفحةرقم اآليةاسم السورةطرف اآلية

َوقُولُواْ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡعَمٰلَُكۡم 
َ
أ لَُكۡم  يُۡصلِۡح  َسِديٗدا70  قَۡوٗل 

 َ ٱللَّ يُِطِع  َوَمن  ُذنُوَبُكۡمۗ  لَُكۡم  َوَيۡغفِۡر 
ۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما71﴾ َورَُسوَلُ

8))70-)7األحزاب

ثانيًا: فهرس األحاديث:

الصفحةطرف احلديث

فأصابته  ثمرًا،  أخيك  من  بعت  ))لو  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  قال 
بغري  أخيك  مال  تأخذ  بم  شيئًا،  منه  تأخذ  لك  حيل  فال  جائحة، 

حق؟((.
(74 ،(35

70)))أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج((.

35)أن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو أمر بوضع اجلوائح.

ابتاعها،  ثامر  يف  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  عهد  يف  رجل  أصيب 
37)فكثر دينه...

فإذا  الثامر  يتبايعون  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  عهد  يف  الناس  كان 
الدمان،  الثمر  أصاب  إنه  املبتاع:  قال  تقاضيهم  وحرض  الناس  جذَّ 

أصابه مرض، أصابه قشام -عاهات حيتجون هبا-...
(38

ىلص ُهللا هيلع ملسو اصطنع  يضر ُهللا امُهنع أن النبي  عن عبد اهلل بن عمر 
)5)خامتًا من ذهب.

أجل  إىل  معلوم،  ووزن  معلوم،  كيل  ففي  متر،  يف  أسلف  ))من 
56)معلوم((.

37)))املسلمون عىل رشوطهم، إال رشطًا حرم حالالً أو أحل حرامًا((
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ما  منه  فاتوا  بأمر  أمرتكم  وإذا  فاجتنبوه،  يشء  عن  هنيتكم  ))فإذا 
76)استطعتم((.

ثالثًا: قائمة المصادر والمراجع:
الدين . ) نارص  حممد  املؤلف:  السبيل،  منار  أحاديث  ختريج  يف  الغليل  إرواء 

األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط)، 405)هـ.
اإلحكام يف أصول األحكام، املؤلف: أبو احلسن سيد الدين بن عيل بن أيب عيل . )

الثعلبي اآلمدي، املكتب اإلسالمي، بريوت.
زكريا . 3 اعتناء  نجيم،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  والنظائر،  األشباه 

عمريات، ط)، بريوت، دار الكتب العلمية.
الكتب . 4 دار  السيوطي،  بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  والنظائر،  األشباه 

العلمية، ط)، ))4)هـ.
ابن اجلوزي، ط)، . 5 دار  املصلح،  اهلل  بن عبد  املؤلف: خالد  النقدي،  التضخم 

7)4)هـ.
آثار جائحة كورونا عىل العقود املالية، املؤلف: إبراهيم بن فرهيد العنزي، نرش . 6

عن مركز التميز البحثي التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود، ط)، )44)هـ.
أسنى املطالب رشح روض الطالب، املؤلف: زكريا بن حممد األنصاري، دار . 7

الكتاب اإلسالمي.
األم، املؤلف: حممد بن إدريس الشافعي دار املعرفة، 408)هـ.. 8
املرداوي، . 9 سليامن  بن  عيل  املؤلف:  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  اإلنصاف 

حتقيق: د. عبد اهلل الرتكي، بريوت، طبعة عامل الكتب، 6)4)هـ.
دار . 0) احلنفي،  نجيم  بن  الدين  زين  املؤلف:  الدقائق،  كنز  رشح  الرائق  البحر 

الكتاب.
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اخلري . )) أيب  بن  حييى  احلسني  أيب  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  مذهب  يف  البيان 
العمراين،جدة، دار املنهاج.

التجريد دار السالم، املؤلف: أمحد بن حممد القدوري، ط)، 7)4)هـ.. ))
االجتهاد القضائي ملعاجلة اآلثار الناشئة عن جائحة كورونا عىل العقود، بحث . 3)

منشور يف جملة جامعة أم القرى العدد )83(، ربيع اآلخر )44)هـ.
مكتبة . 4) الرياض،  ط)،  الرتمذي،  عيسى  بن  حممد  عيسى  أبو  املؤلف:  اجلامع، 

املعارف.
ط)، . 5) الريان،  مرص،  البخاري،  إسامعيل  بن  حممد  املؤلف:  الصحيح،  اجلامع 

407)هـ.
ط)، . 6) الكتب،  عامل  الثنيان،  إبراهيم  بن  سليامن  املؤلف:  وأحكامها،  اجلوائح 

3)4)هـ.
احلجة عىل أهل املدينة، املؤلف: حممد بن احلسن، عامل الكتب، ط3، 403)هـ.. 7)
الرمحن . 8) عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 

املالكي املشهور بالقرايف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط)، 994)م.
البيهقي، مركز هجر . 9) بن عيل  بن احلسني  بكر أمحد  أبو  املؤلف:  الكبري،  السنن 

للبحوث والدراسات اللغوية واإلسالمية ط)، )43)هـ.
الرشح الكبري عىل املقنع، املؤلف: عبد الرمحن بن حممد ابن قدامة، بريوت: دار . 0)

عامل الكتب، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، 6)4)هـ.
الرشح الكبري عىل خمترص خليل، املؤلف: العدوي أمحد الدرير، مرص، مطبعة . ))

البايب احللبي.
دار . )) اليمني،  الرمحن  عبد  بن  حممد  املؤلف:  العقود،  يف  وأثره  اجلزائي  الرشط 

إشبيليا. كنوز 
الصحيح، املؤلف: مسلم بن احلجاج القشريي، بريوت: دار املعرفة، 8)4)هـ.. 3)
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املعايري . 4) دراسات  ضمن  غدة،  أبو  الستار  عبد  املؤلف:  الطارئة،  العوارض 
الرشعية: دار امليامن، 437)هـ.

الصديق . 5) املؤلف:  مقارنة«،  »دراسة  اإلسالمي  الفقه  يف  العقود  يف  وأثره  الغرر 
حممد األمني الرضير، بريوت، دار اجليل.

الفروق )أنوار الربوق يف أنواء الفروق(، املؤلف: أمحد بن إدريس القرايف، عامل . 6)
الكتب، بدون طبعة.

الفروع، املؤلف: حممد بن مفلح بن مفرج ابن مفلح، حتقيق: عبد اهلل الرتكي، . 7)
ط)، بريوت، مؤسسة الرسالة، 6)4)هـ.

الفواكه الدواين عىل رسالة أيب زيد القريواين، املؤلف: أمحد بن غانم النفرواي، . 8)
بريوت، دار الفكر، 5)4)هـ.

مؤسسة . 9) بريوت:  الفريوزآبادي،  يعقوب  بن  حممد  املؤلف:  املحيط،  القاموس 
الرسالة، 7)4)هـ.

املؤلف: . 30 الطارئة،  والظروف  القاهرة  للقوة  والدولية  العربية  القانونية  القواعد 
أمحد منري فهمي، طباعة جملس الغرفة التجارية الصناعية، 5)4)هـ.

القواعد النورانية الفقهية، املؤلف: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق: أمحد . )3
اخلليل، دار ابن اجلوزي، ط)، ))4)هـ.

بريوت، . )3 ط)،  جزي،  ابن  أمحد  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  الفقهية،  القوانني 
الثقافية. الكتب 

الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن . 33 الكايف يف فقه األمام أمحد، املؤلف: موفق 
قدامة املقديس، دار الكتب العلمية ط)، 4)4)هـ.

الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل . 34
ابن حممد بن إبراهيم بن عثامن، مكتبة الرشد، ط)، 409)هـ.
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دار . 35 املنبجي،  زكريا  بن  عيل  املؤلف:  والكتاب،  السنة  بني  اجلمع  يف  اللباب 
القلم، ط)، 4)4)هـ.

ابن مفلح، ط3، . 36 اهلل  بن عبد  إبراهيم بن حممد  املؤلف:  املقنع،  املبدع يف رشح 
بريوت، املكتب اإلسالمي، 7)4)هـ.

النووي، . 37 رشف  بن  الدين  حميي  املؤلف:  للشريازي،  املهذب  رشح  املجموع 
بريوت، دار إحياء الرتاث العريب.

العلمية، . 38 الكتب  دار  األصبحي،  مالك  بن  أنس  ابن  مالك  املؤلف:  املدونة، 
ط)، 5)4)هـ.

ط. . 39 الفيومي،  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الكبري،  الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح 
العلمية. املكتبة 

املكتب . 40 البعيل،  الفضل  أيب  بن  الفتح  أيب  املؤلف:  املقنع،  ألفاظ  عىل  املطلع 
اإلسالمي.

املالية . )4 للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  املؤلف:  الرشعية،  املعايري 
اإلسالمية، دار امليامن، 437)هـ.

املعجم الوسيط، املؤلف: جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط4، 004)م.. )4
املعونة يف مذهب عامل املدينة، املؤلف: القايض عبد الوهاب بن نرص البغدادي، . 43

الباز. مكتبة 
الكتب، . 44 عامل  بريوت،  حممد،  بن  الدين  موفق  قدامة  ابن  املؤلف:  املغني، 

7)4)هـ.
املنتقى رشح املوطأ، املؤلف: أيب الوليد الباجي، مطبعة السعادة، ، مصورة دار . 45

الكتاب اإلسالمي، )33)هـ.
تيسري، . 46 فائق  حتقيق:  الزركيش،  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  القواعد،  يف  املنثور 

ط)، وزارة األوقاف الكويتية، 405)هـ.
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النووي، . 47 رشف  بن  حييى  املؤلف:  احلجاج،  بن  مسلم  صحيح  رشح  املنهاج 
حتقيق خليل مأمون شيحا، ط)، بريوت، دار املعرفة، 8)4)هـ.

القلم، . 48 دار  الشريازي،  إسحاق  أيب  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  املهذب 
ط)، 7)4)هـ.

املوافقات، املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد الشاطبي، دار بن عفان، ط)، . 49
7)4)هـ.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك ابن . 50
حممد الشيباين، املكتبة العلمية، بريوت، 399)هـ.

مؤسسة . )5 بورنو،  أل  صدقي  حممد  املؤلف:  الكلية،  القواعد  إيضاح  يف  الوجيز 
الرسالة، ط4، 6)4)هـ.

حييى . )5 ألمحد  العباس  أبو  املؤلف:  مالك،  اإلمام  قواعد  إىل  املسالك  إيضاح 
الونرشييس، مطبعة فضالة، املغرب.

ابن . 53 مكتبة  رشد،  ابن  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  املقتصد،  وهناية  املجتهد  بداية 
تيمية، ط)، 5)4)هـ.

بن . 54 مسعود  بن  بكر  أبو  الكاساين  املؤلف:  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
أمحد، مرص، دار احلديث، 6)4)هـ.

محود . 55 بن  أسامة  املؤلف:  اإلسالمي،  الفقه  يف  املعارصة  وتطبيقاته  الدين  بيع 
الالحم، الرياض، دار امليامن، ط)، 433)هـ.

الرزاق . 56 عبد  بن  حممد  بن  حممد  املؤلف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 
احلسيني املعروف بالزبيدي، جمموعة من املحققني، دار اهلداية.

حترير الفوائد وتقرير القواعد، املؤلف: عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، حتقيق: . 57
مشهور آل سلامن، ط)، دار عفان، 9)4)هـ.
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البايب . 58 مطبعة  عابدين،  ابن  وحاشية  املختار  الدر  رشحه  مع  األبصار  تنوير 
احللبي، ط3، 404)هـ.

أمحد . 59 حتقيق:  الطبي،  جرير  بن  حممد  املؤلف:  القران،  تأويل  يف  البيان  جامع 
شاكر، مؤسسة الرسالة، ط)، 000)م.

عرفة . 60 بن  حممد  املؤلف:  خليل،  عىل  الكبري  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية 
الدقويس، ط. دار الفكر.

الشايش، . )6 أمحد  بن  حممد  املؤلف:  الفقهاء،  مذاهب  معرفة  يف  العلامء  حلية 
الرسالة، ط )، 980)م.

روضة الطالبني وعمدة املفتني، املؤلف: حييى بن رشف النووي، ط3، بريوت، . )6
املكتب اإلسالمي، ))4)هـ.

رشح اخلريش عىل خليل، املؤلف: حممد اخلريش، دار الفكر.. 63
بن . 64 إدريس  بن  الدين أمحد  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الفصول،  تنقيح  رشح 

ط)،  املتحدة،  الفنية  الطباعة  رشكة  بالقرايف،  املشهور  املالكي  الرمحن  عبد 
393)هـ.

الطويف . 65 الكريم  بن  القوي  عبد  سليامن  املؤلف:  الروضة،  خمترص  رشح 
الرصرصي، مؤسسة الرسالة، ط)، 407)هـ.

رشح معاين اآلثار، املؤلف: أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، عامل الكتب، . 66
ط)، 4)4)هـ.

اهلل . 67 عبد  حتقيق:  يونس،  بن  منصور  البهويت  املؤلف:  اإلرادات،  منتهى  رشح 
الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة، 6)4)هـ.

فتاوى مصطفى الزرقا، دار القلم، ط)، 0)4)هـ.. 68
فتح الباري رشح صحيح البخاري، املؤلف: أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، . 69

حتقيق حمب الدين اخلطيب، مرص، الريان، 407)هـ.



289
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر جائحة فايروس كورونا المستجدة على العقود اآلجلة  

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

إحياء . 70 بريوت،  منظور،  بن  عيل  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب،  لسان 
الرتاث اإلسالمي، ط3.

جملة جممع الفقه اإلسالمي، التابع ملنظمة العامل اإلسالمي، توزيع: دار البشري.. )7
جمموع الفتاوى، املؤلف: أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية.. )7
اخلطايب، . 73 إبراهيم  بن  حممد  بن  محد  املؤلف:  داود،  أيب  السنن رشح سنن  معامل 

ط)، حلب، املطبعة العلمية، )35)هـ.
الرشبيني، . 74 اخلطيب  أمحد  بن  حممد  املؤلف:  املنهاج،  ألفاظ  إىل  املحتاج  مغني 

مرص، مطبعة مصطفى البايب احللبي.
مقاييس اللغة، املؤلف: أمحد بن فارس الرازي، دار الفكر، ط. 399)هـ.. 75
ونقد(، . 76 )تعليل  الطارئة  الظروف  نظرية  تناول  يف  املعارصين  الفقهاء  منهج 

املؤلف: أيمن الدباغ، جملة جامعة النجاح.
مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، املؤلف: حممد بن حممد بن عبد الرمحن . 77

احلطاب الرعيني، نواكشوط، دار الرضوان، 0)0)م.
قرار اهليئة العامة للمحكمة العليا:. 78

https: //corona-covid.net/2021/02/14

https://corona-covid.net/2021/02/14
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)وباء كورونا أنموذجًا(

دراسة فقهية

د. سليمان بن عبد الله بن محمد التركي
أستاذ الفقه المساعد بقسم الفقه وأصوله

جامعة حائل
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المقدمة

إّن احلمَد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوُذ باهلل من رشور أنفسنا، 
وسّيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال ُمضل له، ومن ُيضلل فال َهادي له، وأشهُد 

أن ال إله إال اهلل وحَده ال رشيك له، وأشهُد أن حمّمدًا عبده ورسوله.

نُتم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ

ي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس  َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَِّ يُّ
َ
أ ۡسلُِموَن102﴾)))، ﴿َيٰٓ مُّ

ِي  َ ٱلَّ َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزۡوَجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ
يَن  َها ٱلَِّ يُّ

َ
أ َ َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا1﴾)))، ﴿َيٰٓ رَۡحاَمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡل

َ َوقُولُواْ قَۡوٗل َسِديٗدا70﴾)3). َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ
ا بعد: أمَّ

ودفع  والتيسري،  والسامحة،  احلرج،  برفع  اإلسالمي  الدين  جاء  فلقد 
 ،(4(﴾ ٱۡلُعۡسَ بُِكُم  يُرِيُد  َوَل  ٱۡلُيۡسَ  بُِكُم   ُ ٱللَّ تعاىل: ﴿يُرِيُد  قال  املشقة، 
﴾)5). ويف زمن األوبئة،  يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ

َ
بِأ تُۡلُقواْ  وقال سبحانه: ﴿َوَل 

منها، ومنع  للوقاية  الالزمة  اختاذ اإلجراءات  باحلث عىل  احلنيف  ديننا  جاء 
ُأطلق  قاتل  وباء  تفشى  األيام  هذه  ويف  البرشية،  للنفس  حفظًا  انتشارها؛ 

آل عمران: )0).  (((
النساء: ).  (((

األحزاب: 33.  (3(
البقرة: 85).  (4(
البقرة: 95).  (5(
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وهل  الوباء؟  هذا  يف  عالقة  هلا  املصافحة  فهل   ،)(9 )ُكوفِيد  كورونا  عليه: 
املصافحة  حكم  وما  الوباء؟  هو  وما  اإلجراءات؟  تلك  من  يعد  منها  املنع 

فيه؟ وهل للمصافحة بدائل؟

أحببت  الذي  البحث،  هذا  موضوع  هي  التساؤالت  هذه  عن  اإلجابة 
بتقديمه أن أشارك يف مضامر العلم واملعرفة، والذي أسأل اهللَ تعاىل أن جيعله 
حممد،  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  والسداد،  والتوفيق  العون  وأسأله  نافعًا، 

وعىل آله وصحبه، واحلمد هلل ربِّ العاملني.

أمهية املوضوع:

أنَّه من املوضوعات العلمية التي هتم املسلمني يف عرصنا، خصوصًا . )
يف زمن وباء كورونا.

ومنع . ) الوباء،  من  للوقاية  الالزمة  اإلجراءات  من  املصافحة  منع  أنَّ 
انتشاره، وبه حُتفظ النفس من التلف.

جتاه . 3 اإلسالم  أحكام  عىل  للتعرف  املسلمني  لدى  ة  املاسَّ احلاجة 
األوبئة، وكيفية الوقاية منها.

زمان . 4 لكل  صالح  وأنه  اإلسالم،  لعظمة  بيان  فيها  األحكام  هذه  أنَّ 
ومكان.

أسباب اختيار املوضوع:

أمهية املوضوع كام سبق بيانه مما يدعو إىل بحثه والكتابة فيه.. )
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كون املوضوع يتضمن أحكامًا مهمة، ومسائل معارصة.. )

املهم، . 3 البحث  هذا  موضوع  بمرشوعية  املسلمني  إرشاد  يف  اإلسهام 
وتأصيله تأصياًل رشعيًا.

املتعلقة . 4 العلمية  البحوث  لكرايس  إثراء  املوضوع  هذا  كتابة  يف  أنَّ 
باألوبئة ونحوها.

السابقة: الدراسات 

والدراسة  بالبحث  املوضوع  هذا  تناولت  مستقلة  علمية  رسالة  أجد  مل 
قواعد  يف  العلمية،  الرسائل  لفهارس  التتبع  حسب  وذلك  والتأصيل، 
الوطنية،  فهد  امللك  ومكتبة  اجلامعات،  يف  املركزية  املكتبات  يف  البيانات 
ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، إضافة إىل البحث عن 
طريق الشبكة العاملية )اإلنرتنت(، ولكني وقفت عىل مؤلفات تكلمت عن 
واألمراض  الطاعون  عن  ومؤلفات  مستقل،  بشكل  املصافحة  فقه  مسائل 
املعدية كذلك، كان ُجلَّ ما فيها ُمنصّبًا عىل األصل يف املصافحة، ومصافحة 
الرجال النساء، ومصافحة غري املسلم، ونحو ذلك، واألخرى تكلمت عن 
حقيقة الطاعون، والبلد الذي ينترش فيه الطاعون، ونحو ذلك، وعند النظر 
بينها وبني موضوع البحث هنا، حيث تناول املصافحة يف  فيها يظهر الفرق 
البحث  أمهية  يعزز  مما  كورونا،  مرض  يف  كام  املعدي؛  املرض  انتشار  زمن 
والنظر يف املسائل املهمة التي مل يتم التطرق هلا إال ربام عرضًا، ومما اطلعت 

عليه ما ييل:
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املصارحة يف أحكام املصافحة، للدكتور عبد النارص بن خرض ميالد، . )
النارش: دار اليرس، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.

أحكام املصافحة يف الرشيعة اإلسالمية، ألسامة بن سعيد القعيطي، . )
كتاب إلكرتوين.

سعود . 3 بن  اإلله  لعبد  اإلسالمي،  الفقه  يف  املعدية  األمراض  أحكام 
السيف، بحث ماجستري بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 5)4)هـ.

للدكتور . 4 البرشية،  تصيب  التي  باألوبئة  املتعلقة  الفقهية  األحكام 
حممد بن سند الشاماين، بحث منشور يف جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم 

اإلنسانية، العدد )8)(، 440)هـ.

حيث . 5 )44)هـ،   ،)5(( العدد  السعودية،  الفقهية  اجلمعية  جملة 
 (36( وعددها  كورونا،  بجائحة  املتعلقة  لألبحاث  اإلصدار  هذا  َص  ُخصِّ

بحثًا.

وهبذا تظهر أمهية املوضوع، وأنه ما زال بحاجة إىل دراسة مسائله، وما 
استجد من مسائل معارصة فيه، والتي مل يتطرق هلا الباحثون بعد.

خطة البحث:

هي  وفهرس،  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  ومتهيد،  مقدمة،  عىل  وتشتمل 
عىل النحو التايل:

والدراسات  اختياره،  وأسباب  املوضوع،  أمهية  عىل  وتشتمل  املقدمة: 
السابقة، ومنهج البحث وخطته.



أحكام المصافحة في زمن األوبئة

296
العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021ممجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

العنوان. التعريف بمفردات  التمهيد: 

املبحث األول: حكم املصافحة وكيفيتها.

املبحث الثاين: حكم مصافحة املصابني بالوباء وغريهم.

املبحث الثالث: حكم اجلناية يف املصافحة.

املبحث الرابع: بدائل املصافحة يف زمن الوباء.

اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات، ثم فهرس املصادر واملراجع.

وهو  واالتكال،  االعتامد  وعليه  والسداد،  والتوفيق  العون  أسأل  واهللَ 
حسبنا ونعم الوكيل، واحلمد هلل رب العاملني.
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التمهيد
التعريف بمفردات العنوان

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: تعريف المصافحة:

عىل  الكف  صفح  وضع  أي:  باليد،  األخذ  هي  اللغة:  يف  املصافحة 
صفح كف غريه)))، قال ابن منظور: »وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف 

بالكف، وإقبال الوجه عىل الوجه«))).

َيفرغ من  َقْدَر ما  ، مع مالزمة هلام  ويف االصطالح: وْضع كفٍّ عىل كفٍّ
السالم، ومن سؤال عن غرض)3).

المطلب الثاني: تعريف األوبئة:

أهل  تقول: أصاب  عام،  الوباء، وهو: كل مرض  من  اللغة:  األوبئة يف 
الكورة العام وباء شديد، وأرض وبئة، إذا كثر مرضها)4).

اللغة  ومقاييس   ،(5(/4 اللغة  وهتذيب   ،383/( صفح،  مادة:  الصحاح،  ينظر:   (((
93/3)، مادة: صفح.

لسان العرب مادة: صفح، 356/7.  (((
ينظر: الفتوحات الربانية 5/)39، وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم )/554)،   (3(

وفتح الباري ))/55.
ينظر: العني 8/8)4، ومقاييس اللغة 83/6، وخمتار الصحاح ص: )33، واملصباح   (4(

املنري )/646، مادة: وبأ.
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ويف االصطالح: »املرض الذي تفشى وعم الكثري من الناس، كاجلدري 
والكولريا وغريمها«))).

الوباء  فإن  الوباء؛  من  أخص  والطاعون  وغريه:  حجر  ابن  احلافظ  قال 
هو املرض العام فقد يكون بطاعون وقد ال يكون، فكل طاعون وباء، وليس 
كل وباء طاعونًا))). وجاء يف النهر الفائق: »الوباء اسم لكل مرض عام فكل 

طاعون يف ذلك وباء وال ينعكس«)3).

المطلب الثالث: تعريف كورونا:

جاء تعريفه يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل، بأن: »مرض الفريوس 
اجلهاز  يف  التهاب  هو:   )(9 بـ)كوفيد  اختصارًا  املعروف   ،(0(9 التاجي 
العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  وقد  جديد،  تاجي  فريوس  بسبب  التنفيس 

رسميًا أن هذا الوباء جائحة عاملية يف ))/0/3)0)م«)4).

فريوس  عن  الناجم  املرض  هو  بأنه:  العاملية  الصحة  منظمة  ووصفته 
اكتشفت  وقد  )كورونا-سارس-)(،  فريوس  امُلسمى  امُلستجد  كورونا 

معجم لغة الفقهاء ص: 498، وينظر: رشح خمترص خليل للخريش 55/4)، وأسنى   (((
املطالب 38/3، والفتوح الربانية 53/4).

ينظر: فتح الباري 0)/)8)، والفتوحات الربانية 53/4).  (((
.375/(  (3(

وما  )كوفيد-9)(  املستجد  كورونا  »فريوس  بعنوان:  الثانية  الفقهية  الطبية  الندوة   (4(
 (3 بتاريخ  ُبعد  عن  الفيديو  بواسطة  رشعية«  وأحكام  طبية  معاجلات  من  به  يتعلق 

شعبان )44)هـ، موقع املجمع:
https://bit.ly/3qCSsVD

https://bit.ly/3qCSsVD
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املنظمة هذا الفريوس امُلستجد ألول مرة يف )3/))/9)0)م، بعد اإلبالغ 
عن جمموعة من حاالت االلتهاب الرئوي الفريويس يف )يوهان( بجمهورية 

الشعبية))). الصني 

موقع منظمة الصحة العاملية عىل الرابط التايل:  (((
https://bit.ly/3gGVVxT

وينظر: موقع وزارة الصحة السعودية، عىل الرابط التايل:
https://bit.ly/373aatD

https://bit.ly/3gGVVxT
https://bit.ly/373aatD
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المبحث األول
حكم المصافحة وكيفيتها

وفيه مطلبان:

المطلب األول: حكم المصافحة:

عىل  الواحد  اجلنس  أفراد  بني  املصافحة  مرشوعية  يف  العلامء  اختلف 
قولني:

القول األول: أن املصافحة مستحبة، وبه قال مجهور العلامء: من احلنفية، 
واملالكية، والشافعية، واحلنابلة))).

واستدلوا بأدلة مرشوعية املصافحة، من الكتاب والسنة واإلمجاع، منها:

أوالً: من القرآن الكريم:

ِهَ  بِٱلَِّت  ٱۡدَفۡع  ّيَِئُةۚ  ٱلسَّ َوَل  ٱۡلََسَنُة  تَۡسَتوِي  ﴿َوَل  لجو:  زع  اهلل  قول 
ۡحَسُن﴾))).

َ
أ

ومنها:  أحسن،  هي  التي  باخلصلة  السيئة  ادفع  أي  الداللة:  وجه 
املصافحة، قال القرطبي يف تفسريه، عند كالمه عن هذه اآلية: »وقول ثالث 

ينظر: بدائع الصنائع 4/5))، وتبيني احلقائق 5/6)، واملقدمات املمهدات 440/3،   (((
 ،405/( املذهب  وبحر   ،(06/(8 والتحصيل  والبيان   ،(9(/8 واالستذكار 
 ،(39/( واإلقناع   ،540 ص:  الرشاد  سبيل  إىل  واإلرشاد   ،633/4 واملجموع 

واآلداب الرشعية )/57).
فصلت: 34.  (((



أحكام المصافحة في زمن األوبئة

301
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

أبو بكر بن العريب يف: )األحكام( وهو: املصافحة«)))، وجاء  ذكره القايض 
ۡحَسُن﴾، يعني: 

َ
يف فتح القدير للشوكاين: »وقال جماهد وعطاء: ﴿بِٱلَِّت ِهَ أ

ِي  ٱلَّ ﴿فَإَِذا  التالقي،  عند  باملصافحة  وقيل:  يعاديه،  من  لقي  إذا  بالسالم 
من  احلاصلة  الفائدة  هي  هذه  َحِيٞم34﴾،  َوِلٌّ  نَُّهۥ 

َ
َكأ َعَدَٰوةٞ  َوَبۡيَنُهۥ  بَۡيَنَك 

الدفع بالتي هي أحسن«))).

ثانيًا: من السنة النبوية:

))ما . ) ىلص ُهللا هيلع ملسو:  ما رواه الباء بن عازب قال: قال رسول اهلل 
من مسلمني يلتقيان فيتصافحان، إال غفر هلام قبل أن يتفرقا(()3).

من . ) ألني  ديباجًا  وال  حريرًا  مسست  »ما  قال:  هنع،  ُهللا  يضر  أنس  عن 
كف النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو، وال شممت رحيًا قط أو عرفًا قط أطيب من ريح 

أو عرف النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو«)4).
5)/)36، ينظر: أحكام القرآن البن العريب 86/4.  (((

.59(/4  (((
برقم:  مسنده  يف  وأمحد   ،(46/5  ((57(7( برقم:  مصنفه  يف  شيبة  أيب  ابن  أخرجه   (3(
)/0)))، وأبو داود يف سننه  7/30)5، وابن ماجة يف سننه )3703)   ((8547(
برقم: ))))5) 354/4، والرتمذي يف سننه برقم: )7)7)) 74/5، وقال الرتمذي: 
»حسن غريب«، كلهم من حديث أيب إسحاق عن الباء، وصححه األلباين يف صحيح 
الصحيحة  األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  قال   ،)5(((( برقم:  داود  أبى  وضعيف 
برقم: )5)5(: »وباجلملة فاحلديث بمجموع طرقه وشاهده: صحيح، أو عىل األقل: 

حسن، كام قال الرتمذي«)/59.
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، باب صفة النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو، برقم:   (4(
النبي  رائحة  طيب  باب  الفضائل،  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم   ،(89/4  ،)356((
= بلفظ:  أنس  عن   ،)(330( برقم:  بمسحه،  والتبك  مسه  ولني  ملسو  هيلع  ُهللا   ىلص 
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وجه الداللة: أن يف قوله: »ما مسست« ما يدل عىل املصافحة))).

ما رواه قتادة، قال: قلت ألنس: أكانت املصافحة يف أصحاب النبي . 3
ىلص ُهللا هيلع ملسو؟ قال: »نعم«))).

برسول . 4 فإذا  املسجد،  »دخلت  قال:  مالك،  بن  كعب  رواه  ما 
صافحني  حتى  هيرول  اهلل  عبيد  بن  طلحة  إيل  فقام  ملسو،  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل 

وهنأين«)3).

ثالثًا: من اإلمجاع:

من  العلامء  مجاعة  املصافحة  جواز  »وعىل  تفسريه:  يف  القرطبي  قال 
السلف واخللف«)4)، وقال ابن حجر يف الفتح: »وعىل جوازه مجاعة العلامء 
التالقي  عند  سنة  »املصافحة  املجموع:  يف  النووي  وقال  وخلفًا«)5)،  سلفًا 

= »ما شممت عنبًا قط، وال مسكًا، وال شيئًا أطيب من ريح رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو، 
ملسو«،  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  من  مسًا  ألني  حريرًا  وال  ديباجًا،  قط  شيئًا  مسست  وال 

.(8(4/4
ينظر: فتح الباري 0)/584.  (((

 (6(63( برقم:  املصافحة،  باب  االستئذان،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
.59/8

برقم:  مالك،  بن  كعب  حديث  باب  املغازي،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (3(
مالك  بن  كعب  توبة  باب  التوبة،  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم   ،3/6  ،)44(8(

وصاحبيه، برقم: )769)(، 0/4))).
اجلامع ألحكام القرآن 66/9).  (4(

.55/((  (5(
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لألحاديث الصحيحة وإمجاع األئمة«)))، وقال ابن حزم يف مراتب اإلمجاع: 
»واتفقوا أن مصافحة الرجل للرجل حالل«))).

القول الثاين: أن املصافحة مكروهة، وبه قال بعض العلامء: منهم حممد 
بن سريين)3)، وروى ابن وهب عن مالك أنه كره املصافحة واملعانقة، وكان 

سحنون يروي هذه الرواية ويذهب إليها)4).

واستدلوا بام ييل:

قَۡومٞ . ) َسَلٰٞم  قَاَل  َسَلٰٗماۖ  َفَقالُواْ  َعلَۡيهِ  َدَخلُواْ  ﴿إِۡذ  لجو:  زع  اهلل  قول 
نَكُروَن25﴾)5). مُّ

وجه الداللة: من اآلية أنه سبحانه مل يذكر مصافحة)6).

.633/4  (((
ص: 57).  (((

واآلداب   ،(6(/7 للبيهقي  الكبى  والسنن   ،(46/5 شيبة  أيب  ابن  مصنف  ينظر:   (3(
الرشعية )/60).

ينظر: االستذكار 8/)9)، واملنتقى رشح املوطأ 6/7))، والصحيح عن مالك القول   (4(
 ،(06/(8 والتحصيل  البيان  ينظر:  املالكي،  املذهب  يف  املعتمد  وهو  باالستحباب، 
والتحصيل  البيان  يف  وجاء  األول،  القول  يف  سبق  وما   ،(66/9 القرطبي  وتفسري 
8)/06): »واملشهور عن مالك إجازة املصافحة واستحباهبا« ، والتمهيد ))/7): 
»وقد روي عن مالك خالف هذا من جواز املصافحة وهو الذي يدل عليه معنى ما يف 

املوطأ وعىل جواز املصافحة مجاعة العلامء من السلف واخللف« .
الذاريات: 5).  (5(

ينظر: املنتقى رشح املوطأ 7/7))، الذخرية للقرايف 3)/97).  (6(
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القول  منه  يلزم  ال  اآلية؛  هذه  يف  املصافحة  ذكر  عدم  بأن  ويناقش: 
بكراهتها، ولكون املصافحة مرشوعة بالسنة املطهرة))).

عن عطاء بن أيب مسلم اخلراساين: »تصافحوا يذهب الغل، وهتادوا . )
حتابوا، وتذهب الشحناء«))).

وجه الداللة: ما جاء يف املنتقى- بعد ذكر احلديث: »ومعنى ذلك أنه إذا 
صفح عن أخيه، وصفح عنه أخوه ذهب ما يف أنفسهام من الغل«)3).

املصافحة  لفظ  فإن  ثبوته؛  فرض  وعىل  ضعيف،  احلديث  بأن  ويناقش: 
ختتلف عن الصفح، فال معنى لالستشهاد به. واهلل أعلم.

ومل . 3 الفعل  يف  زيادة  واملصافحة  بالبكات،  تنتهي  السالم  صيغة  أن 
ترد)4).

ويناقش: بأن املصافحة سنة، كام أن إلقاء التحية سنة، فال تعارض بينهام.

خالف  ذكر  بعد   (66/9 تفسريه  يف  القرطبي  قال  األول،  القول  أدلة  يف  سبق  كام   (((
الرتغيب  عىل  يدل  حديث  املصافحة  يف  جاء  قد  »قلت:  املصافحة:  مسألة  يف  املالكية 

فيها، والدأب عليها واملحافظة« .
برقم: )6))  املهاجرة،  ما جاء يف  باب  »املوطأ« كتاب حسن اخللق:  أخرجه مالك يف   (((
باإلرسال:  عليه  حكم  أن  بعد  الفتح  يف  حجر  ابن  وقال   ،908/( مرساًل  عطاء  عن 
مرسل  »وهذا   :46/6 اإلرواء  يف  األلباين  وقال   ،55/(( موصوالً«  عليه  نقف  »ومل 

ضعيف، عطاء هذا تابعي صغري، صدوق، هيم كثريًا«.
ينظر: املنتقى رشح املوطأ 7/7)).  (3(

ينظر: الذخرية للقرايف 3)/97).  (4(
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الرتجيح:

الذي يرتجح يف هذه املسألة هو القول األول، القائل باالستحباب؛ لقوة 
أدلته؛ ومناقشة أدلة القول الثاين))).

المطلب الثاني: كيفية المصافحة:

أو  بيد واحدة؟  تكون  املستحبة، هل  املصافحة  كيفية  العلامء يف  اختلف 
تكون بيديه مجيعًا؟ عىل قولني:

اليمنى من الطرفني املتصافحني  باليد  القول األول: أن املصافحة تكون 
يف  بيانه  -السابق  اللغوي  اإلطالق  عليها  دل  التي  الكيفية  وهي  فقط، 
قال  وبه  بالكف،  الكف  صفح  إلصاق  أي:  باليد،  األخذ  من  التمهيد-؛ 
قال  وبه  املالكية،  كالم  من  والظاهر  احلنفية،  بعض  قال  فبه  العلامء،  مجهور 

الشافعية، واحلنابلة، وشيخ اإلسالم ابن تيمية))).

املسألة عىل السالم يف حال احتاد اجلنس؛ لكوهنا تأصياًل ملا هيم  الكالم يف هذه  اقترص   (((
 :(39/( اإلقناع  يف  جاء  وقد  الوباء،  زمن  يف  املصافحة  مسائل  من  البحث،  هذا  يف 
»وتسن مصافحة الرجل الرجل واملرأة املرأة« ، أما يف حال اختلف اجلنس فقد جاء يف 
املرأة األجنبية، واألمرد  الباري ))/55: »ويستثنى من عموم األمر باملصافحة:  فتح 

احلسن«.
الصنائع  وبدائع   ،494/( عابدين  ابن  وحاشية   ،(49/( اهلداية  رشح  البناية  ينظر:   (((
74/7)، ورشح التنوخي عىل متن الرسالة )/475، ورشح زروق عىل متن الرسالة 
فقه  يف  والتهذيب   ،760/4 السالك  وبلغة   ،3(5/( الدواين  والفواكه   ،(069/(
وخمترص   ،(9(/( املحتاج  ومغني   ،384/( واملجموع   ،(74/( الشافعي  اإلمام 
وجمموع   ،(4( ص:  الندي  والروض   ،(39/( واإلقناع   ،355 ص:  اإلفادات 

الفتاوى ))/09).
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واستدلوا بام ييل:

ما رواه أنس أن نبي اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: ))ما من مسلمني التقيا، . )
فأخذ أحدمها بيد صاحبه، إال كان حقًا عىل اهلل أن حيرض دعاءمها، وال يفرق 

بني أيدهيام حتى يغفر هلام(())).

ما رواه أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول اهلل الرجل منا يلقى . )
أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: ))ال((، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: ))ال((، 

قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: ))نعم(())).

وجه الداللة من احلديثني: أهنام نصا عىل املصافحة باليد الواحدة؛ وذلك 
بلفظ: »بيد صاحبه«، وتارة بلفظ: »بيده ويصافحه«.

ترون . 3 يقول:  برس،  بن  اهلل  عبد  رأيت  قال:  نوح،  بن  حسان  رواه  ما 
عن  وهنى  ملسو،  هيلع  ُهللا  ىلص  حممد  كف  عىل  وضعتها  أين  فأشهد  هذه،  كفي 

برقم:  مسنده،  يف  والبزار   ،435/(9  (((45(( برقم:  مسنده  يف  أمحد  أخرجه   (((
قال   ،(8(/((  (8545( برقم:  اإليامن،  شعب  يف  والبيهقي   ،99/(3  (6463(
وهذا  املرادي،  ميمون  إال  ثقات  كلهم  أمحد  »ورواة  والرتهيب:  الرتغيب  يف  املنذري 
احلديث مما أنكر عليه«90/3)، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد 36/8: »ورجال أمحد 
وضعفه  أحد«.  يضعفه  ومل  حبان  ابن  وثقه  عجالن،  بن  ميمون  غري  الصحيح  رجال 

األلباين يف ضعيف الرتغيب والرتهيب )/98).
حسن«  حديث  »هذا  وقال:  له،  واللفظ   )(7(8( برقم:  سننه  يف  الرتمذي  أخرجه   (((
وحسنه   ،340/(0 يسري،  باختالف   )(3044( برقم:  مسنده  يف  وأمحد   ،75/5

األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )/98).
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صيام يوم السبت، إال يف فريضة، وقال: ))إن مل جيد أحدكم إال حلاء شجرة 
عليه(())). فليفطر 

النبي . 4 »أتيت  قال:  الطويل-  حديثه  العاص-يف  بن  عمرو  رواه  ما 
قال:  يمينه،  فبسط  فألبايعك،  يمينك  ابسط  فقلت:  ملسو،  هيلع  ُهللا  ىلص 
أشرتط،  أن  أردت  قلت:  قال:  عمرو؟((؛  يا  لك  ))ما  قال:  يدي،  فقبضت 

قال: ))تشرتط بامذا؟(( قلت: أن يغفر يل..«))).

ما رواه جابر، قال: كنا يوم احلديبية ألفًا وأربع مائة، فبايعناه وعمر . 5
ومل  نفر،  ال  أن  عىل  »بايعناه  وقال:  سمرة،  وهي  الشجرة،  حتت  بيده  آخذ 

نبايعه عىل املوت«)3).

فيها  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  أن  األحاديث:  هذه  من  الداللة  وجه 
يبايع أصحابه باملصافحة باليد اليمنى، ومل يرد أنه صافحهم بيديه مجيعًا.

 :430/7 األحوذي  حتفة  يف  جاء   ،(36/(9  ((7690( برقم:  مسنده  أمحد  أخرجه   (((
 ،399/3  ((548( برقم:  الشاميني  مسند  يف  والطباين  صحيح«،  إسناده  »احلديث 
وأخرجه النسائي يف السنن الكبى، برقم: ))77)) 09/3)، وابن حبان يف صحيحه 
األلباين يف اإلرواء 4/))): »قلت:  قال  باختالف يسري،   ،379/8 برقم: )5)36) 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات«.
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب كون اإلسالم هيدم ما قبله وكذا اهلجرة   (((

واحلج، برقم: ))))) )/))).
عند  اجليش  اإلمام  مبايعة  استحباب  باب  اإلمارة،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  أخرجه   (3(

إرادة القتال، وبيان بيعة الرضوان حتت الشجرة، برقم: )856)) 483/3).
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البخاري)))،  قال  وبه  مجيعًا،  باليدين  تكون  املصافحة  أن  الثاين:  القول 
واحلنفية))).

واستدلوا بام رواه ابن مسعود، يقول: »علمني رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو، 
وكفي بني كفيه، التشهد، كام يعلمني السورة من القرآن«)3).

النبي  جهة  من  باليدين  فيه  التصافح  كون  احلديث:  من  الداللة  وجه 
ىلص ُهللا هيلع ملسو، واحلديث نص فيه، وأما كونه كذلك من جهة ابن مسعود، 
فالراوي وإن اكتفى بذكر يده الواحدة، إال أن املرجو منه أنه مل يكن ليصافحه 
فإنه  الكريمتني،  بيديه  صافحه  قد  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  والنبي  الواحدة،  بيده 
النبي  يكون  وقد  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  للنبي  يديه  يبسط  ال  أن  مثله  من  ُيستبَعد 

فإنه سلك يف صحيحه بجعل باب لذلك فقال: »باب األخذ باليدين، وصافح محاد بن   (((
زيد ابن املبارك بيديه«، ينظر: صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب األخذ باليدين 

59/8، فتح الباري ))/55.
فتارة: »األخذ  الباب:  لفظ  الصحيح يف  اختالفًا بني نسخ  أن هناك  التنبيه هنا:  وجيدر 
باليدين«، وتارة: »األخذ باليد«، فعىل ما جاء يف لفظ: »اليد«، ربام أن املقصود املبالغة 
مبالغة  هو  باليد  األخذ  بطال  بن  »قال   :55/(( الفتح  يف  جاء  ولذلك  املصافحة؛  يف 
املصافحة، وذلك مستحب عند العلامء« ، وذكر مصافحة محاد البن املبارك ربام أهنا من 

هذا القبيل. واهلل أعلم.
ينظر: جممع األهنر )/)54، الدر املختار ص: 658، حاشية الطحطاوي ص: 9)3.  (((

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االستئذان، باب األخذ باليدين، برقم: )65)6)   (3(
برقم:  الصالة،  يف  التشهد  باب  الصالة،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  وأخرجه   ،59/8
))40) )/)30 بلفظ: »علمني رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو التشهد، كفي بني كفيه كام 

يعلمني السورة من القرآن، واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا« .
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الراوي مل يذكره، لعدم كون غرضه  أن  يديه، غري  له  ملسو بسط  هيلع  ُهللا  ىلص 
بذلك))). متعلقًا 

عند  كان  احلديث  يف  املذكور  الكفني  بني  الكف  وضع  بأن  ويناقش: 
التعليم ال للمصافحة والتسليم، يدل عليه قوله: »علمني«))).

يكن  مل  أنه  »فالظاهر  ذلك:  مناقشة  يف  قوله  األحوذي  حتفة  يف  وجاء 
االهتامم  عند  اليد  أخذ  باب  من  هو  بل  التالقي  عند  املسنونة  املصافحة  من 
أو  الواحدة  باليد  بالتعليم كام يصنعه األكابر عند تعليم األصاغر فيأخذون 
ابن  كف  كون  بأن  أيضًا  احلنفية  الفقهاء  رصح  وقد  األصاغر،  يد  باليدين 

مسعود بني كفيه كان ملزيد االعتناء واالهتامم بتعليمه التشهد«)3).

الرتجيح:

الذي يرتجح بعد عرض األقوال يف كيفية املصافحة، هو القول األول، 
القائل بأهنا تكون يف اليد اليمنى فقط؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، ومناقشة 
ما استدل به أصحاب القول اآلخر، وألن املصافحة بكلتا اليدين قد تؤدي 

إىل املحذور من التبك ونحوه)4).

ينظر: فيض الباري 04/6)-05).  (((
ينظر: فيض الباري 04/6)، وحتفة األحوذي 7/)43.  (((

.433/7  (3(
جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 4)/5))، السؤال الثاين من   (4(
التايل: »أما املصافحة باليدين مجيعًا فال نعلم فيه شيئًا،  الفتوى رقم )4333( اجلواب 

ولكنه ال ينبغي، فاألوىل أن يكون بواحدة« .
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الثاني المبحث 
حكم مصافحة المصابين بالوباء وغيرهم

وفيه مطلبان:

المطلب األول: حكم مصافحة المصاب بالوباء لمصاب آخر:

املريض ختتلف باختالف نوع املرض)))؛ فإن كان املرض غري  مصافحة 
األصل  عىل  فهي  يزوره،  من  حق  ويف  حقه،  يف  مستحبة  فاملصافحة  معٍد؛ 
زيارة  عىل  احلنيف  ديننا  حث  وقد  املصافحة،  حكم  يف  سابقًا  تقرر  الذي 

املريض، وزار نبينا الكريم ىلص ُهللا هيلع ملسو املرىض، فمن ذلك ما يأيت:

النبي . ) أن  فيه  ذكر  الذي  وقاص،  أيب  بن  سعد  حديث  يف  ثبت  ما 
يده  ثم مسح  يده عىل جبهته،  ثم وضع  وفيه:  بمكة؛  عاده  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 

عىل وجهي وبطني، ثم قال: ))اللهم اشف سعدًا، وأمتم له هجرته(())).

النبي . ) خيدم  هيودي  غالم  كان  قال:  هنع،  ُهللا  يضر  أنس  رواه  ما 
عند  فقعد  يعوده،  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  فأتاه  فمرض،  ملسو،  هيلع  ُهللا  ىلص 
رأسه، فقال له: ))أسلم((، فنظر إىل أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم 

املغني  ينظر:  وغريه.  املخوف  منها  أنواع:  إىل  قدامة  ابن  عند  األمراض  تقسيم  جاء   (((
.(03-(0(/6

برقم:  املريض،  عىل  اليد  وضع  باب  املرىض،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
8/7))، ومسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم:   (5659(

)8)6)) 53/3)) بنحوه.
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ىلص ُهللا هيلع ملسو، فأسلم، فخرج النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو وهو يقول: ))احلمد 
هلل الذي أنقذه من النار(())).

ما رواه أبو موسى األشعري، قال: قال رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو: . 3
))أطعموا اجلائع، وعودوا املريض، وفكوا العاين(())).

عاهة،  به  من  مصافحة  العلامء  بعض  كره  فقد  معديًا،  املرض  كان  وإن 
فُتكَره  واألجذم،  كاألبرص،  عاهة  به  »ومن  قوله:  املطالب  أسنى  يف  جاء 
مصافحته، كام قاله العبادي«)3)، واستدلوا عىل ذلك بام رواه أبو هريرة: قال 
رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))ال عدوى وال طرية، وال هامة وال صفر، وفر 

من املجذوم كام تفر من األسد(()4).

ويف ترك مصافحة من به عاهة اتباٌع لسنة النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو، ورشعه؛ 
ملا يأيت:

( ..(5(﴾ يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ
َ
قوله تعاىل: ﴿َوَل تُۡلُقواْ بِأ

الصبي فامت، هل يصىل  أسلم  إذا  باب  اجلنائز،  كتاب  البخاري يف صحيحه،  أخرجه   (((
عليه، وهل يعرض عىل الصبي اإلسالم، برقم: )356)) )/94.

برقم:  املريض،  عيادة  وجوب  باب  املرىض،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   (((
.((5/7 (5649(

4/3))، وينظر: حتفة املحتاج 08/7)، ومغني املحتاج 8/4)).  (3(
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، باب اجلذام، برقم: )5707) 6/7)).  (4(

البقرة: 95).  (5(
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رجل . ) ثقيف  وفد  يف  كان  قال:  أبيه،  عن  الرشيد،  بن  عمرو  حديث 
جمذوم، فأرسل إليه النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))إنا قد بايعناك فارجع(()))، أي: 

بالقول من غري أخذ اليد يف املبايعة، كام هو املعهود))).

ما رواه أبو هريرة، قال: قال رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))ال عدوى . 3
وال طرية، وال هامة وال صفر، وفر من املجذوم كام تفر من األسد(()3).

يوردن . 4 ))ال  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  قال  قال:  هريرة،  أبو  رواه  ما 
إبل  ِمراض عىل صاحب  إبل  يورد صاحب  ممرض عىل مصح(()4)، أي: ال 
ِصحاح؛ من باب جتنب أسباب الرش، ومثله يمكن القول بأال يدخل إنسان 

مريض بمرض ُمْعٍد عىل إنسان سليم فيسبب له العدوى باملرض.

ما . 5 كل  أن  منه  العلامء  واستنبط  رضار(()5)،  وال  رضر  ))ال  حديث: 
يؤدي إىل الرضر فيجب تركه، واالحرتاز منه؛ حفظًا للنفس من اهلالك.

برقم:  ونحوه،  املجذوم  اجتناب  باب  السالم،  كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  أخرجه   (((
.(75(/4 (((3((

ينظر: املجموع 6)/69).  (((
تقدم خترجيه.  (3(

أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، باب ال هامة، برقم: ))577) 38/7)،   (4(
ومسلم يف صحيحه، كتاب السالم، باب ال عدوى، وال طرية، وال هامة، وال صفر، 
 (((((( برقم:  سلمة،  أيب  عن  مصح،  عىل  ممرض  يورد  وال  غول،  وال  نوء،  وال 

.(743/4
بن حييى، عن  )/784، من طريق حممد  برقم: ))34))  ماجه يف سننه،  ابن  أخرجه   (5(
يف  أمحد  وأخرجه  به،  عباس  ابن  عن  عكرمة  عن  جابر،  عن  عمر،  عن  الرزاق،  عبد 
جاره،  حائط  يف  خشبة  جيعل  أن  )وللرجل  زيادة  وفيه  به،  الرزاق  عبد  عن  مسنده، 
الطريق امليتاء سبعة أذرع( برقم: )865)) 55/5، وأخرجه الطباين يف الكبري برقم: 
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فإن . 6 واجب[)))،  فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  ]ما  الرشعية:  القاعدة 
به  إال  حفظها  يتم  ال  وما  حفظها،  الواجب  الرضوريات  من  النفس  حفظ 

فهو واجب.

من هنا يتبني املعنى الرشعي يف جتنب ما يؤدي باإلنسان للرضر، وملاذا 
جتنب رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو مصافحة املريض باجلذام، ويف ظل انتشار 
وباء ) كورونا( يف العامل، ينبغي للمسلم االلتزام بقرارات احلكومة، خصوصًا 
وزارة الصحة مشكورة مأجورة)))، من حيث عدم املصافحة باليد، وهذا فيه 

مصلحة عامة، خصوصًا إذا عرف أن الفريوسات قد تنتقل عب املصافحة.

عن   407/5  (4539( برقم:  سننه،  يف  الدارقطني  وأخرجه   ،((8/((  (((576(
 ،408/5  (454(( برقم:  اخلدري  سعيد  أيب  عن  أيضًا:  الدارقطني  وعند  عائشة، 
 ، خيرجاه«  ومل  مسلم  رشط  عىل  اإلسناد  »صحيح   :66/( املستدرك  يف  احلاكم  قال 
ووافقه الذهبي، وقال النووي عنه: »حديث حسن... وله طرق َيْقَوى بعضها ببعض« 
العلوم  جامع  يف  رجب  ابُن  قال   ،36 ص:  رجب  ابن  زيادات  مع  النووية  األربعون 
احلديث،  هبذا  أمحد  اإلمام  استدل  وقد  قال،...  كام  »وهو   :(((-((0/( واحلكم 
وقال: قال النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))ال رضر وال رضار((، وقال أبو عمرو بن الصالح: 
هذا احلديث أسنده الدارقطني من وجوه وجمموعها يقوي احلديث وحيسنه، وقد تقبله 
الفقه  يدور  التي  األحاديث  من  إنه  داود:  أيب  وقول  به،  واحتجوا  العلم  أهل  مجاهري 

عليها، يشعر بكونه غري ضعيف، واهلل أعلم«.
ينظر: القواعد الفقهية بني األصالة والتوجيه 8)/4.  (((

حيث جاء عن وزير الصحة- يف وكالة األنباء- أنه حيث املواطنني عىل جتنب املصافحة،   (((
https://bit.ly/2Iuojq6 :كام يف الرابط التايل

https://bit.ly/2Iuojq6
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يف  مسلم  ألي  جيوز  فال  باللمس،  ينتقل  كورونا  فريوس  أن  ثبت  وإذا 
هذا احلال املصافحة؛ احرتازًا من انتشار األوبئة، واألمراض املعدية؛ ولدفع 

الرضر واألذى عن املسلمني يف هذه احلالة، حتى ينتهي متامًا.

وقد أفتى عضو هيئة كبار العلامء، الدكتور عبد اهلل بن حممد املطلق، بعدم 
الوقاية من  الدين اإلسالمي دين  جواز املصافحة هذه األيام، مشريًا إىل أن 
األمراض والعالج، إذ قال: »املصافحة ُسنة يف اإلسالم، لكنها هذه األيام ال 
جتوز! ملاذا؟ ألهنا أصبحت مما ينقل املرض.. أصبحت بشهادة اخلباء الذين 
قال اهلل فيهم: ﴿فَۡسـَٔۡل بِهِۦ َخبرِٗيا59﴾))) من أعظم وسائل نقل األمراض؛ 

ولذلك السالم ُسنة بدون مصافحة. سلِّم وال تصافح«))).

ومفتي  األزهري،  العامل  خملوف  حممد  حسنني  الشيخ  فضيلة  وسؤل 
وباء  َتَفيشِّ  حال  باليد  »املصافحة  حكم:  عن  سابقًا،  املرصية  اجلمهورية 
الكولريا«، فأجاب بأن دفع الرضر ودرء اخلطر عن األنفس واجب؛ لقوله 
﴾)3)، وكل ما كان وسيلة إىل ذلك  يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ

َ
تعاىل: ﴿َوَل تُۡلُقواْ بِأ

وعقب  اللقاء  عند  باأليدي  املصافحة  ترك  ذلك  ومن  رشعًا،  واجٌب  فهو 
ُمَلوثة وقد  اليد  التسليم من الصالة، كام يفعل كثري من املصلني؛ فقد تكون 

الفرقان: 59.  (((
جاء ذلك خالل برناجمه األسبوعي: »أستديو اجلمعة«، عىل إذاعة: »نداء اإلسالم«، يف   (((

الرابط التايل:
https://youtu.be/9G6rtVkYUGs

البقرة: 95).  (3(

https://youtu.be/9G6rtVkYUGs
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َقاُء ذلك برتك  تنقل العدوى وينترش الوباء بواسطتها، فمن الواجب رشعًا اتِّ
املصافحة؛ صيانًة لألرواح وأخذًا بأحد أسباب السالمة والنجاة))).

المطلب الثاني: حكم مصافحة السليم للسليم في زمن الوباء:

جاءت الرشيعة بتدابري احتياطية من أجل املحافظة عىل اإلنسان السليم 
عن  والنهي  فيه،  والنفخ  اإلناء  يف  التنفس  عن  النهي  مثل:  األمراض؛  من 
العامة،  البصاق عىل األرض يف األماكن  املاء، والنهي عن  التبول يف موارد 
والبدن  الثوب  طهارة  بوجوب  والتوجيه  اآلنية،  تغطية  بوجوب  والتوجيه 
واملكان، وكذلك غسل اليد عند االستيقاظ من النوم، وقبل األكل وبعده، 
الرشيعة  به  جاءت  مما  ذلك  وغري  احليض،  وقت  يف  الزوجة  مجاع  وحتريم 

وأكده األطباء.

واملسلم ينبغي له األخذ باالحتياط لسالمة نفسه وجمتمعه من األمراض؛ 
لإلصابة  الوسيلة  تكون  قد  التي  الوباء؛  زمن  يف  املصافحة  ترك  ذلك  ومن 

بالوباء وانتشاره.

احلالة  هذه  ويف  املصافحة،  ترك  عىل  سبق-  األمر-كام  ويل  حث  وقد 
والدليل  أمره،  لويل  طاعًة  الوباء؛  زمن  يف  املصافحة  ترك  املسلم  عىل  جيب 
ِطيُعواْ 

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ عىل ذلك، قوله الباري زع لجو: ﴿َيٰٓ

ۡمرِ ِمنُكۡم﴾)))، وحفاظًا عىل نفسه من اهلالك.
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
ٱلرَُّسوَل َوأ

ينظر: دار اإلفتاء املرصية عب موقعها الرسمي عىل الرابط التايل:  (((
https://bit.ly/36V7v54

النساء: 59.  (((

https://bit.ly/36V7v54
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وال فرق بني املصاب بالوباء وغريه يف حكم املصافحة، ووجوب تركها 
يف زمن الوباء- كام ذكر يف املطلب السابق-، قال الشيخ حممد العثيمني عن 
برسعة،  انترش  أرض  يف  وقع  »إذا  املعدية-:  األمراض  من  وهو  الطاعون- 
ينترش،  أنه  فيه  األصل  إنام  نجاته،  اهلل  شاء  من  منه  ينجو  قد  ذلك  مع  لكن 
به بني عشية  أن يصاب  يتوقع  الطاعون  فيها  التي وقع  البلد  إنسان يف  فكل 
يف  ذكر  ما  فإن  لذا  املرض..«)))،  أصابه  من  وبني  بينه  فرق  فال  وضحاها، 
خطر  لكون  غريه؛  مع  السليم  عىل  هنا  تنطبق  األدلة  من  السابق  املطلب 

اإلصابة بالوباء وارد.

اهلل  رسول  أن  عوف:  بن  الرمحن  عبد  رواه  ما  أيضًا:  األدلة  ومن 
تقدموا  فال  بأرض  به  سمعتم  ))إذا  الطاعون-:  -عن  قال  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 
عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم هبا، فال خترجوا فرارًا منه(()))؛ حتى ال ينتقل 

املرض من شخص إىل آخر، واملصافحة كذلك.

أو  الكولريا  مثل  عدوى  أي  »إن  املرصية:  اإلفتاء  دار  فتوى  يف  وجاء 
الكورونا أوغريها من األوبئة، ما دامت عدوى هذا املرض تنتقل باملصافحة 

الرشح املمتع ))/0)).  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الطب، باب ما يذكر يف الطاعون، برقم: )5730)   (((
والكهانة  والطرية  الطاعون  باب  السالم،  كتاب  صحيحه،  يف  ومسلم   ،(30/7

ونحوها، برقم: )9)))) 4/)74).
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كام  السالمة،  بأسباب  وأخذًا  للرضر،  دفعًا  ترُكها؛  رشعًا  فالواجب  باليد؛ 
.(((»(((﴾ يِۡديُكۡم إَِل ٱتلَّۡهلَُكةِ

َ
قال تعاىل: ﴿َوَل تُۡلُقواْ بِأ

باملصافحة  الرضر  املسلم  خيش  »إذا  املشيقح:  خالد  الشيخ  وقال 
بالعدوى، يكتفي بالسالم مشافهة«)3)، ويف هذا احلث عىل ترك املصافحة يف 

زمن الوباء، وجتنب ما فيه رضر.

البقرة: 95).  (((
عىل الرابط التايل:  (((

https://www.elnabaa.net/807609

حمارضة ألقاها يف جامعة القصيم بمناسبة وباء كورونا، عىل الرابط التايل:  (3(
https://bit.ly/373aatD

https://www.elnabaa.net/807609
https://bit.ly/373aatD
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الثالث المبحث 
حكم الجناية في المصافحة

وفيه مطلبان:

المطلب األول: العمد في المصافحة:

إذا تعمد املصاب باملرض املعدي نقله إىل السليم عن طريق املصافحة، 
فإنه بفعله هذا قد ارتكب أمرًا حمرمًا، ويرتتب عليه عدة أمور:

ِيَن  ﴿َوٱلَّ تعاىل:  قال  املسلمني،  من  غريه  رضر  لتعمده  اإلثم؛  األول: 
يُۡؤُذوَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰت بَِغرۡيِ َما ٱۡكتََسُبواْ َفَقِد ٱۡحَتَملُواْ ُبۡهَتٰٗنا ِإَوثٗۡما 

بِيٗنا58﴾))). مُّ
وجاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم: )7/94/د9( بشأن األحكام 
إىل  اإليدز  بمرض  العدوى  نقل  د  »تعمُّ اإليدز:  بمرض  املتعلقة  الفقهية 
كبائر  من  ويعد  حمرم،  عمٌل  التعمد،  صور  من  صورة  بأية  منه،  السليم 

الذنوب واآلثام«))).

واإلثم خيتلف بحسب قصد اجلاين، إن قصد اإلرضار بشخص معني، أو 
قصد اإلرضار باملجتمع.

الثاين: الضامن؛ يف حال ترضر املجني عليه من انتقال الوباء إليه، وذلك 
بحسب الرضر الذي أصابه؛ ألن األصل يف اجلناية الواردة عىل حمل معصوم، 

األحزاب: 58.  (((
ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة 697/4.  (((



أحكام المصافحة في زمن األوبئة

319
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

فإن  القضاء،  إىل  أمكن)))، ومردُّ ذلك  ما  الزاجر  أو  اجلابر  بإجياب  اعتبارها 
عليه مع دية ما أتلفه: التعزير، بام يراه القايض، يف مثل هذه املسألة.

وبحسب  الفعل،  عن  الناشئ  الرضر  بحسب  وتكون  العقوبة؛  الثالث: 
التنبيه  ينبغي  لكن  املجتمع،  يف  اإلفساد  أو  معني،  بشخص  اإلرضار:  قصد 
عىل أمر مهم، وهو: أن وباء كورونا ليس من األمراض التي ال يرجى برؤها، 
وال مما يغلب عىل الظن موت املصاب به، حيث أن نسبة الشفاء عالية جدًا، 

ونسبة الوفيات قليلة جدًا، كام أفادت بذلك التقارير الصحية))).
يف  اإلفساد  من  يعتب  هذا  فإن  باملجتمع؛  اإلرضار  اجلاين  قصد  فإن 
 َ ُيَارُِبوَن ٱللَّ ِيَن  ٱلَّ ُؤاْ  َجَزٰٓ األرض، وجاءت عقوبته يف قوله تعاىل: ﴿إِنََّما 
يِۡديِهۡم 

َ
َع أ ۡو ُتَقطَّ

َ
ۡو يَُصلَُّبٓواْ أ

َ
ن ُيَقتَّلُٓواْ أ

َ
ۡرِض فََساًدا أ

َ
ۥ َويَۡسَعۡوَن ِف ٱۡل َورَُسوَلُ

ۡنَياۖ َولَُهۡم ِف  ۡرِضۚ َذٰلَِك لَُهۡم ِخۡزٞي ِف ٱدلُّ
َ
ۡو يُنَفۡواْ ِمَن ٱۡل

َ
رُۡجلُُهم ّمِۡن ِخَلٍٰف أ

َ
َوأ

ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم33﴾)3)، فيأخذ حكم املفسد يف األرض، يف العقوبة.
املتعمد  بشأن  )7/94/د9(  رقم:  اإلسالمي  الفقه  جممع  قرار  يف  جاء 
هذه  وتتفاوت  الدنيوية،  العقوبة  يستوجب  أنه  كام   ..« اإليدز:  مرض  بنقل 
العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره عىل األفراد وتأثريه عىل املجتمع، فإن كان 
قصد املتعمد إشاعة هذا املرض اخلبيث يف املجتمع فعمله هذا يعد نوعًا من 
احلرابة واإلفساد يف األرض، ويستوجب إحدى العقوبات املنصوص عليها 

يف آية احلرابة«)4)، وينطبق ذلك عىل املتعمد بنرش وباء كورونا يف الناس.
ينظر: بدائع الصنائع 3/7)3، واملوسوعة الفقهية 8)/69.  (((

.https://bit.ly/3gV1JUi :والرابط ،https://bit.ly/3p0ft2X :ينظر: الرابط التايل  (((
املائدة: 33.  (3(

ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة 697/4.  (4(

https://bit.ly/3gV1JUi
https://bit.ly/3p0ft2X
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وإن قصد اجلاين اإلرضار بشخص معني، فيختلف بحسب املجني عليه، 
كام ييل:

املوت . ) من  سالمته  الظن  عىل  ويغلب  سليم،  شخص  عىل  جيني  أن 
ألن  وذلك  العمد؛  شبه  القتل  من  فإنه  بسببه؛  مات  ثم  الوباء،  هذا  بسبب 
ضابط القتل شبه العمد هو: »أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، فيقتله بام 
ال يغلب عىل الظن موته به«)))، وتقدم أن نسبة الشفاء من الوباء، للشخص 
ثبوت  متنع  شبهة  فهي  جدًا،  عالية  األمراض،  من  السليم  الصحة،  املعتدل 
الدفع  يف  كاحلدود  »القصاص  نجيم:  ابن  قال  اجلاين؛  حق  يف  القصاص 
بالشبهة، فال يثبت إال بام تثبت به احلدود«)))، لكن جتب عليه الدية، ويعزره 

القايض بام يراه.

العدوى  نقل  د  تعمُّ من  قصده  كان  »وإن  البار:  عيل  حممد  الدكتور  قال 
عوقب  بعد،  إليه  املنقول  يمت  ومل  العدوى  ومتت  بعينه،  شخص  إعداء 
حق  من  يكون  الوفاة  حدوث  وعند  املناسبة،  التعزيزية  بالعقوبة  املتعمد 
شخص  إعداء  العدوى  نقل  تعمد  من  قصده  كان  إذا  وأما  الدية،  الورثة 

بعينه، ولكن مل تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية«)3).

واملبدع   ،366/9 والفروع   ،378/8 املحتاج  وحتفة   ،(00/6 احلقائق  تبيني  ينظر:   (((
7/)9)، والرشح املمتع 0)/39).

األشباه والنظائر ص: 0)).  (((
ص:   9 عدد:  اإلسالمي،  الفقه  جممع  جملة  والفقهية،  االجتامعية  ومشاكله  اإليدز   (3(

.((3(
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ليس . ) أو  السن،  يف  كبري  أو  مزمن،  مرض  فيه  شخص  عىل  جيني  أن 
ومات  بالوباء،  موته  الظن  عىل  يغلب  ممن  األمراض،  لتحمل  مناعة  لديه 
مسألة:  وهي  به،  فامت  ساًم  غريه  سقى  من  عىل  خُيّرج  فهذا  ذلك،  بسبب 
والذي  أقوال؛  عىل  العلامء  بني  اخلالف  فيها  وقع  التي  بالتسبب(  )القتل 
عليه اجلمهور: أن القتل بالسم، قتل عمد، يوجب القود )برشط: أن يقصد 

املتسبب الرضر، وأن يكون ذلك السبب قد أدى إىل املوت( ))).

واستدلوا بأدلة منها:

ِف  ٱۡلقَِصاُص  َعلَۡيُكُم  ُكتَِب  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  قوله 

ٱۡلَقۡتَل﴾))).
اهلل  رسول  »كان  قال:  هريرة،  أيب  عن  موصوالً  داود  أبو  أخرجه  وما 
بخيب  هيودية  له  فأهدت  الصدقة،  يأكل  وال  اهلدية،  يقبل  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 
القوم  وأكل  منها،  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  فأكل  سمتها،  مصلية  شاة 
الباء  بن  برش  فامت  مسمومة((،  أهنا  أخبتني  فإهنا  أيديكم  ))ارفعوا  فقال: 
بن معرور األنصاري، فأرسل إىل اليهودية: ))ما محلك عىل الذي صنعت؟((

ينظر: املبسوط 6)/53)، وحاشية ابن عابدين 6/)54، واملدونة 656/4، ورشح   (((
املحتاج 8/5))، واملغني  الكبري ))/86، ومغني  خمترص خليل 8/8-9، واحلاوي 

66/8)، واإلنصاف 440/9.
البقرة: 78).  (((
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فقالت: إن كنت نبيًا مل يرضك الذي صنعت، وإن كنت ملكًا أرحت الناس 
منك، فأمر هبا رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو، فقتلت«))).

السم  دست  التي  اليهودية  قتل  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  الرسول  أن  ووجهه: 
القود عىل من وضع  فدل ذلك عىل وجوب  الباء،  بن  ملقتل برش  قصاصًا؛ 
ساًم إلنسان آخر فقتله به، فكذلك يف مسألة اجلناية بنقل وباء كورونا عمدًا 

بطريق املصافحة. واهلل أعلم.

العدوى  نقل  د  تعمُّ من  قصده  كان  »وإن  البار:  عيل  حممد  الدكتور  قال 
وانتقلت  غالبًا،  به  تصيب  اإلعداء  طريقة  وكانت  بعينه،  شخص  إعداء 

العدوى وأدت إىل قتل املنقول إليه؛ يعاقب بالقتل قصاصًا«))).

المطلب الثاني: الخطأ في المصافحة:

طريق  عن  السليم  إىل  منه  وانتقل  املعدي  باملرض  املصاب  أخطأ  إذا 
ونحو  والرشاء،  البيع  من  فعله،  له  ما  وفعل  الناس،  خالط  بأن  املصافحة، 

ذلك، فإنه يرتتب عليه عدة أمور:

َعلَۡيُكۡم  ﴿َولَۡيَس  لجو:  زع  الباري  لقول  اإلثم؛  سقوط  األول: 
َغُفوٗرا   ُ ٱللَّ َوَكَن  قُلُوُبُكۡمۚ  َدۡت  َتَعمَّ ا  مَّ َوَلِٰكن  بِهِۦ  تُم 

ۡ
ۡخَطأ

َ
أ فِيَمآ  ُجَناٞح 

أخرجه أبو داود يف سننه، برقم: )))45) 74/4)، والطباين يف املعجم الكبري برقم:   (((
))0))) )/34، واحلاكم يف املستدرك برقم: )4967) 3/)4) وقال: »صحيح عىل 
83/8، قال  رشط مسلم ومل خيرجاه« ، والبيهقي يف السنن الكبى برقم: )0)60)) 

األلباين يف صحيح سنن أيب داود: »حسن صحيح« برقم: )))45).
ص:   9 عدد:  اإلسالمي،  الفقه  جممع  جملة  والفقهية،  االجتامعية  ومشاكله  اإليدز   (((

.((3(
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نَا﴾)))، جاء يف 
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ رَِّحيًما5﴾)))، وقوله: ﴿َربََّنا َل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

احلديث الذي أخرجه مسلم: أن اهلل قال بعدها: ))قد فعلت(()3).
أو  اجلهل،  أو  باخلطأ،  تسقط  ال  العباد  حقوق  ألن  الضامن؛  الثاين: 
النسيان، قال السيوطي: »اعلم أن قاعدة الفقه: أن النسيان واجلهل، ُمسَقط 
لإلثم مطلقًا، وأما احلكم: فإن وقعا يف.. فعل منهي.. فيه إتالف؛ مل يسقط 

الضامن«)4).
إصابة  يف  تسبب  من  عىل  واجب  »الضامن  الثبيتي:  سعود  الدكتور  قال 

غريه، واجلهل واخلطأ والنسيان ال تسقط حقوق اآلخرين«)5).
َيۡقُتَل  ن 

َ
أ لُِمۡؤِمٍن  َكَن  ﴿َوَما  تعاىل:  لقوله  والكفارة؛  الدية  الثالث: 

َسلََّمٌة  مُّ َودِيَةٞ  ۡؤِمَنةٖ  مُّ َرَقَبةٖ  َفَتۡحرِيُر  ا  َخَطٔٗ ُمۡؤِمًنا  َقَتَل  َوَمن  اۚ  َخَطٔٗ إِلَّ  ُمۡؤِمًنا 
باخلطأ؛  نقل عدوى كورونا  اجلاين  أن  ﴾)6)، وبام  ْۚ قُوا دَّ يَصَّ ن 

َ
أ  ٓ إِلَّ ۡهلِهِۦٓ 

َ
أ إَِلٰٓ 

فحكمه حكم من يقتل باخلطأ، من حتمله الكفارة، وحتمل عاقلته الدية، كام 
قرره أهل العلم)7).

األحزاب: 5.  (((

البقرة: 86).  (((
ۡو 

َ
أ نُفِسُكۡم 

َ
أ ِفٓ  َما  ُتۡبُدواْ  صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب بيان قوله تعاىل: ﴿ِإَون   (3(

﴾ ]البقرة: 84)[، برقم: )6))) )/6)). ُ ُتُۡفوهُ ُيَاِسۡبُكم بِهِ ٱللَّ
األشباه والنظائر ص: 88).  (4(

جملة  واالجتامعية،  األرسية  املريض  وعالقة  أحكامه  )اإليدز(  املكتسبة  املناعة  نقص   (5(
جممع الفقه اإلسالمي، عدد: 9 ص: 998).

النساء: )9.  (6(
ينظر: بدائع الصنائع 7/ )5)، ومواهب اجلليل 40/6)، ومغني املحتاج 334/5،   (7(

واملغني 8/)7).
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واجبتان  والكفارة  الدية  فإن  احلكم  »وأما  الثبيتي:  سعود  الدكتور  قال 
عليه؛ إذ اخلطأ ال يسقط حقوق اآلخرين املالية، كام أنه ال يسقط الواجبات، 

فمن نام عن صالة أو نسيها جيب أداؤها إذا ذكرها«))).

جملة  واالجتامعية،  األرسية  املريض  وعالقة  أحكامه  )اإليدز(  املكتسبة  املناعة  نقص   (((
جممع الفقه اإلسالمي، عدد: 9 ص: 998).
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المبحث الرابع
بدائل المصافحة في زمن الوباء

وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول: السالم باإلشارة:

التلفظ واملصافحة  بني  بالتلفظ، وقد جيمع  يكون  أن  السالم  األصل يف 
النبي  عن  ورد  باإلشارة  والسالم  تقدم-،  اللقاء-كام  عند  األتم  وهو 
ىلص ُهللا هيلع ملسو أنه فعله؛ وذلك فيام رواه الرتمذي عن أسامء بنت يزيد: »أن 
قعود،  النساء  من  وعصبة  يومًا،  املسجد  يف  مرَّ  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول 
رواية  ويف  حسن)))،  حديث  هذا  الرتمذي:  قال  بالتسليم«،  بيده  فألوى 
أنه  عىل  حممول  »فهذا  األذكار:  يف  النووي  قال  علينا«)))،  »فسلم  داود:  أيب 

ىلص ُهللا هيلع ملسو مجع بني اللفظ واإلشارة«)3).

دون  باإلشارة  التحية  ألن  هني؛  حمل  به  التلفظ  دون  باإلشارة  والسالم 
التلفظ حلاجة،  ترك  النَّصارى)4)، وإن  أو  باليهود  تشبَّه  فيها  بالسالم  التلّفظ 

األحاديث  سلسلة  يف  األلباين  صححه   ،58/5  ((697( برقم:  الرتمذي  سنن   (((
الصحيحة )/)63.

4/)35، صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن  سنن أيب داود، برقم: )04)5)   (((
أيب داود برقم: )04)5).

ص: 46).  (3(
ينظر: فتح الباري ))/9).  (4(
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أو عذر، كاألخرس مثاًل، فيصح دون كراهة، وقد جيب الرد باإلشارة عىل 
األصم الذي ال يسمع الرد باللفظ))).

الباري: »والنهي عن السالم باإلشارة خمصوص  قال ابن حجر يف فتح 
شغل  يف  يكون  ملن  مرشوعة  فهي  وإال  ورشعًا،  حسًا  اللفظ  عىل  قدر  بمن 
وكذا  واألخرس،  والبعيد،  كاملصيل،  السالم،  بجواب  التلفظ  من  يمنعه 

السالم عىل األصم«))).

عند  أو  الُبعد،  عند  هبا  بأس  ال  بالسالم  »اإلشارة  باز:  ابن  الشيخ  قال 
النبي  مر  قد  ويشري،  يسلم  التلفظ،  مع  لكن  يسمع،  ال  عليه  املسلم  كون 
يسلم،  أنه  إلفهامهن  بيده  وأشار  عليهن  فسلم  نساء  عىل  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 
هيلع ةالصلا مالسلاو، فإذا كان املسلم عليه بعيدًا، أو ال يسمع السالم؛ ملرض 
يف سمعه؛ أو ألسباب أخرى فسلم باللفظ وأشار حتى يفهم املسلم عليه أنه 
يسلم عليه فال بأس بذلك، أما االكتفاء باإلشارة فال، ال يكتفي باإلشارة؛ 

ألن هذا فيه تشبه بأعداء اهلل«)3)

من  عىل  واإلشارة  اللفظ  بني  اجلمع  »)وجيب  املطالب:  أسنى  يف  وجاء 
اجلواب  فرض  عنه  ويسقط  اإلفهام  به  ليحصل  أصم(  )عىل  السالم  رد( 

 ،443/( والبناية   ،(66/9 القرطبي  وتفسري   ،(89/( املوطأ  رشح  املنتقى  ينظر:   (((
وحاشية الطحطاوي ص: 0)3، وكشاف القناع )/56).

.(4/((  (((
.https://bit.ly/37jD0Gc :فتاوى ابن باز يف موقعه اإللكرتوين عىل الرابط التايل  (3(

https://bit.ly/37jD0Gc
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)ومن سلم عليه( أي األصم )مجع بينهام( أيضًا ليحصل به اإلفهام ويستحق 
اجلواب،... و)اجلمع بينها وبني اللفظ أفضل( من االقتصار عىل اللفظ«))).

اعتاد  قد  وكان  باملشافهة؛  بالسالم  املسلم  اكتفى  إذا  احلالة  هذه  ويف 
النبي  أن  احلديث:  ففي  اهلل؛  بإذن  كاماًل  األجر  له  يكتب  فإنه  املصافحة، 
يعمل  كان  ما  له  ُكتب  سافر  أو  العبد  مرض  ))إذا  قال:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 
يصافح  املسلم  كان  »وإذا  املشيقح:  خالد  الشيخ  قال  مقياًم(()))،  صحيحًا 

وتركها خشية هذا املرض، فإنه يكتب له أجرها«)3).

المطلب الثاني: المصافحة بالقفاز:

من  الوقاية  أنواع  من  نوع  القفازات  بارتداء  املصافحة  أن  شك  ال 
يعلق  قد  ما  بسبب  آمنة؛  ليست  لكنها  ونحوها،  كالكاممة  بالوباء؛  اإلصابة 
هبا من الفايروسات والبكترييا الضارة، فاإلنسان بُلبسه للقفازات ربام ملس 
الصحية  املنظامت  الناس، مما أكدت  أو يرض غريه من  أو عينيه،  هبام برشته، 
انتقال املرض من خالهلا، فقد أكدت منظمة الصحة العاملية أن: »الفريوس 
املستجد يستقر عىل القفازات، وبالتايل إذا ملست وجهك قد تلتقط العدوى 

بال شك«)4).

.(83/4  (((
أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلاهد والسري، باب يكتب للمسافر مثل ما كان   (((

يعمل يف اإلقامة، عن أيب موسى، برقم: )996)) 57/4.
https://bit. :حمارضة ألقاها يف جامعة القصيم بمناسبة وباء كورونا، عىل الرابط التايل  (3(

ly/373aatD

.https://ara.tv/r2j2w :عىل املوقع التايل  (4(

https://bit.ly/373aatD
https://bit.ly/373aatD
https://ara.tv/r2j2w
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»إهنا ال تويص  إنجلرتا(:  العامة يف  الصحة  )هيئة  باسم  املتحدث  وقال 
باستخدام عامة الناس القفازات كتدبري وقائي ضد فريوس كوفيد-9)... 
األولوية  إعطاء  املعدية  األمراض  انتقال  من  القلقني  األشخاص  عىل  جيب 
التنفيس  اجلهاز  ونظافة  الشخصية  النظافة  من  جيد  مستوى  عىل  للحفاظ 

واليدين«))).
لوباء  التصدي  يف  أنجع  مستمر  بشكل  اليدين  غسل  أن  يتبني  وهبذا 
كورونا، ويقدم محاية أفضل من القفازات؛ لذلك ال يعتب هذا البديل مناسبًا 
إال ملن اضطر إليه، فمثاًل يف بعض املناسبات االجتامعية، ربام جيد الشخص 
حرجًا من قريب له يصافحه، فالقفزات تعتب واقية له -بإذن اهلل- من انتقال 

العدوى، مع أنه ينبغي له اجتناب املصافحة، كام تقدم بيانه.

المطلب الثالث: الضرب بالقبضة أو بالمرفق:

فريوس  انتشار  ظل  يف  الناس  بعض  اختذها  التي  املصافحة  بدائل  من 
كورونا: الرضب بالقبضة أو باملرفق أو غريها؛ خوفًا من انتقال العدوى.

ويرضب  أيدهيام،  أصابع  الشخصني  من  كل  يقبض  أن  وصورهتا: 
أحدمها اآلخر )بظاهر القبضة(، عند اللقاء، وكذلك بمرفقيهام، عوضًا عن 

املصافحة، أو غري ذلك مما اختذه الناس للتحرز من العدوى.

.https://bit.ly/2LydULa :عىل املوقع التايل  (((

https://bit.ly/2LydULa
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لذلك دعت بعض اجلهات الصحية حول العامل إىل تغيري طرق التفاعل 
اليومية  املصافحات والتحيات  االجتامعي بني األشخاص، حيث أصبحت 

املتعارف عليها غري مرحب هبا يف الوقت احلايل؛ بسبب الوباء))).

والذي يظهر أنه ال ينبغي اختاذ هذه الطرق؛ ألمرين:
عليه . ) فالذي  العدوى،  من  التحرز  يف  جمدية  غري  الطرق  هذا  لكون 

التوجيهات الصحية التباعد اجلسدي، وعدم مالمسة األشخاص اآلخرين، 
إال ما كان يف حميط األرسة الواحدة.

السنن . ) يف  الرتمذي  روى  وقد  بالكفار،  تشبه  فيه  يكون  قد  هذا  أن 
من  منا  ))ليس  قال:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  أن  شعيب،  بن  عمرو  عن 
اليهود اإلشارة  بالنصارى، فإن تسليم  باليهود، وال  تشبه بغرينا، ال تشبهوا 
يف  النسائي  وروى  باألكف(()))،  اإلشارة  النصارى  وتسليم  باألصابع، 
ملسو قال:  هيلع  ُهللا  ىلص  الكبى، عن جابر بن عبد اهلل، أن رسول اهلل  السنن 
والرؤوس  باألكف  تسليمهم  فإن  والنصارى،  اليهود  تسليم  تسلموا  ))ال 

واإلشارة(()3)، أي: أن فعلهم اإلشارة دون التلفظ بالسالم.
مصافحة  اخلب:  هذا  )السبت-3)/7/)44)هـ(  األوسط  الرشق  صحيفة  يف  جاء   (((
https:// :بـ»الكوع« بني وزراء الصحة األوروبيني خشية »كورونا«، عىل الرابط التايل

،bit.ly/2JEz4Ha

.https://bit.ly/3mpYVQn :وينظر: الرابط التايل
سنن الرتمذي، برقم: )695)) 56/5، قال األلباين يف صحيح اجلامع: »حسن« برقم:   (((
 (503( برقم:  جابر  عن  الشاميني،  مسند  يف  الطباين  وأخرجه   ،956/((5434(

.(89/(
الفتح ))/4): »سنده جيد«، ، وقال  ابن حجر يف  34/9)، قال  برقم: )00)0))   (3(

األلباين يف صحيح اجلامع: »حسن« برقم: )7)73))/4))).

https://bit.ly/2JEz4Ha
https://bit.ly/2JEz4Ha
https://bit.ly/3mpYVQn
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الخاتمة

ويف اخلتام: أمحد اهلل زع لجو عىل عظيم فضله، وجزيل إحسانه، وأمحده 
سبحانه عىل ما منَّ به عيلَّ وأعانني بإهناء هذا البحث، والذي أسأله سبحانه 

أن جيعله مباركًا مسددًا، وأن يوفقني وقارئه يف الدنيا واآلخرة.

وفيام ييل أهم النتائج والتوصيات:

أوالً: النتائج:

أن األصل يف املصافحة أهنا مستحبة، والسنة أن تكون باليد اليمنى.. )

عدم جواز املصافحة للمصاب بالوباء لغريه مطلقًا؛ ملا ثبت عن النبي . )
الكريم ىلص ُهللا هيلع ملسو.

انتشاه، . 3 ملنع  الوباء؛  لغريه، يف زمن  السليم  من  املصافحة  عدم جواز 
ولوجوب طاعة ويل األمر.

د اجلناية بنقل العدوى حمرمة، وحيكم عليه باإلفساد إن قصد . 4 أن تعمُّ
نتيجة  بحسب  فيعاقب  بعينه؛  شخصًا  قصد  وإن  املجتمع،  يف  الوباء  انتشار 

اجلناية.

اإلثم، . 5 عنه  ُتسِقط  باملصافحة؛  املخطئ  من  العدوى  بنقل  اجلناية  أن 
وال ُتسِقط الدية والكفارة.

أن من بدائل املصافحة يف زمن الوباء: اإلشارة مع التلفظ بالسالم؛ . 6
وهي مرشوعة.
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التوصيات: ثانيًا: 

توعية الفرد واملجتمع بأحكام املصافحة يف زمن األوبئة، عىل مستوى . )
األفراد واحلكومات.

املحافظة عىل . ) أزمنة األوبئة، مع  بدائل للمصافحة يف  بإجياد  االهتامم 
اهلدي النبوي يف الرتابط املجتمعي.

املخوف . 3 وتبيني  األوبئة،  نوازل  للنظر يف:  طبية  تشكيل جلان رشعية 
من غريه؛ لتعلق األحكام الرشعية-كالوصايا واجلنايات- بذلك.



أحكام المصافحة في زمن األوبئة

332
العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021ممجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

فهرس المصادر والمراجع
- القرآن الكريم.

مفرج، . ) بن  حممد  بن  مفلح  بن  حممد  املؤلف:  املرعية،  واملنح  الرشعية  اآلداب 
)املتوىف:  احلنبيل  الصاحلي  ثم  الراميني  املقديس  الدين  شمس  اهلل،  عبد  أبو 

763هـ(، النارش: عامل الكتب.
املالكي . ) العريب  بن  بكر  أبو  اهلل  عبد  بن  حممد  القايض  املؤلف:  القرآن،  أحكام 

)املتوىف: 543هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.
األربعون النووية )مع زيادات ابن رجب همحر  هللا(، املؤلف: حميي الدين النووي . 3

الرشبيني  املحقق:  ))63 - 676هـ( وابن رجب احلنبيل )736 - 795هـ(، 
بن فايق الرشبيني، راجعها وقدم هلا: مصطفى بن العدوي.

اإلرشاد إىل سبيل الرشاد، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب موسى الرشيف، أبو . 4
عيل اهلاشمي البغدادي )املتوىف: 8)4هـ(، املحقق: د. عبد اهلل بن عبد املحسن 

الرتكي، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، املؤلف: حممد نارص الدين األلباين . 5

 - اإلسالمي  املكتب  النارش:  الشاويش،  زهري  إرشاف:  0)4)هـ(،  )املتوىف: 
بريوت، الطبعة الثانية، 405)هـ.

بن . 6 الب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  املؤلف:  االستذكار، 
عاصم النمري القرطبي )املتوىف: 463هـ(، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد عيل 

معوض، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
زكريا . 7 بن  حممد  بن  زكريا  املؤلف:  الطالب،  روض  رشح  يف  املطالب  أسنى 

دار  النارش:  6)9هـ(،  )املتوىف:  السنيكي  حييى  أبو  الدين  زين  األنصاري، 
الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ.
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األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم . 8
حواشيه  وضع  970هـ(،  )املتوىف:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف  حممد،  بن 
العلمية، بريوت  الكتب  دار  النارش:  الشيخ زكريا عمريات،  أحاديثه:  وخرج 

- لبنان، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
السيوطي . 9 الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  والنظائر،  األشباه 

)املتوىف: ))9هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، املؤلف: موسى بن أمحد بن موسى بن سامل . 0)

النجا  أبو  الدين،  رشف  الصاحلي،  ثم  املقديس،  احلجاوي  سامل  بن  عيسى  بن 
دار  النارش:  السبكي،  موسى  حممد  اللطيف  عبد  املحقق:  968هـ(،  )املتوىف: 

املعرفة، بريوت - لبنان.
الكبري(، . )) والرشح  املقنع  مع  )املطبوع  اخلالف  من  الراجح  معرفة  اإلنصاف يف 

)املتوىف:  امَلْرداوي  أمحد  بن  سليامن  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عالء  املؤلف: 
الدكتور   - الرتكي  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  حتقيق:  885هـ(، 
واإلعالن،  والتوزيع  والنرش  للطباعة  هجر  النارش:  احللو،  حممد  عبد الفتاح 

القاهرة - مجهورية مرص العربية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ-995)م.
املحاسن . )) أبو  الروياين،  املؤلف:  الشافعي(،  املذهب  فروع  )يف  املذهب  بحر 

النارش:  عبد الواحد بن إسامعيل )ت )50هـ(، املحقق: طارق فتحي السيد، 
دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 009)م.

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، املؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن . 3)
أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف: 587هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة 

الثانية، 406)هـ.
الصغري، . 4) الصاوي عىل الرشح  املعروف بحاشية  املسالك  السالك ألقرب  بلغة 

)الرشح الصغري هو رشح الشيخ الدردير لكتابه املسمى أقرب املسالك ملَِْذَهِب 
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بالصاوي  الشهري  العباس أمحد بن حممد اخللويت،  أبو  املؤلف:  َمالٍِك(،  َماِم  اإْلِ
املالكي )املتوىف: )4))هـ(، النارش: دار املعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ.

بن . 5) بن أمحد  بن موسى  بن أمحد  أبو حممد حممود  املؤلف:  اهلداية،  البناية رشح 
حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيني )املتوىف: 855هـ(، النارش: دار الكتب 

العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 0)4)هـ.
البيان والتحصيل والرشح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة، املؤلف: أبو . 6)

حممد  د.  حققه:  0)5هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  رشد  بن  أمحد  بن  حممد  الوليد 
الطبعة  لبنان،   - بريوت  اإلسالمي،  الغرب  دار  النارش:  وآخرون،  حجي 

الثانية، 408)هـ.
بن . 7) عيل  بن  عثامن  املؤلف:   ، ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  احلقائق رشح  تبيني 

احلاشية:  743هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الزيلعي  الدين  فخر  البارعي،  حمجن 
ْلبِيُّ  شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إسامعيل بن يونس الشِّ
القاهرة،  بوالق،   - األمريية  الكبى  املطبعة  النارش:  ))0)هـ(،  )املتوىف: 

الطبعة األوىل، 3)3)هـ.
حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي، املؤلف: أبو العال حممد عبد الرمحن بن . 8)

 - العلمية  الكتب  دار  النارش:  353)هـ(،  )املتوىف:  املباركفورى  الرحيم  عبد 
بريوت.

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج، املؤلف: أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، . 9)
املكتبة  النارش:  العلامء،  من  جلنة  بمعرفة  نسخ  عدة  عىل  وصححت  روجعت 
النرش:  عام  طبعة،  بدون  حممد،  مصطفى  لصاحبها  بمرص  الكبى  التجارية 

357)هـ.
الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف، املؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي . 0)

بن عبد اهلل، أبو حممد، زكي الدين املنذري )املتوىف: 656هـ(، املحقق: إبراهيم 
شمس الدين، النارش: دار الكتب العلمية - بريوت، الطبعة األوىل، 7)4)هـ.
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التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، املؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد اهلل . ))
حتقيق:  463هـ(،  )املتوىف:  القرطبي  النمري  عاصم  بن  الب  عبد  بن  حممد  بن 
عموم  وزارة  النارش:  البكري،  الكبري  عبد  حممد   ، العلوي  أمحد  بن  مصطفى 

األوقاف والشؤون اإلسالمية - املغرب، عام النرش: 387)هـ.
هتذيب اللغة، املؤلف: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: . ))

 - العريب  الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مرعب،  عوض  حممد  املحقق:  370هـ(، 
بريوت، الطبعة األوىل، )00)م.

بن . 3) احلسني  حممد  أبو  السنة،  حميي  املؤلف:  الشافعي،  اإلمام  فقه  يف  التهذيب 
مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: 6)5هـ(، املحقق: عادل 
الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  معوض،  حممد  عيل  املوجود،  عبد  أمحد 

األوىل، 8)4)هـ.
املؤلف: زين . 4) الكلم،  العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثًا من جوامع  جامع 

ثم  البغدادي،  الَسالمي،  احلسن،  بن  رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين 
إبراهيم   - األرناؤوط  شعيب  املحقق:  795هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  الدمشقي، 

باجس، النارش: مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة السابعة، ))4)هـ.
وسننه . 5) ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 

البخاري  اهلل  عبد  أبو  إسامعيل  بن  املؤلف: حممد  البخاري،  وأيامه = صحيح 
النجاة  طوق  دار  النارش:  النارص،  نارص  بن  زهري  حممد  املحقق:  اجلعفي، 
)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة األوىل، 

))4)هـ.
أبو عبد اهلل حممد بن أمحد . 6) املؤلف:  القرطبي،  القرآن = تفسري  اجلامع ألحكام 

)املتوىف:  القرطبي  الدين  شمس  اخلزرجي  األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن 
)67هـ(، حتقيق: أمحد البدوين وإبراهيم أطفيش، النارش: دار الكتب املرصية 

- القاهرة، الطبعة الثانية، 384)هـ.
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بن . 7) أمحد  املؤلف:  اإليضاح،  نور  الفالح رشح  مراقي  عىل  الطحطاوي  حاشية 
عبد  املحقق: حممد  )3))هـ،  تويف:   - احلنفي  الطحطاوي  إسامعيل  بن  حممد 
األوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  العلمية  الكتب  دار  النارش:  اخلالدي،  العزيز 

8)4)هـ.
املزين(، . 8) خمترص  رشح  )وهو  الشافعي  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

البغدادي،  البرصي  حبيب  بن  حممد  بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  املؤلف: 
 - معوض  حممد  عيل  الشيخ  املحقق:  450هـ(،  )املتوىف:  باملاوردي  الشهري 
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
دار اإلفتاء املرصية عرب موقعها الرسمي عىل الرابط التايل:. 9)

https://bit.ly/36V7v54

الرمحن . 30 عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 
حممد   :(3  ،8  ،( جزء  املحقق:  684هـ(،  )املتوىف:  بالقرايف  الشهري  املالكي 
حجي، جزء )، 6: سعيد أعراب، جزء 3 - 5، 7، 9 - )): حممد بوخبزة، 

النارش: دار الغرب اإلسالمي- بريوت، الطبعة األوىل، 994)م.
الرمحن . )3 عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  العباس شهاب  أبو  املؤلف:  الذخرية، 

املالكي الشهري بالقرايف )املتوىف: 684هـ(، املحققون: جزء )، 8، 3): حممد 
حجي، جزء )، 6: سعيد أعراب، جزء 3 - 5، 7، 9 - )): حممد بو خبزة، 

النارش: دار الغرب اإلسالمي- بريوت، الطبعة األوىل، 994)م.
رد املحتار عىل الدر املختار، املؤلف: ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد . )3

الفكر- دار  النارش:  )5))هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  الدمشقي  عابدين  العزيز 
بريوت، الطبعة الثانية، ))4)هـ- )99)م.

املبتدي - يف فقه إمام السنة أمحد بن حنبل الشيباين . 33 الندي رشح كايف  الروض 
89))هـ(،   -  ((08( البعيل  أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  املؤلف:  هنع،  هللا  يضر 
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من  حممود،  حسن  الرمحن  عبد  الشيخ  فضيلة  وتصحيحه:  طبعه  عىل  أرشف 
علامء األزهر، النارش: املؤسسة السعيدية - الرياض.

أبو . 34 املؤلف:  وفوائدها،  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري 
األلباين )املتوىف: 0)4)هـ(، النارش: مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، 

الطبعة األوىل، )ملكتبة املعارف(.
سنن ابن ماجه، املؤلف: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )املتوىف: . 35

العربية -  الكتب  دار إحياء  النارش:  الباقي،  73)هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد 
فيصل عيسى البايب احللبي.

بشري . 36 بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  املؤلف:  داود،  أيب  سنن 
حممد  املحقق:  75)هـ(،  )املتوىف:  ِجْستاين  السِّ األزدي  عمرو  بن  شداد  بن 

حميي الدين عبد احلميد، النارش: املكتبة العرصية، صيدا - بريوت.
الضحاك، . 37 بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  املؤلف:  الرتمذي،  سنن 

شاكر  حممد  أمحد  وتعليق:،  حتقيق  79)هـ(،  )املتوىف:  عيسى  أبو  الرتمذي، 
املدرس  عوض  عطوة  وإبراهيم  )ج3(،  الباقي  عبد  فؤاد  وحممد   ،)( )ج)، 
البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة  النارش:   ،)5 )ج4،  الرشيف  األزهر  يف 

احللبي، مرص، الطبعة الثانية، 395)هـ.
سنن الدارقطني، املؤلف: أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود . 38

بن النعامن بن دينار البغدادي الدارقطني )املتوىف: 385هـ(، حققه وضبط نصه 
حرز  عبد اللطيف  شلبي،  املنعم  عبد  حسن  األرنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق 
األوىل،  الطبعة  لبنان،   - بريوت  الرسالة،  مؤسسة  النارش:  برهوم،  أمحد  اهلل، 

4)4)هـ.
39 . -  384( البيهقي  عيلٍّ  بن  احلَُسني  بن  أمحد  بكر  أبو  املؤلف:  الكبري،  السنن 

458هـ(، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، النارش: مركز هجر 
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ياممة(،  السند حسن  )الدكتور عبد  العربية واإلسالمية  للبحوث والدراسات 
الطبعة األوىل، )43)هـ- ))0)م.

املؤلف: . 40 القريواين،  زيد  أيب  البن  الرسالة  متن  عىل  التنوخي  ناجي  ابن  رشح 
به:  اعتنى  837هـ(،  )املتوىف:  القريواين  التنوخي  ناجي  بن  عيسى  بن  قاسم 
الطبعة  لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  املزيدي،  فريد  أمحد 

األوىل، 8)4)هـ.
العثيمني . )4 حممد  بن  صالح  بن  حممد  املؤلف:  املستقنع،  زاد  عىل  املمتع  الرشح 

 -(4(( األوىل،  الطبعة  اجلوزي،  ابن  دار  النرش:  دار  ))4)هـ(،  )املتوىف: 
8)4)هـ.

الدين . )4 املؤلف: شهاب  القريواين،  زيد  أيب  الرسالة البن  متن  رشح زروق عىل 
أبو العباس أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى البنيس الفايس، املعروف بزروق 
)املتوىف: 899هـ(، اعتنى به: أمحد فريد املزيدي، النارش: دار الكتب العلمية، 

بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 7)4)هـ.
أبو . 43 املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  حممد  املؤلف:  للخريش،  خليل  خمترص  رشح 

عبد اهلل )املتوىف: )0))هـ(، النارش: دار الفكر للطباعة- بريوت، بدون طبعة 
وبدون تاريخ.

ْوِجردي . 44 اخلرُْسَ موسى  بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  املؤلف:  اإليامن،  شعب 
اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف: 458هـ(، حققه وراجع نصوصه وخرج 
وختريج  حتقيقه  عىل  أرشف  حامد،  احلميد  عبد  العيل  عبد  الدكتور  أحاديثه: 
أحاديثه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي - اهلند، النارش: 
ببومباي  السلفية  الدار  مع  بالتعاون  بالرياض  والتوزيع  للنرش  الرشد  مكتبة 

باهلند، الطبعة األوىل، 3)4)هـ.
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محاد . 45 بن  إسامعيل  نرص  أبو  املؤلف:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
اجلوهري الفارايب )املتوىف: 393هـ(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، النارش: 

دار العلم للماليني - بريوت، الطبعة الرابعة، 407)هـ.
صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان . 46

354هـ(،  )املتوىف:  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن 
املحقق: شعيب األرنؤوط، النارش: مؤسسة الرسالة - بريوت، الطبعة الثانية، 

4)4)هـ.
الدين، . 47 أبو عبد الرمحن حممد نارص  صحيح اجلامع الصغري وزياداته، املؤلف: 

0)4)هـ(،  )املتوىف:  األلباين  األشقودري  آدم،  بن  نجايت  بن  نوح  احلاج  بن 
النارش: املكتب اإلسالمي.

)املتوىف: . 48 الدين األلباين  املؤلف: حممد نارص  صحيح وضعيف سنن أيب داود، 
0)4)هـ(، مصدر الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات احلديثية - املجاين - 

من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية.
صحيفة الرشق األوسط عىل الرابط التايل:. 49

https://bit.ly/2JEz4Ha

النارش: . 50 األلباين،  الدين  نارص  حممد  املؤلف:  والرتهيب،  الرتغيب  ضعيف 
الطبعة  السعودية،  العربية  اململكة  الرياض -  املعارف للنرش والتوزيع،  مكتبة 

األوىل، ))4)هـ.
فتاوى ابن باز يف موقعه اإللكرتوين عىل الرابط التايل:. )5

https://bit.ly/37jD0Gc.

عبد . )5 بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  تقي  املؤلف:  تيمية،  البن  الكربى  الفتاوى 
احلراين  تيمية  ابن  حممد  بن  القاسم  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  السالم  عبد  بن  احلليم 
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الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  8)7هـ(،  )املتوىف:  الدمشقي  احلنبيل 
األوىل، 408)هـ-987)م.

للبحوث . 53 الدائمة  اللجنة  املؤلف:  األوىل،  املجموعة   - الدائمة  اللجنة  فتاوى 
العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش.

الدين عبد الرمحن بن أمحد . 54 البخاري، املؤلف: زين  الباري رشح صحيح  فتح 
)املتوىف:  احلنبيل  الدمشقي،  ثم  البغدادي،  الَسالمي،  احلسن،  بن  رجب  بن 
الباحثني،  من  وجمموعة  املقصود  عبد  بن  شعبان  بن  حممود  حتقيق:  795هـ(، 
دار  حتقيق  مكتب  احلقوق:  النبوية،  املدينة   - األثرية  الغرباء  مكتبة  النارش: 

احلرمني - القاهرة، الطبعة األوىل، 7)4)هـ- 996)م.
فتح القدير، املؤلف: حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني )املتوىف: . 55

50))هـ(، النارش: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب - دمشق، بريوت، الطبعة 
األوىل، 4)4)هـ.

الصديقي . 56 عالن  بن  حممد  املؤلف:  النواوية،  األذكار  عىل  الربانية  الفتوحات 
والتأليف  النرش  النارش: مجعية  )املتوىف: 057)هـ(،  املكي  الشافعي األشعري 

األزهرية.
)أو . 57 بن غانم  املؤلف: أمحد  القريواين،  أيب زيد  ابن  الدواين عىل رسالة  الفواكه 

)املتوىف:  املالكي  األزهري  النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  ابن  سامل  بن  غنيم( 
6)))هـ(، النارش: دار الفكر، بدون طبعة، 5)4)هـ.

فيض الباري عىل صحيح البخاري، املؤلف: )أمايل( حممد أنور شاه بن معظم . 58
شاه الكشمريي اهلندي ثم الديوبندي )املتوىف: 353)هـ(، املحقق: حممد بدر 
عامل املريهتي، أستاذ احلديث باجلامعة اإلسالمية بداهبيل )مجع األمايل وحررها 
العلمية  الكتب  دار  النارش:  الباري(،  فيض  إىل  الساري  البدر  حاشية  ووضع 

بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 6)4)هـ.
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الغفار، . 59 عبد  حسن  حممد  املؤلف:  والتوجيه،  األصالة  بني  الفقهية  القواعد 
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية:

 http://www.islamweb.net.

متيم . 60 بن  عمرو  بن  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  املؤلف:  العني،  كتاب 
د.  املخزومي،  مهدي  د  املحقق:  70)هـ(،  )املتوىف:  البرصي  الفراهيدي 

إبراهيم السامرائي، النارش: دار ومكتبة اهلالل.
املرداوي، . )6 سليامن  بن  عيل  الدين  لعالء  الفروع  تصحيح  ومعه  الفروع  كتاب 

الدين  شمس  اهلل،  عبد  أبو  مفرج،  بن  حممد  بن  مفلح  بن  حممد  املؤلف: 
الرامينى ثم الصاحلي احلنبيل )املتوىف: 763هـ(، املحقق: عبد اهلل بن  املقديس 

عبد املحسن الرتكي، النارش: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 4)4)هـ.
عبد . )6 شيبة،  أيب  بن  بكر  أبو  املؤلف:  واآلثار،  األحاديث  يف  املصنف  الكتاب 

35)هـ(،  )املتوىف:  العبيس  خواستي  بن  عثامن  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  اهلل 
املحقق: كامل يوسف احلوت، النارش: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة األوىل، 

409)هـ.
الدين . 63 صالح  بن  يونس  بن  منصور  املؤلف:  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف 

ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبيل )املتوىف: )05)هـ(، النارش: دار الكتب 
العلمية.

ابن . 64 الدين  مجال  الفضل،  أبو  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  املؤلف:  العرب  لسان 
صادر  دار  النارش:  ))7هـ(،  )املتوىف:  اإلفريقي  الرويفعي  األنصاري  منظور 

- بريوت، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.
املبدع يف رشح املقنع، املؤلف: إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، . 65

العلمية،  الكتب  دار  النارش:  884هـ(،  )املتوىف:  الدين  برهان  إسحاق،  أبو 
بريوت - لبنان، الطبعة األوىل، 8)4)هـ-997)م.
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املبسوط، املؤلف: حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )املتوىف: . 66
483هـ(، النارش: دار املعرفة - بريوت، بدون طبعة، 4)4)هـ.

جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة، املؤلف: تصدر . 67
عن منظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة.

الرمحن بن حممد بن سليامن . 68 جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر، املؤلف: عبد 
دار  النارش:  078)هـ(،  )املتوىف:  أفندي  بداماد  يعرف  زاده،  بشيخي  املدعو 

إحياء الرتاث العريب، بدون طبعة وبدون تاريخ.
بكر . 69 أيب  بن  عيل  الدين  نور  احلسن  أبو  املؤلف:  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع 

بن سليامن اهليثمي )املتوىف: 807هـ(، املحقق: حسام الدين القديس، النارش: 
مكتبة القديس، القاهرة، 4)4)هـ.

املجموع رشح املهذب )مع تكملة السبكي واملطيعي(، املؤلف: أبو زكريا حميي . 70
الدين حييى بن رشف النووي )املتوىف: 676هـ(، النارش: دار الفكر.

وباء . )7 بمناسبة  القصيم  جامعة  يف  ألقاها  املشيقح،  خالد  د.  للشيخ  حمارضة 
كورونا، عىل الرابط التايل:

https://bit.ly/373aatD

خمتار الصحاح، املؤلف: زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن عبد القادر . )7
احلنفي الرازي )املتوىف: 666هـ(، املحقق: يوسف الشيخ حممد، النارش: املكتبة 

العرصية - الدار النموذجية، بريوت - صيدا، الطبعة اخلامسة، 0)4)هـ.
خمترص اإلفادات يف ُرْبع العبادات واآلداب وزيادات، املؤلف: اإلمام حممد بن . 73

وتعليق:  حتقيق  083)هـ(،   -  (006( احلنبيل  الدمشقي  بلبان  بن  الدين  بدر 
حممد بن نارص العجمي، ساهم يف طبع هذا الكتاب: سعد عبد العزيز الراشد 
- الكويت، النارش: دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت 

- لبنان، الطبعة األوىل، 9)4)هـ.
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)املتوىف: . 74 املدين  بن عامر األصبحي  مالك  بن  أنس  بن  مالك  املؤلف:  املدونة، 
79)هـ(، النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 5)4)هـ.

أبو حممد عيل . 75 املؤلف:  العبادات واملعامالت واالعتقادات،  مراتب اإلمجاع يف 
456هـ(،  )املتوىف:  الظاهري  القرطبي  األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن 

النارش: دار الكتب العلمية، بريوت.
بن . 76 اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  الصحيحني،  املستدرك عىل 

حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن 
البيع )املتوىف: 405هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب 

العلمية - بريوت، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
بن . 77 بن حنبل  بن حممد  أمحد  اهلل  أبو عبد  املؤلف:  بن حنبل،  اإلمام أمحد  مسند 

هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: )4)هـ(، املحقق: شعيب األرنؤوط - عادل 
مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، النارش: مؤسسة 

الرسالة، الطبعة األوىل، ))4)هـ.
بن . 78 بكر أمحد بن عمرو  أبو  املؤلف:  الزخار،  البحر  باسم  املنشور  البزار  مسند 
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المقدمة

ما حرم من حرام  نبيه  لسان  املبني عىل  اإلكرام واجلالل،  احلمد هلل ذي 
وما أحل من احلالل، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك وهو الكبري 
توزن  يوم  إىل  أدخرها  شهادة  واألمثال،  األشباه  عن  وتقدس  جلَّ  املتعال، 
ربه  بعثه  خلقه،  من  وصفوته  ورسوله  اهلل  عبد  حممدًا  أن  وأشهد  األعامل، 
تعاقب  ما  ربنا  عليه  نظام، صىل  وأكمل  إىل خري سبيل  لألنام، وهاديًا  رمحة 
واإلخوان،  الصحب  وسائر  وأزواجه  آله  وعىل  الزمان،  جتدد  وما  احلدثان 

ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلياًم مزيدًا إىل يوم الدين، أما بعد...

من  وهو  الطاعات،  وأجل  القربات،  أعظم  من  اهلل  دين  يف  الفقه  فإن 
الذي  احلديث  عليه  دلَّ  كام  اخلري،  بعبده  اهلل  إرادة  عىل  العالمات  أظهر 
أن  امُهنع  ُهللا  يضر  سفيان  أيب  بن  معاوية  املؤمنني  أمري  عن  الشيخان  أخرجه 

النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: ))من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين(())).

الفتيا  دارت  عظام  بفقهاء  املرشفة  املكرمة  األمة  هذه  عىل  اهلل  أنعم  وقد 
عىل أقواهلم بني األنام، ورشفهم اهلل باستنباط األحكام واجتهدوا يف ضبط 
قواعد احلالل واحلرام، وتركوا لنا ثروة فقهية هي بحق فخر ألمة اإلسالم، 

فمنها ينهل العلامء والفقهاء وإليها يرجع القضاة واحلكام.

ومع كثرة أحكام الفقه وتعدد مسائله واتساع مباحثه، فقد تفتقت قرائح 
فروعه  شتات  مجعت  للفقه  قواعد  بوضع  الزكية  عقوهلم  وجادت  الفقهاء 

رواه البخاري ))/5)( رقم احلديث: )7، ومسلم ))/9)7( رقم احلديث: 037).  (((
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مجيل  ومن  ومقاصدها،  الرشيعة  أرسار  وأبرزت  مداركه،  مجال  وأظهرت 
وصف تلك القواعد ما خطه بنان الفقيه املالكي القرايف يف كتابه »الفروق«، 
العدد  كثرية  جليلة،  فقهية  كلية  قواعد  الثاين:  »والقسم  ُهللا:  همحر  قال  حيث 
عظيمة املدد، مشتملة عىل أرسار الرشع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع يف 
الرشيعة ما ال حُيىص... وهذه القواعد مهمة يف الفقه، عظيمة النفع، وبقدر 
اإلحاطة هبا يعظم قدر الفقيه، ويرشف ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح 

مناهج الفتاوى وتكشف«))).

ويقول األستاذ مصطفى أمحد الزرقا همحر ُهللا مبينًا أمهية القواعد الفقهية: 
واملقررات  للمبادئ  رائعًا  وتنويرًا  بارعًا،  تصويرًا  القواعد  هذه  يف  »فإن 
النظرية، وضبطًا لفروع األحكام  العامة، وكشفًا آلفاقها ومسالكها  الفقهية 
وجهة  املناط،  وحدة  الفروع  هذه  من  زمرة  كل  يف  ُتبنيِّ  بضوابط،  العملية 
هذه  ولوال  وأبواهبا،  موضوعاهتا  اختلفت  وإن  جتمعها،  برابطة  االرتباط، 
دون  ظواهرها  تتعارض  قد  مشتتة  فروعًا  الفقهية  األحكام  لبقيت  القواعد 
اجتاهاهتا  وُتعنيِّ  اجلامعة،  العلل  فيها  وتبز  األفكار،  يف  هبا  متسك  أصول 

الترشيعية، ومتهد بينها طريق املقايسة واملجانسة«))).

هبا  العناية  املتعني  من  كان  الشأن  هبذا  الفقهية  القواعد  كانت  وحيث 
مكانته  له  والقضاء  القضاء،  جمال  يف  خاصة  منها  االستفادة  أوجه  وإبراز 
أن  وبنيَّ  ُهللا  همحر  القرايف  لذلك  أشار  وقد  الفقه،  علم  عن  ومتيزه  اخلاصة 

الفروق للقرايف ))/)).  (((
املدخل الفقهي العام، مصطفى أمحد الزرقا )ص: 967).  (((
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ُهللا  همحر  فرحون  ابن  ويقول  املفتي)))،  حيتاجه  عام  زائدًا  فهاًم  يتطلب  القضاء 
موضحًا مكانة القضاء: »علم القضاء من أجل العلوم قدرًا، وأعزها مكانًا، 
وتسفح،  تعصم  الدماء  به   ، نبويٌّ ومنصب  عيلٌّ  مقام  ألنه  ذكرًا؛  وأرشفها 
يف  والناظر  ويسلب«))).  ملكها  يثبت  واألموال  وتنكح،  حترم  واألبضاع 
الصكوك واألحكام التي يصدرها أصحاب الفضيلة قضاة املحاكم الرشعية 
جيد  أيدهيم-  عىل  احلق  وأجرى  اهلل  -وفقهم  السعودية  العربية  اململكة  يف 
من  للنصوص  القضائي-باإلضافة  احلكم  تسبيب  يف  يستند  منها  كثريًا 
هذه  إجراء  املناسب  من  رأيت  ولذا  الفقهية،  القواعد  إىل  والسنة-  الكتاب 
الفضيلة  أصحاب  يوردها  التي  القواعد  أهم  عىل  فيها  أقف  التي  الدراسة 
القضاة يف تسبيب األحكام القضائية ومدى تأثريها عىل احلكم القضائي يف 
قضايا األحوال الشخصية، راجيًا من اهلل تعاىل أن يكون هذا العمل مكماًل 
للجهود العلمية يف منهج التقعيد والضبط واحلرص عىل إبراز الكليات بدالً 
األوساط  يف  به  العناية  زادت  الذي  االجتاه  وهو  اجلزئيات،  يف  ع  التوسُّ عن 

العلمية والفقهية؛ وهلل احلمد.

البحث: مشكلة 

القضائي؛  للحكم  األساس  هو  القضائي  احلكم  تسبيب  أن  املتقرر  من 
ومن أهم ركائزه ذكر املستند الرشعي للحكم، وحيث أن الكثري من القضاة 
يستندون يف إصدار احلكم للقواعد الفقهية كانت احلاجة ماسة إلبراز هذه 
للقرايف  واإلمام،  القايض  وترصفات  األحكام  عن  الفتاوى  متييز  يف  اإلحكام  انظر:   (((

)ص: 56).
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، البن فرحون ))/3).  (((
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احلكم  تسبيب  يف  منها  االستفادة  وجه  ومعرفة  عليها،  والوقوف  القواعد، 
القضائي.

أمهية البحث:

التي  الفقهية  القواعد  إبراز  يف  يسهم  كونه  يف  البحث  أمهية  تتمثل 
التي  الصكوك  يف  املتمثل  القضائية  التطبيقات  واقع  من  القضاة  إليها  يستند 
وال  435)هـ،  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة  يف  العدل  وزارة  أصدرهتا 
ريب أن مجع هذه القواعد يساعد العاملني يف املجال القضائي من أصحاب 
الفضيلة القضاة وغريهم من املحامني واملتدربني وطالب الكليات الرشعية 
يف الوقوف عىل هذه القواعد واالستفادة منها يف الوقائع والقضايا املتجددة.

أهداف البحث:

هيدف البحث إىل أمور منها ما يأيت:

مجع القواعد الفقهية املتعلقة باألحوال الشخصية الواردة يف جمموعة . )
القضائية. األحكام 

إيراد التطبيقات القضائية هلذه القواعد الفقهية.. )

القواعد . 3 أهم  بإبراز  وذلك  القضائي،  املجال  خدمة  يف  اإلسهام 
الفقهية التي يمكن االستفادة منها لكل املشتغلني يف هذا املجال.
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السابقة: الدراسات 

من  هناك  أن  غري  التحديد،  هبذا  املوضوع  هذا  يف  دراسة  عىل  أقف  مل 
بوجه  بالقضاء  وعالقتها  الفقهية  والضوابط  القواعد  تناول  من  الباحثني 

عام، ومنها:

إبراهيم . ) د.  اإلسالم«،  القضاء يف  لنظام  الفقهية  والضوابط  »القواعد 
حتدث  الكتاب  وهذا  األردن.  عامر،  دار  0)4)هـ،  األوىل،  ط:  احلريري، 
فعله،  عليه  وما  وأوصافه  القايض  بتولية  املتعلقة  القواعد  عن  عام  بوجه 

والقواعد التي تتعلق بالبيانات واإلثباتات.

»القواعد القضائية املتعلقة باإلقرار والشهادات واإليامن«، للباحث: . )
فهد األمحدي، وهي رسالة دكتوراه مقدمة للجامعة اإلسالمية. حتدث فيها 
املؤلف يف الباب األول عن القواعد املتعلقة باإلقرار والشهادات ويف الباب 

الثاين عن القواعد املتعلقة باليمني.

ط: . 3 البيايت،  الغفور  عبد  د.  للقايض  القضاء«،  يف  الفقهية  »القواعد 
دار الكتب العلمية، بريوت. عقد فيه الباحث أربعة أبواب حتدث فيها عن 
أثر القواعد الفقهية الكبى يف القضاء، والقواعد الفقهية يف والية القايض 
والقواعد  واإلثبات،  الرتجيح  يف  الفقهية  والقواعد  التقايض،  وأصول 

الفقهية يف احلكم والزواجر الرشعية.

حيث  من  بالقضاء  املتعلقة  القواعد  تتناول  السابقة  الدراسات  وهذه 
وأبواب  والبينات،  باإلثبات  يتعلق  وما  القايض،  وعمل  القايض،  تولية 
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الشهادات، واإلقرار وغري ذلك مما هو معروف يف باب القضاء الذي ُيورده 
القواعد  من  نامذج  تتناول  الدراسة  هذه  أن  حني  يف  مؤلفاهتم،  يف  الفقهاء 
اململكة  يف  املحاكم  قضاة  الفضيلة  أصحاب  يوردها  التي  الكلية  الفقهية 
باألحوال  املتعلقة  والوقائع  القضايا  يف  إليها  ويستندون  السعودية  العربية 
الشخصية، وذلك بجمعها ودراستها دراسة فقهية تطبيقية، وهذا هو الوجه 
وإنام  ذاته،  القضاء  قواعد  تتناول  ال  الدراسة  فهذه  الدراسة.  هلذه  اجلديد 
تتناول نامذج من القواعد الفقهية التي يستند إليها القضاة يف تسبيب احلكم 

القضائي يف قضايا األحوال الشخصية.

حدود البحث:

الشخصية  األحوال  قسم  الواردة يف  القضايا  الدراسة هي  القضايا حمل 
من جمموعة األحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل يف اململكة العربية 
الكلية،  الفقهية  القواعد  من  لنامذج  هو  واجلمع  435)هـ،  لعام  السعودية 

دون غريها من القواعد اإلجرائية.

البحث: منهج 

االستقرائي  املنهج  وسالكًا  تعاىل  باهلل  مستعينًا  البحث  هذا  يف  رست 
والتحلييل:

فاالستقرائيُّ يكون من خالل مجع نامذج من القواعد الفقهية الكلية . )
السعودية  العدل  وزارة  عن  الصادر  القضائية  األحكام  جمموعة  يف  الواردة 

عام 435)هـ مما يتعلق بقضايا األحوال الشخصية.
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بيان . ) مع  بالقاعدة  املتعلق  القضائي  التطبيق  بإيراد  يكون  والتحلييلُّ 
وجه االستناد للقاعدة الفقهية يف الوصول إىل احلكم القضائي.

وتتمثل خطوات البحث يف األمور اآلتية:

جمموعة . ) يف  الواردة  الكلية  الفقهية  القواعد  من  نامذج  ومجع  استقراء 
األحكام القضائية لعام 435)هـ يف قسم األحوال الشخصية.

بيان املعنى العام للقاعدة واالستدالل هلا.. )

مع . 3 موجزة،  بصورة  الفقهية  بالقاعدة  املتعلق  القضائي  التطبيق  ذكر 
إبراز دور القاعدة يف تسبيب احلكم القضائي، وذكر وجه االستناد للقاعدة.

عزو اآليات لسورها مع بيان أرقامها.. 4

ورقم . 5 والصفحة  اجلزء  ثم  أوالباب  الكتاب  بذكر  احلديث  ختريج 
خارج  كان  إن  األثر  أو  احلديث  يف  الشأن  أهل  ذكره  ما  إيراد  مع  احلديث، 

الصحيحني، فإن كان يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بتخرجيه.

بالنص . 6 النقل  كان  فإن  كتبهم،  من  وأقواهلم  الفقهاء  عبارات  توثيق 
فتكون اإلشارة إىل املصدر بذكر اسمه واجلزء والصفحة، وإن النقل باملعنى 

فتكون اإلحالة بذكر املصدر مسبوقًا بكلمة: انظر.

املصادر . 7 قائمة  يف  واملراجع  باملصادر  املتعلقة  املعلومات  جعلت 
الطبعة  كانت  إذا  البحث  ثنايا  يف  هلا  أشري  وإنام  البحث،  آخر  يف  واملراجع 

للكتاب املحال إليه خمتلفة.



355
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر القواعد الفقهية في تسبيب األحكام القضائية 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

ختمت البحث بخامتة تتضمن أهم نتائجه.. 8

خطة البحث:

يشتمل هذا البحث عىل مقدمة، ومبحثني، وخامتة.

املقدمة:

ومنهجه،  وأمهيته،  وحدوده،  ومشكلته،  البحث،  موضوع  وتتضمن 
وخطته، والدراسات السابقة.

املبحث األول: يف التعريف بالقواعد الفقهية، وبيان حجيتها، وعالقتها 
القضائي: باحلكم 

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: تعريف القاعدة الفقهية.

املطلب الثاين: حجية القواعد الفقهية.

املطلب الثالث: عالقة القواعد الفقهية باحلكم القضائي.

القضائية: التطبيقات  الثاين:  املبحث 

وفيه عرشة مطالب:

املطلب األول: العبة يف العقود للمقاصد واملعاين ال األلفاظ واملباين.

املطلب الثاين: العادة حمكمة.

املطلب الثالث: ال رضر وال رضار.
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املطلب الرابع: املسلمون عىل رشوطهم.

املطلب اخلامس: اإلقرار حجة قارصة عىل املقّر.

املطلب السادس: البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر.

املطلب السابع: األصل بقاء ما كان عىل ما كان.

املطلب الثامن: عىل اليد ما أخذت حتى تؤديه.

املطلب التاسع: األصل يف الصفات العارضة العدم.

املطلب العارش: األصل بقاء النكاح.

اخلامتة:

وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته، وأهم املصادر.

وختامًا فإين أمحد اهلل عىل تيسريه وتوفيقه، وأسأله تعاىل أن يتجاوز عنا 
اخلطأ والزلل فإن اهلل مل جيعل العصمة إال لكتابه الكريم، وأسأله لج العو أن 
يرزقنا  وأن  وقارئه،  لكاتبه  نافعًا  الكريم  لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  جيعل 

السداد يف القول والعمل إنه سميع جميب.

تبعهم بإحسان  آله وصحبه ومن  نبينا حممد وعىل  وصىل اهلل وسلم عىل 
إىل يوم الدين.
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المبحث األول
التعريف بالقواعد الفقهية، وبيان حجيتها، وعالقتها 

القضائي بالحكم 
الفقهية  بالقواعد  تعريفيًة  مقدمًة  املبحث  هذا  يف  احلديث  سيكون 
الفقهية  القواعد  دليلية  إىل  اإلشارة  ثم  الفقهي،  الضابط  وبني  بينها  والفرق 
املطالب  خالل  من  وذلك  القضائي،  باحلكم  وعالقتها  هبا،  واالحتجاج 

اآلتية:

المطلب األول: تعريف القاعدة الفقهية:

القاعدة يف اللغة:

األساس وما يبنى عليه غريه. وقواعد البيت أساسه))).

والقاعدة يف االصطالح العام:

الفقهاء  اصطالح  ويف  جزئياته))).  مجيع  عىل  املنطبق  الكيل  األمر  هي 
فت القاعدة الفقهية بتعريفات متعددة، منها ما يأيت: ُعرِّ

كلُّ كيلٍّ هو أخصُّ  بأهنا:  »القواعد«  كتابه  املقري يف  اهلل  عبد  أبو  فها  عرَّ
من األصول وسائر املعاين العقلية العامة، وأعمُّ من العقود، ومجلة الضوابط 

اخلاصة)3). الفقهية 
انظر: هتذيب اللغة لألزهري ))/37)(، مقاييس اللغة البن فارس )09/5)( مادة   (((

)قعد(، لسان العرب البن منظور )3/)36).
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، للفيومي ))/0)5).  (((

القواعد، للمقري ))/)))(، بتحقيق: أمحد بن عبد اهلل بن محيد.  (3(
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فها شهاب الدين احلموي احلنفي بأهنا: حكم أكثري، ال كيل، ينطبق  وعرَّ
عىل أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه))).

فها األستاذ مصطفى الزرقا بأهنا: أصول فقهية كلية  ومن املعارصين عرَّ
احلوادث  يف  عامة  ترشيعية  أحكامًا  تتضمن  دستورية،  موجزة  نصوص  يف 

التي تدخل حتت موضوعها))).

أحكامًا  يتضمن  كيل  فقهي  أصل  بأهنا:  الندوي  عيل  الدكتور  فها  وعرَّ
ترشيعية عامة، من أبواب متعددة، يف القضايا التي تدخل حتت موضوعه)3).

ه  وهذه التعريفات تعطي تصورًا ملعنى القاعدة الفقهية، وإن كان قد ُوجِّ
إليها بعض االنتقادات، إما يف التعميم واإلهبام، أو يف عدم التمييز والتحديد 

للقاعدة الفقهية عن غريها)4).

التعريف  هو  االنتقادات  من  وأسلمها  التعريفات  أقرب  ولعل 
»القواعد  كتابه  يف  فها  عرَّ فقد  الباحسني،  يعقوب  الدكتور  اختاره  الذي 

الفقهية«بأهنا: قضية كلية فقهية، جزئياهتا قضايا كلية فقهية)5).
غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، للحموي ))/)5).  (((

املدخل الفقهي العام )ص: 965).  (((
القواعد الفقهية، للندوي )ص: 45).  (3(

الفقهية،  القواعد  وغريها:  التعريفات  هذه  مناقشة  يف  قيل  ما  حول  لالستزادة  انظر   (4(
وما   39 )ص:  الباحسني  يعقوب  للدكتور  الفقهية،  والقواعد   ،)4( )ص:  للندوي 

بعدها(.
القاعدة  عن  العلامء  بعض  وُيعبِّر   ،)54 )ص:  الباحسني  يعقوب  د.  الفقهية،  القواعد   (5(
الفقهية بأهنا »أغلبية« أو »أكثرية« مالحظة منهم لوجود املستثنيات لكثري من القواعد، 
وقد نوقش ذلك بأن سبب وجود هذه املستثنيات ال يعود لكون القاعدة ليست كلية بل 
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رشح التعريف:

للحكم  اسم  وهي  لذاته،  والكذب  الصدق  حيتمل  قول  القضية  قضية: 
واملحكوم عليه واملحكوم به))).

كلية: هي املحكوم فيها عىل كل فرد من أفرادها))).

باألحكام  العلم  االصطالح:  ويف  الفهم)3).  اللغة:  يف  الفقه  فقهية: 
الرشعية العملية، املكتسبة من أدلتها التفصيلية)4).

جزئياهتا قضايا كلية: قيد إلخراج احلكم الفقهي؛ فإن جزئياته أفراد ال 
قضايا)5).

يعود لعدم حتقق رشوط دخوهلا يف القاعدة أو لوجود مانع يمنع دخوهلا فيها، وحيث 
كان األمر كذلك فال يصحُّ القول بدخوهلا أصاًل حتى توصف بأهنا مستثنيات، فيبقى 
وصف القواعد بالكلية صحيحًا، ومن جانب آخر فإن القواعد واألصول الرشعية إذا 
للشاطبي  املوافقات،  انظر:  اجلزئيات،  بعض  ختلف  كليتها  عن  خيرجها  ال  فإنه  ثبتت 

))/53(، القواعد الفقهية، د. الباحسني )ص: 44- 47).
الكامل  التقرير والتحبري عىل حترير  بادشاه ))/4)(،  التحرير، البن أمري  انظر: تيسري   (((

بن اهلامم، البن أمري احلاج ))/53).
انظر: حاشية العطار عىل رشح اجلالل املحيل عىل مجع اجلوامع ))/)3).  (((

)ص:  للجوهري  الصحاح،  خمتار  )3)/))5(؛  منظور  البن  العرب،  لسان  انظر:   (3(
.((4(

انظر: الكليات، للكفوي )ص: 690(، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، للتهانوي   (4(
))/)4(، القاموس الفقهي، سعدي أبو حبيب )ص: 89)(، التعريفات، للجرجاين 

)ص: 68)).
انظر: القواعد الفقهية، للباحسني )ص: 54).  (5(
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المطلب الثاني: حجية القواعد الفقهية:

يف  إليه  ُيستند  دلياًل  جعلها  صحة  الفقهية:  القواعد  بحجية  املقصود 
والقواعد  والرتجيح))).  التعليل  يف  به  يؤخذ  وُمدَركًا  األحكام،  استنباط 
الفقهية منها ما مصدره نص رشعي من الكتاب أو السنة، ومنها ما مصدره 
استقراء املسائل الفقهية، فإذا كانت القاعدة عبارة عن نصٍّ رشعي أو كانت 
خالف؛  بال  هبا  االستدالل  يمكن  ُحجة  فهي  الرشعي  النص  من  ة  ُمستمدَّ
ألن االستدالل بالقاعدة هنا هو يف احلقيقة استدالل بالنص الذي اسُتمدت 
منه))). ومن أمثلة هذا النوع: قاعدة: األمور بمقاصدها، وقاعدة: ال رضر 
وال رضار، وقاعدة: اليقني ال يزول بالشك، وقاعدة: املشقة جتلب التيسري، 
فهذه القواعد تشبه األدلة، وقوهتا تتمثَّل يف قوة ما تعتمد عليه من النصوص، 

فال مانع إذًا من االحتجاج هبا.

خالف،  حمل  فهذه  االستقراء،  مصدرها  الفقهية  القاعدة  كانت  إن  أما 
األكثر)4)،  وهم  منع  من  ومنهم  هبا)3)،  االحتجاج  رأى  من  العلامء  فمن 
ولعلَّ األقرب -واهلل أعلم- أن هذه القواعد ال ُيستدل هبا كاألدلة الرشعية 
املعروفة، وإنام تصلح لالعتضاد والرتجيح مع النص الرشعي وجتب اإلشارة 
إىل أن حمل املنع من االستدالل بالقاعدة الفقهية للقايض واملفتي إنام هو فيام 

انظر: القواعد الفقهية، د. يعقوب الباحسني )ص: 65)).  (((
انظر: القواعد الفقهية، عيل الندوي )ص: 9)3 وما بعدها(.  (((

انظر: الفروق، للقرايف ))/75(، األشباه والنظائر، للسيوطي )ص: 6).  (3(
الفقه  قواعد  إيضاح  يف  الوجيز   ،)(66/(( فرحون  البن  املذهب،  الديباج  انظر:   (4(

الكلية، للبورنو )ص: 39(، القواعد الفقهية، د. الباحسني )ص: 76)).
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فيه نصٌّ فقهي يمكن األخذ به، أما إذا كانت الواقعة ليس فيها قوٌل للفقهاء 
لعدم تعرضهم هلا، وكانت الواقعة صاحلة للدخول حتت حكم القاعدة ساغ 
حينئذ االستناد إليها، إال إن ظهر فرق بني وصف الواقعة وبني ما تقيض به 

القاعدة))).

وإذا نظرنا يف كتب الفقهاء ُمهمحر ُهللا وجدنا استعامل هذه القواعد وبناء 
التمثيل  املواضع، ومن ذلك عىل سبيل  كثري من  عليها حارضًا يف  األحكام 

ما يأيت:

التي  والدجاج  الطري  القاسم عن خرء  ابن  »املدونة«: »وسألت  جاء يف 
ليست بمخالة تقع يف اإلناء فيه املاء ما قول مالك فيه؟ قال: كل ما ال يفسد 

الثوب فال يفسد املاء«))).

بالصالة  بأس  يقول: ال  ويف موضع آخر: »قال سمعت حييى بن سعيد 
عىل الصفا ويف السبخة، وال بأس بالتيمم هبام إذا مل يوجد تراب، ومها بمنزلة 

الرتاب. وقال حييى بن سعيد: ما حال بينك وبني األرض فهو منها«)3).

واستدل اإلمام النووي بقاعدة: أن األصل الطهارة يف عدم نقض الوضوء 
همحر ُهللا: »وألمحد رواية أنه جيب الوضوء من رشب  برشب لبن اإلبل، قال 
ال  كافة  العلامء  ومذهب  ومذهبنا  عليها،  وافقه  أحدًا  أعلم  وال  اإلبل،  لبن 
وضوء من لبنها: واحتج أصحاب أمحد بحديث عن أسيد بن حضري -بضم 

انظر: القواعد الفقهية، عيل الندوي )ص: )33).  (((
املدونة، اإلمام مالك بن أنس ))/6))).  (((

املدونة ))/48)).  (3(
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ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  هنع أن  ُهللا  يضر  أوهلام واحلاء مهملة والضاد معجمة- 
ابن  رواه  اإلبل((  ألبان  من  وتوضؤوا  الغنم  ألبان  من  توضؤوا  ))ال  قال: 
يثبت  ومل  الطهارة  األصل  أن  ودليلنا  فيه،  حجة  فال  ضعيف  بإسناد  ماجه 

ناقض«))). فنالحظ أن النووي همحر ُهللا استدل بالقاعدة عىل املسألة.

واستدل بنفس القاعدة عىل طهارة أواين الكفار وثياهبم فقال: »هذا الذي 
ذكرناه من احلكم بطهارة أواين الكفار وثياهبم هو مذهبنا ومذهب اجلمهور 
من السلف، وحكى أصحابنا عن أمحد وإسحاق نجاسة ذلك، لقوله تعاىل: 
 : ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  وقوله  ثعلبة،  أيب  وحلديث  َنَٞس﴾  ٱلُۡمۡشُِكوَن  َما  ﴿إِنَّ
وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب 

ُ
ِيَن أ ))فاغسلوها((، واحتج أصحابنا بقوله تعاىل: ﴿َوَطَعاُم ٱلَّ

ويبارشونه  قدورهم  يف  يطبخونه  طعامهم  أن  ومعلوم  لَُّكۡم﴾،  ِحّلٞ 
الكتاب، وبأن األصل  املذكورين يف  بأيدهيم، وبحديث عمران وفعل عمر 

الطهارة«))).

عدم  عىل  الصالة«  إباحة  »األصل  بقاعدة:  استدالله  أيضًا  ذلك  ومن 
كراهة التنفل قبل صالة العيد أو بعدها لغري اإلمام، قال همحر ُهللا: »واختلفوا 
يف كراهة النفل قبلها وبعدها، فمذهب الشافعي أنه ال يكره صالة النفل قبل 
صالة العيد وال بعدها، ال يف البيت وال يف املصىل لغري اإلمام... ودليلنا ما 
احتج به الشافعي وابن املنذر واملصنف وسائر األصحاب أن األصل إباحة 

الصالة حتى يثبت النهي«)3).
املجموع رشح املهذب ))/60).  (((

املجموع رشح املهذب ))/64)).  (((
املجموع رشح املهذب )3/5)).  (3(
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عىل  الطهارة«  »األصل  بقاعدة:  ُهللا  همحر  قدامة  ابن  استدالل  ذلك  ومن 
حية،  خرجت  ثم  هرة  أو  فأرة  فيه  سقطت  إذا  املائع  أو  اليسري  املاء  طهارة 
قال همحر ُهللا: »وإن وقعت الفأرة أو اهلرة ونحومها يف مائع، أو ماء يسري، ثم 
خرجت حية، فهو طاهر... وقيل: حيتمل أن ينجس إذا أصاب املاء خمرجها؛ 
ألن خمرج النجاسة نجس، فينجس به املاء، ولنا أن األصل الطهارة، وإصابة 
املاء ملوضع النجاسة مشكوك فيه، فإن املخرج ينضم إذا وقع احليوان يف املاء، 

فال يزول اليقني بالشك«))). واستدل بالقاعدة ذاهتا يف مواضع أخرى))).

بنقض  ُهللا  همحر  القرايف  ترصيح  القضاء  جمال  يف  القواعد  اعتبار  ومن 
حكم القايض يف املسألة الرسجيية ملخالفته لقاعدة: صحة اجتامع الرشط مع 
بناء  الطالق  لزمه  من  عصمة  باستمرار  قىض  »ولو  ُهللا:  همحر  قال  املرشوط، 
قاعدته  الرشط  أن  قاعدة  خالف  عىل  لكونه  نقضناه؛  الرسجيية  املسألة  عىل 
صحة اجتامعه مع املرشوط، ورشط الرسجيية ال جيتمع مع مرشوطه أبدًا فإن 

تقدم الثالث ال جيتمع مع لزوم الطالق بعدها«)3).

المطلب الثالث: عالقة القواعد الفقهية بالحكم القضائي:

احلكم  تسبيب  أمهها  من  ومقومات،  أسس  عىل  يقوم  القضائي  احلكم 
القضائي، وُيقَصد به: ذكر القايض ما بنى عليه حكمه القضائي من األحكام 
ثبوهتا بطرق احلكم  القضائية وصفة  الوقائع  الكلية وأدلتها الرشعية، وذكر 

املغني البن قدامة، حتقيق: الرتكي ))/73).  (((
انظر: املغني ))/)))(، و))/334(، و))/)50).  (((

الفروق، للقرايف )40/4).  (3(
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القايض  إليها  يستند  التي  املصادر  من  هي  الفقهية  والقواعد  هبا))).  املعتد 
احلكم  تسبيب  يف  منها  يستفيد  أن  للقايض  فيمكن  القضائي،  احلكم  بناء  يف 
أصول  يف  مستوَعبة  ليست  القواعد  »فإن  ُهللا:  همحر  القرايف  يقول  القضائي، 
الفقه، بل للرشيعة قواعد كثرية جدًا عند أئمة الفتوى والفقهاء ال توجد يف 

كتب أصول الفقه«))).

حماولة  هو  »االستدالل  األحكام:  مرشوعية  أدلة  عن  حديثه  يف  وقال 
األدلة  جهة  من  ال  القواعد  جهة  من  الرشعي  احلكم  إىل  املفيض  الدليل 
ويف  اإلذن  املانع  يف  األصل  أن  الثانية:  القاعدة  قاعدتان...  وفيه  املنصوبة، 
املضار املنع بأدلة السمع ال بأدلة العقل، خالفًا للمعتزلة، وقد َتعُظم املنفعة 
فيصحبها الندب أو الوجوب مع اإلذن، وقد َتعُظم املرضة فيصحبها التحريم 

عىل قدر رتبتها فُيستَدل عىل األحكام هبذه القاعدة«)3).

ويقول الزركيش يف رشحه باب االستدالل: »ملا انتهى الكالم يف الكتاب 
تنحرص  ال  األدلة  أن  عىل  أمجعوا  األئمة  وكان  والقياس،  واإلمجاع  والسنة 
استصحاب  من  تشخيصه  يف  واختلفوا  غريها،  رشعي  دليل  َثمَّ  وأنه  فيها، 

واستحسان، وغريها؛ ُعِقد هذا الكتاب لذلك«)4).

انظر: تسبيب األحكام القضائية يف الرشيعة اإلسالمية، د. عبد اهلل بن حممد آل خنني   (((
)ص: 7)).

الفروق، للقرايف ))/0))).  (((
رشح تنقيح الفصول، للقرايف )ص: )45-)45).  (3(

تشنيف املسامع بجمع اجلوامع، للزركيش )408/3).  (4(
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وليس املقصود مما سبق جعل القواعد الفقهية بمنزلة األدلة القطعية من 
أن  يصلح  ما  مجلة  من  أهنا  املقصود  وإنام  املتيقن،  واإلمجاع  والسنة  الكتاب 
إىل  القايض  يستند  أن  يصح  فكام  الكلية،  األحكام  من  القايض  إليه  يستند 
حكم فقهي جزئي فإن يصح أن يستند إىل قاعدة فقهية من باب أوىل، وإن 
قال قائل: بأن األدلة إنام هي الكتاب والسنة فيجاب عن ذلك: بأن االستناد 
للقواعد الفقهية يف القضاء أو الفتوى أو األحكام ليس استنادًا خارجًا عن 
والسنة،  الكتاب  عىل  تعتمد  الفقهية  القواعد  ألن  وذلك  والسنة،  الكتاب 
ما  ومنها  الرشعي،  النص  عىل  يعتمد  ما  ومنها  رشعي،  نص  هو  ما  فمنها 
يعتمد عىل استقراء الفروع الفقهية املستنبطة من النصوص الرشعية، فصار 
الكتاب والسنة  الكتاب والسنة، وما أخذ من  يعتمد عليها معتمدًا عىل  من 
باالجتهاد الصحيح املقبول، ومما يدل عىل اعتبار القواعد الفقهية يف القضاء 
الفهم  هنع يف كتابه أليب موسى األشعري: »ثم  ُهللا  يضر  ما جاء يف قول عمر 
الفهم فيام ُأديل إليك، مما ليس يف قرآن وال سنة، ثم قايس األمور عند ذلك، 
وأشبهها  ترى،  فيام  اهلل  إىل  أحبها  إىل  اعمد  ثم  واألشباه،  األمثال  واعرف 

باحلق«))).

اه العلامُء بالقبول، وَبنَْوا  قال ابن القيم همحر ُهللا: »وهذا كتاب جليل، تلقَّ
له  عليه أصول احلكم والشهادة، واحلاكم واملفتي أحوج يشء إليه، وإىل تأمُّ

فيه«))). والتفقهُّ 

انظر: السنن الكبى، للبيهقي )0)/53)( رقم: 0537).  (((
إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، حتقيق: مشهور آل سلامن ))/63)).  (((
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كتاب  فيه  ليس  فيام  احلكم  ببناء  موسى  أبا  هنع  ُهللا  يضر  عمر  أوىص  فقد 
الفقهية  والقواعد  واألشباه،  األمثال  بمعرفة  االجتهاد  طريق  عن  سنة  وال 
ُهللا  همحر  السيوطي  نجد  ولذلك  له،  املشاهبة  بالفروع  الفرع  إحلاق  تتضمن 
يستدل بكتاب عمر إىل أيب موسى عىل حجية القواعد الفقهية فيقول: »هذه 
قطعة من كتابه، وهي رصحية يف األمر بتتبع النظائر وحفظها، ليقاس عليها 
بام  يكلف  إنام  املجتهد  أن  إىل  إشارة  ترى(  )فيام  وقوله:  بمنقول...  ليس  ما 
إىل  يصل  أن  وال  األمر،  نفس  يف  احلق  يدرك  أن  عليه  وليس  صوابًا،  ظنه 

اليقني«))).

ويصف ابن نجيم احلنفي القواعد الفقهية بأهنا أصول الفقه يف احلقيقة، 
فقد قال يف كتابه »األشباه والنظائر«: »األول: معرفة القواعد التي ترد إليها 
وفرعوا األحكام عليها، وهي أصول الفقه يف احلقيقة، وهبا يرتقي الفقيه إىل 

درجة االجتهاد ولو يف الفتوى«))).

وجعل السيوطي القواعد الفقهية مما يقتدر هبا عىل اإلحلاق والتخريج، 
ومعرفة أحكام املسائل، فقال: »وهبا يقتدر عىل اإلحلاق والتخريج، ومعرفة 
تنقيض  ال  التي  والوقائع  واحلوادث  بمسطورة،  ليست  التي  املسائل  أحكام 

عىل مرِّ الزمان«)3).

األشباه والنظائر، للسيوطي )ص: 7).  (((
األشباه والنظائر، البن نجيم )ص: 4)).  (((

األشباه والنظائر، للسيوطي )ص: 6).  (3(
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ويقول ابن تيمية همحر ُهللا مشريًا إىل االجتهاد يف معرفة األشباه والنظائر: 
»لكن اعتبار مقادير املصالح واملفاسد هو بميزان الرشيعة، فمتى َقِدر اإلنسان 
عىل اتباع النصوص مل يعدل عنها، وإال اجتهد برأيه ملعرفة األشباه والنظائر، 

وقل أن تعوز النصوص من يكون خبريًا هبا وبداللتها عىل األحكام«))).

ويقول الطويف احلنبيل مقررًا االستناد للقواعد الفقهية: »والقواعد: مجع 
قاعدة وهي أساس البنيان، ويف اصطالح العلامء حيث يقولون: قاعدة هذه 
املسألة، والقاعدة يف هذا الباب كذا: هي القضايا الكلية التي ُتعَرف بالنظر 
الوكيل،  دون  باملوكل  تتعلق  العقد  حقوق  مثاًل:  كقولنا  جزئية،  قضايا  فيها 
ُتعَرف  القضيتني  هاتني  من  واحدة  فكل  باطلة،  الرشع  يف  احليل  وقولنا: 
بالنظر فيها قضايا متعددة، كقولنا: عهدة املشرتي عىل املوكل، ولو حلف ال 
يفعل شيئًا، فوكل فيه حنث، ولو وكل مسلم ذميًا يف رشاء مخر، أو خنزير، 
املحلل،  نكاح  جيوز  ال  وقولنا:  باملوكل.  تتعلق  العقد  أحكام  ألن  يصح  مل 
وال ختليل اخلمر عالجًا، وال بيع العينة، وال احليلة عىل إبطال الشفعة، ألن 
تستند  ُأسًا  اجلزئية  القضايا  هلذه  الكلية  القضية  تلك  فكانت  باطلة،  احليل 

إليها وتستقر عليها«))).

أجهد  التي  القواعد  »فهذه  ُهللا:  هقفو  الباحسني  يعقوب  الدكتور  يقول 
من  طائفة  وبيان  ورشحها  وتدوينها  وترتيبها،  مجعها،  يف  أنفسهم  العلامء 
من  القواعد  هذه  فوائد  يف  ذكر  ما  هو  ذلك  من  غرضهم  ليس  أحكامها، 

جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم )8)/9))).  (((
رشح خمترص الروضة، للطويف ))/0))).  (((
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األمر  هذا  إن  نعم  ذلك،  أشبه  وما  واحد،  سلك  يف  ومجعها  احلفظ  تسهيل 
فليست  ذلك،  من  املقصود  وحده  هو  ليس  لكن  شك-  -وال  متحقق 
تلك  جانب  إىل  هي  بل  الفقهي،  املعرض  ُيزيِّن  )ديكور(  جمرد  هي  القواعد 
ويستفيد  عليه،  ُينصَّ  مل  ما  أحكام  عىل  منها  ف  ُيتعرَّ مرشوع  مصدر  الفوائد 
وال  فيه،  يعمل  الذي  جماله  وغريهم، كل يف  والقايض  واملفتي  املجتهد  منها 
الفقه،  من  بابًا  تدخل يف سبعني  الفالنية  القاعدة  إن  قوهلم:  معنى  ما  ندري 
وأن القاعدة الفالنية هي ثلث العلم، أو ربعه، أو أكثر من ذلك، إذا كانت 

ال تصلح للحجيَّة؟«))).

ثم ذكر هظفح ُهللا شواهد من كتب الفقه عىل اعتامد الفقهاء عىل القواعد 
الفقهية يف جمال االستنباط والتخريج والرتجيح.

القضاة  »فإن  الفقهية:  القواعد  كتابه  يف  الندوي  عيل  الدكتور  ويقول 
وحسم  املتخاصمني  بني  الفصل  عند  القواعد  هذه  استعامل  عىل  درجوا 
حتى  إليها،  يستندون  التي  والشواهد  الفقهية  النصوص  جانب  إىل  النزاع، 
األوىل  القرون  يف  وقضايا  مسائل  من  القضاة  عن  ُروي  ما  إىل  نظرت  إذا 
وجدت كثريًا منها موجهة بقاعدة من القواعد الفقهية«))). ثم ذكر عددًا من 

النامذج عىل ذلك.

القواعد الفقهية )ص: 80)).  (((
القواعد الفقهية، للندوي )ص: 338).  (((
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ضوابط االستدالل بالقاعدة الفقهية:

يكون  أن  يقتيض  دقيق  اجتهادي  مسلك  الفقهية  بالقواعد  االستدالل 
ولذلك  االجتهاد،  أدوات  من  والتمكن  األهلية  من  كبري  قدر  عىل  املستدل 

فإن االستدالل بالقواعد الفقهية جيب أن ينضبط بالضوابط اآلتية))):

أال يستدل بالقاعدة الفقهية إال بعد بذل اجلهد يف البحث عن األدلة . )
األصلية من النص أو اإلمجاع.

االستقراء . ) فيها  صحَّ  مما  االستدالل  حمل  الفقهية  القاعدة  تكون  أن 
الذي يتحقق معه الظن الراجح.

مطابقة الفرع املراد احلكم عليه مع القاعدة الفقهية املستدل هبا، فإن . 3
اختلفت صورة الفرع مل يصح االستدالل بالقاعدة.

الفقهية ومتكنه من أدوات االجتهاد، وذلك . 4 بالقاعدة  املستدل  أهلية 
أن االستدالل بالقاعد الفقهية يقتيض ُدربة وَمَلكة يف االجتهاد واالستنباط، 
ُبنيت عليه كل قاعدة فقهية،  الفروق واالستثناءات، وما  يتطلب معرفة  كام 
حتى ال يقع املستدل يف اخلطأ بإحلاق فرع يقطع أو يظن خروجه عن القاعدة.

انظر: القواعد الفقهية، عيل الندوي )ص: )33(، والقواعد الفقهية، للباحسني )ص:   (((
)8)(، حجية القاعدة الفقهية وضوابط االستدالل هبا، سعاد أوهاب، جملة البحوث 

العلمية والدراسات اإلسالمية، جويلية 3)0)م )ص: 35)).
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الثاني المبحث 
القضائية التطبيقات 

استند  التي  الفقهية  القواعد  أهم  من  جلملة  املبحث  هذه  يف  سنعرض 
جمموعة  من  الشخصية  األحوال  قسم  يف  القضاة  الفضيلة  أصحاب  إليها 
السعودية  العربية  اململكة  يف  العدل  وزارة  من  الصادرة  القضائية  األحكام 
للعام 435)هـ، من خالل عرض القاعدة الفقهية مع رشحها إمجاالً وبيان 
دليلها، ثم عرض التطبيق القضائي للقاعدة، ليتضح وجه االستناد إليها يف 

احلكم القضائي، وسيكون ذلك يف عرشة مطالب.

األلفاظ  للمقاصد والمعاني ال  العقود  العبرة في  المطلب األول: 
والمباني:

معنى القاعدة اإلمجايل:

وغريها-  وهبة  وإجارة  ونكاح  ورشاء  بيع  -من  العقود  أحكام  من  إن 
عليها  ُتبنى  وال  لأللفاظ  ُينظر  ال  فإنه  ونيته،  املتكلم  ألفاظ  اختلفت  إذا  أنه 
العقود، وإنام ُينظر إىل مقصده احلقيقي من الكالم الذي تلفظ به حني العقد، 
املستعملة، ألن  الصيغة  اللفظ وال  وليس  املعنى،  هو  احلقيقي  املقصود  ألن 

األلفاظ ما هي إال قوالب للمعاين))).

للحموي ))/68)(، موسوعة  البصائر يف رشح األشباه والنظائر،  انظر: غمز عيون   (((
القواعد الفقهية، للبورنو )378/7(، رشح القواعد الفقهية، للزرقا )ص: 55).
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القاعدة: دليل 

وهذه  بمقاصدها(  )األمور  الكبى  القاعدة  عن  متفرعة  القاعدة  هذه 
ومن  والسنة،  الكتاب  من  كثرية  أدلة  عليها  دل  الكبى-  -أعني  القاعدة 
النبي  عن  هنع  ُهللا  يضر  اخلطاب  بن  عمر  رواه  الذي  احلديث  أدلتها  أشهر 
ىلص ُهللا هيلع ملسو قال سمعت رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو يقول: ))إنام األعامل 

بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى...(( احلديث))).

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  ورد يف جمموعة األحكام القضائية))) تطبيقًا هلذه القاعدة ما ُملخَّ
يأيت:

اإليصاء  تضمنت  التي  املتوىف  والده  وصية  إثبات  طالبًا  املنهي  أهنى 
بتأجري عقار مملوك له بعد وفاته وأن يرصف ريعه يف أعامل اخلري، وقد اطلع 
القايض عىل صك حرص ورثة مورث املنهي، وبطلب البينة من املنهي قرر أن 
شاهديه يقيامن خارج اختصاص املحكمة املكاين، وطلب استخالف قايض 
االستخالف  جواب  ورد  وقد  شهادهتام،  لسامع  مكانا  املختصة  املحكمة 
حتقق  ثم  املنهي،  به  أهنى  ما  بصحة  رشعًا  معدلني  شاهدين  شهادة  متضمنا 
قصد  أن  قرر  املنهي  ألن  ونظرًا  العقار،  صك  مفعول  رسيان  من  القايض 

رقم:  حديث   )(5(5/3( مسلم  ورواه   ،( رقم:  حديث   )6/(( البخاري  رواه   (((
.(907

اململكة  العدل يف  البحوث يف وزارة  القضائية، إصدار: مركز  انظر: جمموعة األحكام   (((
العربية السعودية لعام 435)هـ )338-336/7).
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مورثه بوصيته الوقف، وحيث أن موجب الوصية يدلُّ عىل أن املويص أراد 
ح به، وحيث أن )العبة باملقاصد واملعاين ال  وقف عقاره املذكور ولو مل يرصِّ
باأللفاظ واملباين( فقد حكم القايض بثبوت الوصية بوقف العقار، وصّدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

وجه االستناد إىل القاعدة:

يف الواقعة السابقة نالحظ أن املتوىف كان قد أوىص بتأجري عقار مملوك له 
بعد وفاته وأن يرصف ريعه يف أعامل الب، فإذا نظرنا إىل اللفظ وجدناه لفظ 
وصية، وإذا نظرنا إىل حقيقة األمر وجدناه وقفًا وذلك ألن حقيقة الوقف: 
حتبيس األصل وتسبيل املنفعة)))، ولذلك فإن فضيلة القايض اعتمد عىل هذه 

القاعدة يف احلكم بكون الوصية هي بوقف العقار، فيأخذ أحكام الوقف.

المطلب الثاني: العادة محكمة:

معنى القاعدة اإلمجايل:

أحكام  هلا  ختضع  مرجعًا  تعتب  الشارع  نظر  يف  والُعرف  العادة  أن 
العرف،  أو  العادة  به  تقيض  ما  وفق  عىل  األحكام  تلك  فتثبت  الترصفات، 
خيالفها  نص  يرد  مل  فلو  العادة،  لتلك  خمالف  رشعي  نص  هناك  يكن  مل  إذا 
»اعتبار  نجيم:  ابن  قال  تعتب))).  العادة  فإن  عامًا،  ولكن  ورد  أو  أصاًل، 
العادة والعرف يرجع إليه يف الفقه يف مسائل كثرية حتى جعلوا ذلك أصاًل، 

انظر: املغني البن قدامة، )84/8)).  (((
الفقهية،  القواعد  رشح   ،)(76 )ص:  الكلية  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  الوجيز  انظر:   (((

للزرقا )ص: 9))).



373
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر القواعد الفقهية في تسبيب األحكام القضائية 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

فقالوا يف األصول يف باب ما ترتك به احلقيقة: ترتك احلقيقة بداللة االستعامل 
والعادة«))).

القاعدة: دليل 

الفقه اإلسالمي، وقد دلَّ  القواعد اخلمس الكبى يف  القاعدة من  هذه 
عىل تسويغ االحتجاج هبا أكثر من دليل، منها ما يأيت:

بِٱلَۡمۡعُروِف﴾  . ) َوكِۡسَوُتُهنَّ  رِۡزُقُهنَّ  ۥ  َلُ ٱلَۡمۡولُودِ  ﴿َوَعَ  تعاىل:  قوله 
]البقرة: 33)[.

بحسب  الزوجة  عىل  النفقة  مقدار  جعل  تعاىل  اهلل  أن  االستدالل:  وجه 
املتعارف عليه، وهذا دليل عىل اعتبار العرف والرجوع إليه.

أبا . ) إن  اهلل  رسول  يا  قالت:  اهنع،  ُهللا  يضر  عتبة  بنت  هند  حديث 
منه  أخذته  ما  إال  وولدي  يكفيني  ما  يعطيني  وليس  شحيح،  رجل  سفيان 
وولدك  يكفيك  ما  ))خذي  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  الرسول  فقال  يعلم؟  ال  وهو 

باملعروف(())).

وجه االستدالل:

أن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو أباح هلند أن تأخذ كفايتها من النفقة وقيَّد ذلك 
بالُعرف، وهذا دليل عىل إعامل الُعرف والعادة يف بناء األحكام.

األشباه والنظائر، البن نجيم )ص: 79).  (((
احلديث:  رقم   )(338/3( ومسلم   ،5364 احلديث:  رقم   )65/7( البخاري  رواه   (((

.(7(4
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للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  القاعدة ما ُملخَّ ورد يف جمموعة األحكام القضائية))) تطبيقًا هلذه 
يأيت:

أهنى املنهي بصفته مستحكرًا))) لعقار موقوف يف مكة املكرمة جرى نزع 
ملكيته لصالح أمالك الدولة وتقدير تعويض عنه، طالبًا بيان حصته وحصة 
مالك الرقبة من ذلك التعويض، وقد ورد قرار قسم اخلباء متضمنًا قسمة 
التعويض بأن يكون للمستحكر قيمة األنقاض وثالثة أرباع قيمة األرض، 
الوقف  ناظر  فاعرتض  فقط،  األرض  قيمة  ربع  ر  املحكِّ للوقف  ويكون 
عن  التعويض  وأن  أنقاضه  قيمة  سوى  يستحق  ال  املستحكر  بأن  املحكر 
األرض يستحقه الوقف مالك الرقبة كاماًل، ونظرًا لألسباب التي بني عليها 
احلكم، وألن العادة جارية يف مكة املكرمة أن أرايض األوقاف القديمة حتكر 
وال تؤجر، )وألن العادة حمكمة( واألوىل محل اللفظ عىل املدلول العريف، لذا 
فلم يظهر للقايض ما يوجب إعادة النظر يف قسمة التعويض املقدرة من قبل 
احلكم  صّدق  ثم  بموجبها،  الطرفني  وإلزام  بإمضائها  وحكم  اخلباء،  قسم 

من حمكمة االستئناف.

انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )78/7).  (((
االنتفاع  واستبقاء  الغري  منع  هبا  يقصد  طويلة،  إجارة  االستئجار  معناه:  االستحكار   (((

باألرض. انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية )8)/53).
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وجه االستناد إىل القاعدة:

العقار حمكرًا  إثبات كون  القاعدة الكبى يف  استند فضيلة القايض هلذه 
قائمة  األنقاض  أن  فيه عىل  ينّص  مل  العقار  ملكية  وليس مؤجرًا، ألن صك 
باحلكر أو باألجرة، كام مل يرش فيه للمدة املأذون ملورثهم بالبقاء فيها مما جعله 
مرتددًا بني عقد احلكر وعقد األجرة، وحيث أن العادة املعروفة يف مكة أن 
ر وال تؤجر، وبناء عىل أن التحكري ينقص قيمة  أرايض األوقاف القديمة حتكَّ
املحكرة  األرض  عىل  اجلاثم  واحلكر  العقار،  يف  مؤثرًا  عيبًا  ويعتب  األرض 
املستفيد  هو  املستحكر  أن  حني  يف  ر،  للمحكِّ بالنسبة  األرض  قيمة  ينزل 
املحكرة  بالعني  بانتفاعه  العمل  جلريان  املحكرة  األرض  من  احلقيقي 
كاملكها بيعًا وسكنًا واستغالالً، مقابل مبلغ احلكر الزهيد الذي تقرص دونه 
الرغبات، وألن العيب قد يؤثر بالنقص بقيمة العني إىل النصف أو أكثر أو 
أقّل بحسب ما يبقى من منفعة العني، فإنه واحلال هذه ال غرابة يف أن يكون 
رة كبريًا يبلغ كام قدره قرار قسم اخلباء،  ة عن املحكَّ فارق قيمة األرض احلرَّ
كالتعويض  ليس  املعيبة  للعني  بالتلف  املستحق  التعويض  أن  املتقرر  ومن 
التعويض  قسمة  بإمضاء  القايض  حكم  ولذلك  السليمة،  للعني  املستحق 

وإلزام الطرفني بموجبها.
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المطلب الثالث: ال ضرر وال ضرار:

معنى القاعدة اإلمجايل:

الكليَّة  القواعد  إحدى  وهي  كريم،  نبوي  حديث  نصُّ  القاعدة  هذه 
اخلمس الكبى، ومفاد القاعدة: أنه حيرم عىل املسلم إيقاع الرضر ابتداًء أو 

مقابلًة عىل وجه غري جائز))).

القاعدة: دليل 

عن  املوطأ  يف  مالك  رواه  ما  وهو  نبوي  حديث  نصُّ  هي  القاعدة  هذه 
عمرو بن حييى املازين عن أبيه أن رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: ))ال رضر 

وال رضار(())).

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  ورد يف جمموعة األحكام القضائية)3) تطبيقًا هلذه القاعدة ما ُملخَّ
يأيت:

بتزوجيها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  والدها  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
بعد رفض والدها  القايض  إىل  الوالية  إثبات عضله، ونقل  أو  من خاطبها، 

 ،)(65 )ص:  الفقهية  القواعد  رشح   ،)874/8( الفقهية  القواعد  موسوعة  انظر:   (((
املمتع يف القواعد الفقهية )4))).

املسند  يف  أمحد  ورواه   ،3( رقم:   )745/(( األقضية  كتاب  املوطأ،  يف  مالك  رواه   (((
)55/5( رقم: 865)، وقال األلباين: »صحيح«، انظر: غاية املرام يف ختريج أحاديث 

احلالل واحلرام )ص: 58)).
انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )98/8)).  (3(
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تزوجيها من اخلاطب، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر تقدم اخلاطب 
له بالصورة املتعارف عليها، وقد حرض وكيل اخلاطب، وطلب تزويج موكله 
باملدعية، فرفض املدعى عليه ذلك لكون اخلاطب غري مريض الدين واخللق، 
لألسباب املفصلة يف جوابه، ونظرًا ألن امتناع املدعى عليه من تزويج املدعية 
الوالية  لرفع  موجبًا  عضاًل  يعد  ظاهر  صحيح  موجب  دون  اخلاطب  من 
))ال رضر وال رضار(( لذا فقد حكم القايض بثبوت عضل  عنه، وحلديث: 
املدعى عليه البنته املدعية، وقرر نقل واليتها يف التزويج للحاكم الرشعي، 

فاعرتض املدعى عليه، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وجه االستناد إىل القاعدة:

عىل  الواقع  الرضر  رفع  يف  الكبى  القاعدة  هلذه  القايض  فضيلة  استند 
املرأة يف امتناع وليها من تزوجيها من اخلاطب الكفء، لذلك فقد استند هلذه 
بنقل  وحكم  املدعية،  البنته  عليه  املدعى  عضل  لديه  ثبت  أن  بعد  القاعدة 

واليتها يف التزويج للحاكم الرشعي ليزوجها باخلاطب متى رغبا يف ذلك.

المطلب الرابع: المسلمون على شروطهم:

معنى القاعدة اإلمجايل:

أو  رشوطهم((  ))عىل  قوله:  ومعنى  نبوي،  حديث  نصُّ  القاعدة  هذه 
التي رشطوها عىل  أنَّ املسلمني ملتزمون برشوطهم  ))عند رشوطهم((: أي 

أنفسهم فال يتعدوهنا، ويعملون عىل مراعاهتا وتنفيذها))).

انظر: موسوعة القواعد الفقهية )0)/0)6).  (((
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القاعدة: دليل 

قال:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  أن  هنع  ُهللا  يضر  هريرة  أيب  حديث 
))املسلمون عىل رشوطهم(())).

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  القاعدة ما ُملخَّ ورد يف جمموعة األحكام القضائية))) تطبيقًا هلذه 
يأيت:

أقام املدعون دعواهم بصفتهم ورثة الواقف ضد إدارة األوقاف طالبني 
عنه،  بدالً  أحدهم  وإقامة  والدهم  وقف  عىل  النظارة  عن  مديرها  عزل 
وبعرض الدعوى عىل مندوب جهة املدعى عليه طلب إجراء الوجه الرشعي 
الوقف  الوقفية وجد أن رشط  القايض عىل صكِّ  الدعوى، وباطالع  حيال 
ونظرًا  الواقف،  وفاة  بعد  الوقف  عىل  ناظرًا  األوقاف  مدير  إقامة  يتضمن 
لكون الرشط ليس فيه خمالفة للرشع، )وألن املسلمني عىل رشوطهم(؛ لذا 
املدعون، وصدق  الدعوى، فاعرتض  النظر عن  القايض برصف  فقد حكم 

احلكم من حمكمة االستئناف.

رقم:   )445/5( سننه  يف  داود  وأبو   )554/5( اجلزم  بصيغة  معلقًا  البخاري  رواه   (((
 : وقال  والرتمذي   ،((05 رقم:   )307/(( الصغرى  السنن  يف  والبيهقي   ،3594
املرام يف  انظر: غاية  حسن صحيح )6/3)6( رقم: )35)، وقال األلباين: صحيح، 

ختريج أحاديث احلالل واحلرام )ص: 00)).
انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )308/6).  (((
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وجه االستناد إىل القاعدة:

هذه القاعدة تدل عىل اعتبار الرشوط وااللتزام هبا ما مل ختالف الرشيعة، 
ولذلك فقد اعتمد فضيلة القايض عليها يف احلكم برصف النظر عن دعوى 
رشط  بأن  ذلك  معلاًل  الوقف،  مدير  بعزل  فيها  يطالبون  التي  الوقف  ورثة 

الواقف يتضمن إقامة مدير األوقاف ناظرًا عىل الوقف بعد وفاة الواقف.

المطلب الخامس: اإلقرار حجة قاصرة على المقّر:

معنى القاعدة اإلمجايل:

أن إقرار اإلنسان عىل نفسه مقبول، وهو مأخوذ بام أقرَّ به، ولكن إقراره 
يبنى عىل زعمه، وزعمه ليس بحجة  يلزم غريه، ألن كون اإلقرار حجة  ال 
إلزام  عىل  سلطة  له  فليس  نفسه،  عىل  إال  له  والية  ال  املقر  وألن  غريه،  عىل 
غريه، وأيضًا حيتمل أن يكون املقر كاذبًا يف إقراره قاصدًا إضاعة حق غريه، 

فال يصدق عىل إبطال حق الغري وال بإلزام الغري حقًا))).

القاعدة: دليل 

ۡخَرٰى38﴾ 
ُ
لَّ تَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ
يمكن أن ُيستدل للقاعدة بقوله تعاىل: ﴿أ

َكنُواْ  ا  َعمَّ تُۡسـَٔلُوَن  ﴿َوَل  تعاىل:  »قوله  القرطبي:  قال   ،]38 ]النجم: 

انظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص: 7))( القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب   (((
األربعة، د. حممد الزحييل ))/)58( موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو )0)/550) 

رشح القواعد الفقهية، للزرقا )ص: 395).
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تَزُِر  ﴿َوَل  تعاىل:  قوله  مثل  أحد،  بذنب  أحد  يؤاخذ  ال  أي  َيۡعَملُوَن141﴾ 
ۡخَرٰى﴾ أي ال حتمل حاملة ثقل أخرى«))).

ُ
َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

وُيستدل للقاعدة أيضًا بقوله ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))ال رضر وال رضار(())).

وجه االستدالل:

رضر  بحق  إلزامه  أو  حقٍّ  بإبطال  غريه  بإقرار  اإلنسان  مؤاخذة  يف  أن 
عليه، والرضر ممنوع يف الرشيعة.

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  ورد يف جمموعة األحكام القضائية)3) تطبيقًا هلذه القاعدة ما ُملخَّ
يأيت:

خلَّفه  عقار  ببيع  احلكم  طالبني  عليه  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
منه،  نصيبهم  إعطاءهم  ويطلبون  عليه،  املدعى  يد  حتت  وهو  مورثهم 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقرَّ بصحتها، وقرر أنه ال مانع لديه من 
كام  العقار،  ملكية  صك  مفعول  رسيان  من  القايض  حتقق  وقد  العقار،  بيع 
الغبطة  العقار بام حيقق  ورد قرار قسم اخلباء باملحكمة متضمنًا تقدير قيمة 
عىل  قارصة  حجة  )اإلقرار  أن  وحيث  املدعني،  والدة  للقارصة  واملصلحة 
( لذا فقد حكم القايض ببيع العقار وقسمة ثمنه بني الورثة، كل حسب  املقرِّ

تفسري القرطبي ))/39)).  (((
تقدم خترجيه يف املطلب الثالث.  (((

انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )79-76/6).  (3(
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حمكمة  من  احلكم  وصدق  التنفيذ،  قايض  إرشاف  وحتت  الرشعية  فريضته 
االستئناف.

وجه االستناد إىل القاعدة:

 ، املقرُّ هبا  ويؤاخذ  يعمل هبا  اإلقرار حجة  اعتبار  تدل عىل  القاعدة  هذه 
ببيع  احلكم  تسبيب  يف  القاعدة  هذه  عىل  القايض  فضيلة  استند  فقد  ولذلك 
إقرار  اعتامدًا عىل  منهم،  الورثة بحسب نصيب كل  بني  ثمنه  العقار وقسمة 

املدعى عليه.

المطلب السادس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر:

معنى القاعدة اإلمجايل:

هو  ويظهره-  احلق  يبني  ما  كل  بالبينة  -ونعني  بالبينة  ُيكلَّف  الذي  أن 
جعل  يف  واحلكمة  دعواه،  يثبت  الذي  الدليل  بإقامة  املكلف  فهو  املدعي، 
البينة عىل املدعي دون املدعى عليه: أن جانب املدعي ضعيف؛ ألن دعواه 
ألنه  أقوى  عليه  املدعى  جانب  أن  حني  يف  الظاهر  خالف  إثبات  تتضمن 
خالف  يدعي  فمن  يشغلها،  حق  أي  من  الذمة  براءة  وهو  بأصل  متمسك 
منه  يكتفى  فإنه  أقوى  عليه  املدعى  جانب  أن  وحيث  اإلثبات،  فعلية  ذلك 

باحللف عند عجز املدعي عن البينة))).

)ص:  للزرقا  الفقهية  القواعد  رشح   )95(/(0( الفقهية  القواعد  موسوعة  انظر:   (((
.(369
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القاعدة: دليل 

ابن عباس  اإلمام مسلم يف صحيحه عن  ما أخرجه  القاعدة  أصل هذه 
بدعواهم  الناس  يعطى  ))لو  قال:  مالسلاو  ةالصلا  هيلع  النبي  أن  امُهنع  ُهللا  يضر 

الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم، ولكن اليمني عىل املدعي عليه(())).

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  القاعدة ما ُملخَّ ورد يف جمموعة األحكام القضائية))) تطبيقًا هلذه 
يأيت:

عليهام  املدعى  ضدَّ  وقف  عىل  املرشفني  أحد  بصفته  دعواه  املدعي  أقام 
مقابل  مستحقاته  بدفع  إلزامهام  طالبًا  الوقف،  هذا  عىل  ناظرين  بصفتهام 
عىل  الدعوى  وبعرض  الوقف،  عىل  سنوات  لعدة  اإلرشاف  يف  اشرتاكه 
الوقف، ودفعا  املدعي ألجرة اإلرشاف عىل  أنكرا استحقاق  املدعى عليهام 
ألجل  اإلرشاف  عن  ُعزل  وأنه  طويلة،  فرتة  منذ  اإلرشاف  يبارش  ال  بأنه 
عليهام  املدعى  بأن  وادعى  اإلرشاف  مبارشته  بعدم  املدعي  أقرَّ  وقد  ذلك، 
منعاه من ذلك، إال أنه مل يقم بيِّنة عىل دعواه، وطلب يمينهام عىل نفيهام فأدياه 
عليهام  املدعى  وحللف  دعواه،  يثبت  مل  املدعي  وألن  منهام،  طلب  ما  طبق 
عىل  واليمني  املدعي  عىل  ))البينة  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  قوله  عىل  وبناء  اليمني، 
املدعي،  فاعرتض  الطلب  عن  النظر  برصف  القايض  حكم  فقد  أنكر((  من 

وصّدق احلكم من حمكمة االستئناف.

متفق عليه، البخاري )35/6( رقم: )455، مسلم )336/3)( رقم: ))7).  (((
انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )6/ )3)).  (((
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وجه االستناد إىل القاعدة:

دعوى  عن  النظر  برصف  احلكم  يف  القاعدة  هلذه  القايض  فضيلة  استند 
بينة عىل  ُيِقم  مل  الوقف، وذلك ألنه  أجرة اإلرشاف عىل  باستحقاقه  املدعي 
دعواه، وحلف املدعى عليهام عىل نفي دعوى املدعي وفق طلبه، وبناء عىل 
قاعدة )البينة عىل املدعي واليمني عىل من أنكر( فقد حكم القايض برصف 

النظر عن الطلب.

المطلب السابع: األصل بقاء ما كان على ما كان:

معنى القاعدة اإلمجايل:

الفقهاء  عند  واالستصحاب  االستصحاب،  قواعد  من  القاعدة  هذه 
معناه: لزوم حكم دل الرشع عىل ثبوته ودوامه. أو هو احلكم الذي يثبت يف 

الزمان الثاين بناء عىل الزمان األول))).

ومعنى هذه القاعدة أنه إذا ُجهل حال اليشء يف وقت اخلصومة وليست 
اليشء  ببقاء  حُيكم  أن  ذلك  يف  األصل  فإن  بمقتضاها،  حُيكم  بينة  هناك 
الدليل  يقوم  حتى  عليها،  كان  التي  املعهودة  السابقة  احلال  عىل  واستمراره 

عىل خالف ذلك فُيصار حينئذ إليه))).

)ص:  للجرجاين  التعريفات   )(04/(/(( للبورنو  الفقهية  القواعد  موسوعة  انظر:   (((
.(((

انظر: األشباه والنظائر البن نجيم )ص: 49( رشح القواعد الفقهية للزرقا )ص: 87)   (((
األشباه والنظائر للسيوطي )ص: )5( رشح القواعد السعدية )ص: 7))).
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القاعدة: دليل 

قاعدة  عن  متفرعة  وهي  الفقه،  أبواب  يف  عظيم  أصل  القاعدة  هذه 
الفقه،  أهل  عند  القواعد  أعظم  من  هي  التي  بالشك(  يزول  ال  )اليقني 
إىل رسول  أنه شكا  بن متيم، عن عمه،  الصحيحني عن عباد  ما يف  وأصلها 
اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو الرجل الذي خييَّل إليه أنه جيد اليشء يف الصالة؟ فقال: 

))ال ينفتل - أو ال ينرصف - حتى يسمع صوتًا أو جيد رحيًا(())).

وجه االستدالل من احلديث:

وعدم  متيقنة  ألهنا  الطهارة  عىل  بالبقاء  حكم  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  أن 
االلتفات للشك الطارئ، فدل عىل أن األصل هو بقاء ما كان عىل ما كان.

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  ورد يف جمموعة األحكام القضائية))) تطبيقًا هلذه القاعدة ما ُملخَّ
يأيت:

ر أنه راجع اجلهات األمنية  أهنى املنهي طالبًا إثبات فقد ابنه وغيبته، وقرَّ
املختصة  إفادة اجلهات  الوافدين، وقد وردت  إدارة  قبل  وعلم برتحيله من 
متضمنة ترحيل ابن املنهي عن البالد بنفس تاريخ فقد والده له، ونظرًا ألن 
ذلك  خالف  يظهر  حتى  كان(  ما  كان عىل  ما  )وبقاء  اإلنسان  حياة  األصل 

متفق عليه، البخاري ))/39( رقم : 37)، مسلم ))/76)( رقم: )36.  (((
انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )8/ 3)).  (((
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األصل، فلم يثبت لدى القايض فقد ابن املنهي وقرر ردَّ طلبه إثبات ذلك، 
فاعرتض املنهي، وصّدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وجه االستناد إىل القاعدة:

بينة تدلُّ عىل  ابنه، ومل حيرض  بفقد  املدعي احلكم  القضية يطلب  يف هذه 
القاعدة  وألن  حياته،  بقاء  اإلنسان  يف  األصل  أن  وحيث  دعواه،  صدق 
إليها  استند  فقد  لذا  كان(  ما  عىل  كان  ما  بقاء  )األصل  بأن  تقيض  الفقهية 
فضيلة القايض يف حكمه بعدم ثبوت فقد االبن، وقراره برد طلب والده يف 

إثبات الفقد.

المطلب الثامن: على اليد ما أخذت حتى تؤديه:

معنى القاعدة اإلمجايل:

هذه القاعدة نص حديث رشيف وقد ورد بألفاظ متقاربة، فورد بلفظ: 
))عىل  قوله:  يف  باليد  واملراد  تؤدي((،  ))حتى  بلفظ:  وورد  تؤديه((  ))حتى 

اليد ما أخذت(( صاحب اليد، من باب إطالق البعض وإرادة الكل، وعب 
القاعدة: أن من أخذ شيئًا بغري وجه  باليد ألن هبا األخذ واإلعطاء. ومفاد 

حق كان ضامنًا له، وال تبأ ذمته حتى يرده بعينه أو بضامنه إىل صاحبه))).

انظر: املغني البن قدامة )357/7( موسوعة القواعد الفقهية للبورنو )7/)45).  (((
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القاعدة: دليل 

وأمحد  السنن  أصحاب  رواه  نبوي،  حديث  نصُّ  هي  القاعدة  هذه 
ُمهمحر ُهللا بألفاظ متقاربة))).

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  ورد يف جمموعة األحكام القضائية))) تطبيقًا هلذه القاعدة ما ُملخَّ
يأيت:

إلزامه  طالبًا  خمطوبته  ويل  بصفته  عليه  املدعى  ضد  دعواه  املدعي  أقام 
برد ما سلمه له من الصداق والذهب بعد أن خطب ابنته منه، ثم عدل عن 
النكاح قبل إجراء العقد، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحتها، 
ودفع بأنه اشرتط عىل املدعي عدم ردِّ الصداق يف حال عدوله عن اخلطبة؛ 
الرشط  املدعى عليه هبذا  الطرفني، وألن  يتمَّ بني  مل  النكاح  ونظرًا ألن عقد 
يأخذ ماالً بال عوض، كم أن الرشط وقع قبل العقد، واملعتب من الرشوط 
ما  اليد  ))عىل  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  ولقوله  قبله،  ال  العقد  وقت  يكون  إنام 
بردِّ ما تسلمه  القايض عىل املدعى عليه  أخذت حتى تؤديه(( لذا فقد حكم 

 : رقم   )4(4/5( داود  وأبو   ،(0(56 رقم:   )3(8/33( املسند  يف  أمحد  رواه    (((
 ،((66 رقم:   )558/3( والرتمذي   ،(400 رقم:   )80(/(( ماجه  وابن   ،356(
يف  واحلاكم   ،575( رقم:   )333/5( الكبى  يف  والنسائي  حسن،  حديث  وقال: 
رقم:   )55/(( خيرجاه،  ومل  البخاري  رشط  عىل  اإلسناد  صحيح  وقال:  املستدرك، 
)30). واحلديث اختلف فيه لالختالف يف سامع احلسن من سمرة يضر ُهللا هنع، انظر: 

التلخيص احلبري البن حجر )8/3))).
انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )8/ 3)).  (((
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حمكمة  من  احلكم  وصدق  عليه،  املدعى  فاعرتض  والذهب،  الصداق  من 
االستئناف.

وجه االستناد إىل القاعدة:

بالتأمل يف القضية السابقة نلحظ أن املدعي كان قد أعطى ويل خمطوبته 
صداقًا وذهبًا بعد خطبته البنته، وحيث أن املدعي قد عدل عن النكاح قبل 
العقد فقد طالب املدعى عليه بأن يرد عليه ما أخذه منه من املهر والذهب، 
ذكره  ما  بصحة  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  القايض  فضيلة  عرض  وملا 
عن  عدل  حال  يف  أنه  اخلاطب  عىل  اشرتط  قد  كان  أنه  ذكر  لكنه  املدعي 
النكاح فإنه ال يرد عليه الصداق، لكنَّ فضيلة القايض قد اعتب هذا الرشط 
باطاًل؛ ألنه وقع قبل العقد؛ وألنه هبذا الرشط يأخذ ماالً بال عوض، وحيث 
أن املال بيد املدعى عليه ويف حوزته وبناء عىل القاعدة الفقهية )عىل اليد ما 
أخذت حتى تؤديه( فقد حكم فضيلة القايض عىل املدعى عليه بردِّ ما تسلمه 

من الصداق والذهب.

المطلب التاسع: األصل في الصفات العارضة العدم:

معنى القاعدة اإلمجايل:

املتعلقة باألشياء قسامن: األول: صفات أصلية: وهي ما كان  الصفات 
الثاين:  العيوب،  املبيع سلياًم من  ابتداًء مثل كون  األصل وجودها يف اليشء 
صفات عارضة: وهي صفاٌت األصل عدم وجودها يف املوصوف، كالعيب يف 
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املبيع. ومعنى القاعدة: أنه عند االختالف يف ثبوت الصفة العارضة وعدمها 
فإن القول قول من يتمسك بعدمها مع يمينه، ألنه يتمسك باألصل))).

القاعدة: دليل 

)اليقني  قاعدة  متفرعة عن  قواعد االستصحاب وهي  القاعدة من  هذه 
وهو  السابع  املطلب  يف  القاعدة  دليل  بنفس  هلا  فيستدل  بالشك(  يزول  ال 
ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  إىل  شكا  أنه  عمه،  عن  متيم،  بن  عباد  حديث 
))ال ينفتل - أو ال  الرجل الذي خيّيل إليه أنه جيد اليشء يف الصالة؟ فقال: 

ينرصف - حتى يسمع صوتًا أو جيد رحيًا(())).

وجه االستدالل:

العارضة مشكوك يف حصوهلا  الشك، والصفة  اليقني مقدم عىل  أن  هو 
واليقني هو عدمها فيقدم األصل املتيقن ويكون هو األصل.

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  ورد يف جمموعة األحكام القضائية)3) تطبيقًا هلذه القاعدة ما ُملخَّ
يأيت:

بتسليمها  إلزامه  طالبة  عليه  املدعى  مطلقها  دعواها ضد  املدعية  أقامت 
وتعذر  عليه  املدعى  غاب  وقد  هلا،  ُيسلمه  ومل  طلقها  أن  بعد  صداقها  باقي 
الكلية  الفقه  قواعد  إيضاح  يف  الوجيز   )54 )ص:  نجيم  البن  والنظائر  األشباه  انظر:   (((

للبورنو )ص: 84)( رشح القواعد الفقهية للزرقا )ص: 7))).
م خترجيه يف املطلب السابع. تقدَّ  (((

انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )79/8)).  (3(
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تبليغه بالدعوى، فتقرر السري فيها غيابيًا، ثم اطلع القايض عىل عقد النكاح 
وصك الطالق فوجدمها يؤيدان الدعوى، كام قررت املدعية أن املدعى عليه 
دخل هبا قبل طالقه هلا، وقد جرى إعالن املدعى عليه يف إحدى الصحف 
اليمني  املدعية  أدت  ثم  عليه،  بالداللة  أحد  يتقدم  فلم  شهر  ومىض  املحلية 
عىل صحة دعواها طبق ما طلب منها، ونظرًا ألن األصل عدم دفع املدعى 
عليه صداق املدعية )ألن األصل يف الصفات العارضة العدم( وألن القول 
يف الدعوى هو قول من يوافقه األصل بيمينه؛ لذا فقد حكم القايض بإلزام 
الغائب عىل  بقاء  به، مع  املدعى  باقي مهرها  للمدعية  أن يدفع  املدعى عليه 

حجته متى ما حرض، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وجه االستناد إىل القاعدة:

صداقها،  باقي  بتسليمها  مطلقها  بإلزام  املرأة  طالبت  القضية  هذه  يف 
نظرًا لكونه طلقها ومل يسلمه هلا، وحيث أن املدعى عليه تغيب عن احلضور 
التي  القاعدة  هذه  إىل  القايض  فضيلة  استند  فقد  بالدعوى،  تبليغه  وتعذر 
صفة  الصداق  وتسليم  العدم،  العارضة  الصفات  يف  األصل  بأن  تقيض 
توجد  ومل  ببينة  إال  عنه  ينتقل  ال  األصل  وهذا  العدم،  فيها  األصل  عارضة 
البيِّنة، لذلك فقد طلب القايض اليمني من املدعية ألن قوهلا يوافقه األصل؛ 
والقول يف الدعاوى ملن يوافقه األصل مع يمينه، ولذلك فقد أخذ فضيلته 

بموجب هذه القاعدة فألزم املدعى عليه بدفع باقي املهر.
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المطلب العاشر: األصل بقاء النكاح:

معنى القاعدة اإلمجايل:

املزيل  يعلم وجود  امرأة عقد نكاٍح صحيح، ومل  إذا عقد رجل عىل  أنه 
املسبِّب للفرقة فإنه حيكم ببقاء النِّكاح بينهام، وبناء األحكام عىل ذلك))).

القاعدة: دليل 

)اليقني  قاعدة  متفرعة عن  قواعد االستصحاب وهي  القاعدة من  هذه 
ال يزول بالشك( وقد سبق يف املطلب السابق ذكر دليلها.

للقاعدة: القضائي  التطبيق 

ُصه ما  ورد يف جمموعة األحكام القضائية))) تطبيقًا هلذه القاعدة ما ُملخَّ
يأيت:

هلا  إثبات طالقه  املدعى عليه طالبة  املدعية دعواها ضد زوجها  أقامت 
بعد أن طلقها ثالث مرات يف أوقات خمتلفة، وبعرض الدعوى عىل املدعى 
التأكيد، وقد  الثانية كان بقصد  عليه أقرَّ بتطليقها مرتني، وأن تكرار الطلقة 
ثالث  هلا  طالقه  إثبات  عىل  الزوجة  إرصار  متضمنًا  الصلح  جلنة  قرار  ورد 
األصل  أن  وحيث  عوض،  بدون  بينهام  التفريق  ترى  اللجنة  وأن  طلقات، 
بقاء النكاح، وملا هو مقرر يف الرشيعة من رفع الرضر، لذا فقد حكم القايض 
انظر: القواعد البن رجب )ص: 347(، غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر   (((
موسوعة   ،)3(0/(( للزركيش  الفقهية  القواعد  يف  املنثور   ،)(5(/(( للحموي 

القواعد الفقهية للبورنو )59/9)).
انظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 435)هـ )404/8).  (((
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املدعى  وأفهم  عوض،  بدون  عليه  املدعى  زوجها  من  املدعية  نكاح  بفسخ 
عيل بأن املدعية بانت منه بينونة صغرى، كام ُأفهمت املدعية بأن عليها العدة 

الرشعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وجه االستناد إىل القاعدة:

بقاء  )األصل  بقاعدة  القايض  فضيلة  احتجاج  نرى  الواقعة  هذه  يف 
إنام  أنه  ثالثًا وتأكيده عىل  لزوجته  املدعى عليه طالقه  نظرًا إلنكار  النكاح( 
فضيلة  قرر  القاعدة  عىل  فبناء  تأكيدًا،  كانت  منهام  الثانية  وأن  مرتني  طلقها 
ثالثًا،  وليس  واحدة  مرة  طلقها  إنام  عليه  املدعى  وأن  النكاح  بقاء  القايض 
ولذا صار إىل احلكم بفسخ النكاح رفعًا للرضر عن املرأة، مما يدل عىل عدم 
إىل  معه  حيتج  مل  ثالثًا  الطالق  بوقوع  حكم  لو  فإنه  الطالق،  وقوع  اعتباره 

احلكم بفسخ النكاح، وقد ورد يف نصِّ احلكم اإلشارة لذلك.



392
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر القواعد الفقهية في تسبيب األحكام القضائية 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

الخاتمة

إمتام  من  يل  يرسَّ  ما  عىل  وأشكره  وتسديده،  توفيقه  عىل  تعاىل  اهلل  أمحد 
هذا البحث، فام كان فيه من حق وصواب فهو من اهلل تعاىل وله احلمد كله، 
وما حصل من نقص وتقصري فهو مني ومن الشيطان، واستغفر ريب وأسأله 
النتائج  أهم  إىل  أشري  أن  يب  حيسن  البحث  هذا  خامتة  ويف  والتجاوز،  العفو 

والتوصيات، وهي كام يأيت:

أوال: النتائج:

عند . ) وخاصة  القضائية  األحكام  إصدار  يف  الفقهية  القواعد  أمهية 
تسبيب احلكم القضائي، فهي متثل جماالً رحبًا ألصحاب الفضيلة القضاة يف 

االستفادة منها استدالالً وترجيحًا.

كان . ) إن  هبا  واالستدالل  لالحتجاج  الفقهية  القواعد  صالحية 
مصدرها نص رشعي من الكتاب والسنة.

قواعد . 3 كانت  إذا  والرتجيح  لالعتضاد  الفقهية  القواعد  صالحية 
استقرائية.

كثرة استدالل أصحاب الفضيلة القضاة بالقواعد الفقهية، فال يكاد . 4
خيلو حكم من األحكام إال ويتضمن االستدالل بقاعدة أو ضابط فقهي.

أن االستدالل بالقواعد الفقهية يمنح القايض تنوعًا يف تسبيب احلكم . 5
القضائي مما يكون له األثر يف تقوية احلكم القضائي وتعزيزه.
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التوصيات: ثانيًا: 

وغريهم . ) واملحامني  القضاة  من  القضائي  باملجال  املشتغلني  أويص 
ويمكن  التطبيقي،  اجلانب  من  الفقهية  والضوابط  بالقواعد  العناية  بزيادة 
االستفادة  عىل  للتدريب  عمل  وورش  تدريبية  دورات  إقامة  ذلك  لتحقيق 
من القواعد والضوابط يف إعداد األحكام القضائية، وإعداد لوائح الدعاوى 

واالعرتاض.

أويص مراكز األبحاث وخاصة التابعة لوزارة العدل بالعناية بجمع . )
منها  االستفادة  العدل  وكتاب  للقضاة  يمكن  التي  والضوابط  القواعد 

وتبويبها بحيث يسهل ملن أراد الرجوع هلا واالستفادة منها.

حممد  نبينا  عىل  وبارك  وسلم  اهلل  وصىل  وأعلم،  أعىل  تعاىل  واهلل  هذا، 
وعىل آله وصحبه أمجعني.
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فهرس المصادر والمراجع)1(
القرايف . ) واإلمام،  القايض  وترصفات  األحكام  عن  الفتاوى  متييز  يف  اإلحكام 

)املتوىف:  املالكي  الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو 
البشائر  دار  بريوت،  الثانية،  الطبعة:  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  املحقق:  684هـ( 

اإلسالمية للطباعة والنرش والتوزيع، 6)4)هـ-995)م.
األشباه والنظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، املؤلف: زين الدين بن إبراهيم . )

حواشيه  وضع  970هـ(،  )املتوىف:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف  حممد،  بن 
وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريات، النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، الطبعة: األوىل، 9)4)هـ-999)م.
السبكي . 3 الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  املؤلف:  والنظائر،  األشباه 

))4)هـ-  األوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  )77هـ(،  )املتوىف: 
)99)م.

السيوطي . 4 الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  والنظائر،  األشباه 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  النارش:  ))9هـ(،  )املتوىف: 

))4)هـ-990)م.
الرّزاق . 5 عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  املؤلف:  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

بيدي )املتوىف: 05))هـ(، املحقق:  احلسيني، أبو الفيض، امللّقب بمرتىض، الزَّ
جمموعة من املحققني، النارش: دار اهلداية.

سيف، . 6 آل  اهلل  عبد  د.  احلنابلة،  عند  وتطبيقاته  الفقهية  الضوابط  علم  تأصيل 
بحث منشور يف جملة اجلمعية الفقهية السعودية، املجلد: 8)، اإلصدار )8)) 

437)هـ.

ترتيبًا هجائيًا. مرتبة   (((



395
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر القواعد الفقهية في تسبيب األحكام القضائية 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

بن . 7 إبراهيم  فرحون  ابن  األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  يف  احلكام  تبرصة 
عيل بن حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )املتوىف: 799هـ(، حتقيق: 

الشيخ مجال مرعشيل، دار الكتب العلمية، بريوت، ))4)هـ-)00)م.
ابن . 8 دار  النارش:  خنني،  آل  حممد  بن  اهلل  عبد  د.  القضائية،  األحكام  تسبيب 

فرحون، الرياض، الطبعة: الثالثة، 434)هـ.
)املتوىف: . 9 اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  املؤلف:  التعريفات، 

6)8هـ(، املحقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، النارش: 
دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 403)هـ-983)م.

الدين حممد بن حممد بن حممد . 0) أبو عبد اهلل، شمس  التقرير والتحبري، املؤلف: 
879هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  املوقت  ابن  له  ويقال  حاج،  أمري  بابن  املعروف 

النارش: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 403)هـ-983)م.
الفضل أمحد . )) أبو  املؤلف:  الكبري،  الرافعي  التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث 

بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: )85هـ(، النارش: دار 
الكتب العلمية، الطبعة: األوىل، 9)4)هـ-989)م.

منصور . )) أبو  اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  حممد  األزهري  اللغة،  هتذيب 
الرتاث  إحياء  دار  النارش:  مرعب،  عوض  حممد  املحقق:  370هـ(،  )املتوىف: 

العريب، بريوت، الطبعة: األوىل، )00)م.
بأمري . 3) املعروف  البخاري  حممود  بن  أمني  حممد  بادشاه،  أمري  التحرير،  تيسري 

مرص،  احْلَلبِي،  البايب  مصطفى  النارش:  )97هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  بادشاه 
)403)هـ- بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  وصورته:  ))35)هـ-)93)م(، 

983)م(، ودار الفكر، بريوت، )7)4)هـ-996)م(.
وسننه . 4) ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  اجلامع 

)املتوىف:  إسامعيل  بن  حممد  البخاري،  املؤلف:  البخاري،  صحيح   = وأيامه 
السالم،  دار  األوىل،  الطبعة:  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  املحقق:  56)هـ(، 

الرياض، 9)4)هـ.
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اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطبي، املؤلف: أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن . 5)
أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي )املتوىف: )67هـ(، 
حتقيق: أمحد البدوين وإبراهيم أطفيش، النارش: دار الكتب املرصية، القاهرة، 

الطبعة: الثانية، 384)هـ-964)م.
بن . 6) حسن  املؤلف:  اجلوامع،  املحيل عىل مجع  اجلالل  العطار عىل رشح  حاشية 

الكتب  دار  النارش:  50))هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  العطار  حممود  بن  حممد 
العلمية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

بن . 7) عيل  بن  إبراهيم  املؤلف:  املذهب،  علامء  أعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج 
حممد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري )املتوىف: 799هـ(، حتقيق وتعليق: 
الدكتور حممد األمحدي أبو النور، النارش: دار الرتاث للطبع والنرش، القاهرة.

سنن ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )املتوىف: 73)هـ( املحقق: . 8)
د كامل قره بليل، عبد اللطيف حرز اهلل،  شعيب األرنؤوط، عادل مرشد، حممَّ

النارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل، 430)هـ-009)م.
بشري . 9) بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أبو  املؤلف:  داود،  أيب  سنن 

شَعيب  املحقق:  75)هـ(،  )املتوىف:  ِجْستاين  السِّ األزدي  عمرو  بن  شداد  بن 
د كاِمل قره بليل، النارش: دار الرسالة العاملية، الطبعة: األوىل،  األرنؤوط، حمَمَّ

430)هـ-009)م.
الضحاك، . 0) بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  املؤلف:  الرتمذي،  سنن 

الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 79)هـ(، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر )ج)، 
)(، وحممد فؤاد عبد الباقي )ج3(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر 
احللبي،  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة  النارش:   ،)5 )ج4،  الرشيف 

مرص، الطبعة: الثانية، 395)هـ-975)م.
موسى . )) بن  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  املؤلف:  للبيهقي،  الصغري  السنن 

عبد  املحقق:  458هـ(،  )املتوىف:  البيهقي  بكر  أبو  اخلراساين،  ْوِجردي  اخلرُْسَ
كراتيش،  اإلسالمية،  الدراسات  جامعة  النرش:  دار  قلعجي،  أمني  املعطي 

باكستان، الطبعة: األوىل، 0)4)هـ-989)م.
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الكريم . )) عبد  بن  اهلل  عبد  بن  املحسن  عبد  املؤلف:  السعدية،  القواعد  رشح 
أيمن  العبيد،  سليامن  بن  الرمحن  عبد  أحاديثها:  وخرج  هبا  اعتنى  الزامل، 
الرياض،  والتوزيع،  للنرش  اخلرضاء  أطلس  دار  النارش:  العنقري،  سعود  بن 

اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل، ))4)هـ-)00)م.
)85))هـ- . 3) الزرقا  حممد  الشيخ  بن  أمحد  املؤلف:  الفقهية،  القواعد  رشح 

القلم،  دار  النارش:  الزرقا،  أمحد  مصطفى  عليه:  وعلق  صححه  357)هـ(، 
دمشق، سوريا، الطبعة: الثانية، 409)هـ-989)م.

عبد . 4) بن  أمحد  بن  حممد  البقاء  أبو  الدين  تقي  املؤلف:  املنري،  الكوكب  رشح 
)97هـ(،  )املتوىف:  احلنبيل  النجار  بابن  املعروف  الفتوحي  عيل  بن  العزيز 
الثانية،  الطبعة:  العبيكان،  مكتبة  النارش:  محاد،  ونزيه  الزحييل  حممد  املحقق: 

8)4)هـ-997)م.
)املتوىف: . 5) النيسابوري  القشريي  احلسن  أبو  احلجاج  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 

)6)هـ(، املحقق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
الدين . 6) نارص  حممد  املؤلف:  واحلرام،  احلالل  أحاديث  ختريج  يف  املرام  غاية 

الطبعة:  بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  النارش:  0)4)هـ(،  )املتوىف:  األلباين 
الثالثة، 405)هـ.

غمز عيون البصائر يف رشح األشباه والنظائر، املؤلف: أمحد بن حممد مكي، أبو . 7)
العباس، شهاب الدين احلسيني احلموي احلنفي )املتوىف: 098)هـ(، النارش: 

دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 405)هـ-985)م.
الفروق = أنوار الربوق يف أنواء الفروق، املؤلف: القرايف، أبو العباس شهاب . 8)

الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي )املتوىف: 684هـ(، النارش: عامل 
الكتب، الطبعة: بدون، التاريخ: بدون.
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حبيب، . 9) أبو  سعدي  الدكتور  املؤلف:  واصطالحًا،  لغة  الفقهي  القاموس 
408)هـ-988)م،  الثانية،  الطبعة:  سورية،  دمشق،  الفكر،  دار  النارش: 

تصوير: 993)م.
مصطفى . 30 حممد  د.  املؤلف:  األربعة،  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد 

الزحييل، النارش: دار الفكر، دمشق، الطبعة: األوىل، 7)4)هـ-006)م.
القواعد الفقهية، د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، الطبعة: األوىل، مكتبة . )3

الرشد، الرياض، 8)4)هـ-998)م.
بن . )3 رجب  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد  الدين  زين  املؤلف:  القواعد البن رجب، 

احلسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، احلنبيل )املتوىف: 795هـ(، النارش: 
دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ.

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية يف اإليامن والنذور، د. . 33
حممد اهلاشمي، النارش: املكتبة املكية، الطبعة: األوىل، 7)4)هـ.

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، املؤلف: حممد بن عيل ابن القايض حممد . 34
58))هـ(،  بعد  )املتوىف:  التهانوي  احلنفي  الفاروقي  صابر  حمّمد  بن  حامد 
نقل  دحروج،  عيل  د.  حتقيق:  العجم،  رفيق  د.  ومراجعة:  وإرشاف  تقديم 
الرتمجة األجنبية: د. جورج  العربية: د. عبد اهلل اخلالدي،  إىل  الفاريس  النص 

زيناين، النارش: مكتبة لبنان نارشون، بريوت،الطبعة: األوىل، 996)م.
موسى . 35 بن  أيوب  املؤلف:  اللغوية،  والفروق  املصطلحات  يف  معجم  الكليات 

املحقق:  094)هـ(،  )املتوىف:  احلنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  احلسيني 
عدنان درويش، حممد املرصي، النارش: مؤسسة الرسالة، بريوت.

الدين . 36 مجال  الفضل،  أيب  عىل،  بن  مكرم  بن  حممد  منظور  البن  العرب،  لسان 
ابن منظور األنصاري )املتوىف: ))7هـ(، النارش: دار صادر، بريوت، الطبعة: 

الثالثة، 4)4)هـ.
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السعودية، . 37 العدل  وزارة  البحوث،  مركز  إصدار  القضائية،  األحكام  جمموعة 
عام 435)هـ.

عبد . 38 بن  بكر  أيب  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  الدين  زين  املؤلف  الصحاح،  خمتار 
حممد،  الشيخ  يوسف  املحقق:  666هـ(،  )املتوىف:  الرازي  احلنفي  القادر 
الطبعة: اخلامسة،  النموذجية، بريوت، صيدا،  الدار  العرصية،  املكتبة  النارش: 

0)4)هـ-999)م.
القلم، . 39 دار  الثانية،  الطبعة:  أمحد،  بن  مصطفى  الزرقا  العام،  الفقهي  املدخل 

دمشق، 5)4)هـ-004)م.
بن . 40 اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  أبو  املؤلف:  الصحيحني،  املستدرك عىل 

حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكم الضبي الطهامين النيسابوري املعروف بابن 
البيع )املتوىف: 405هـ(، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النارش: دار الكتب 

العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، ))4)هـ-990)م.
بن . )4 بن حنبل  بن حممد  أمحد  اهلل  أبو عبد  املؤلف:  بن حنبل،  اإلمام أمحد  مسند 

عادل  األرنؤوط،  املحقق: شعيب  )4)هـ(،  )املتوىف:  الشيباين  أسد  بن  هالل 
مرشد، وآخرون، إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، النارش: مؤسسة 

الرسالة، الطبعة: األوىل، ))4)هـ-)00)م.
املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املؤلف: أمحد بن حممد بن عيل الفيومي . )4

العلمية،  املكتبة  النارش:  770هـ(،  نحو  )املتوىف:  العباس  أبو  احلموي،  ثم 
بريوت.

معجم مقاييس اللغة، البن فارس أمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، . 43
أبو احلسني )املتوىف: 395هـ(، املحقق: عبد السالم حممد هارون، النارش: دار 

الفكر، عام النرش: 399)هـ-979)م، عدد األجزاء: 6.
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الرياض، . 44 زدين،  دار  النارش:  الدورسي،  مسلم  د.  الفقهية،  القواعد  يف  املمتع 
الطبعة: األوىل، 8)4)هـ.

املنثور يف القواعد الفقهية، املؤلف: أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن . 45
الطبعة:  الكويتية،  النارش: وزارة األوقاف  )املتوىف: 794هـ(،  الزركيش  هبادر 

الثانية، 405)هـ-985)م.
املوسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، . 46

الكويت، عدد األجزاء: 45 جزءًا، الطبعة: )من 404)-7)4)هـ( األجزاء 
الطبعة:  الكويت، األجزاء 4)-38:  السالسل،  الثانية، دار  الطبعة:   :(3-(
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المقدمة

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد:

فإن من أنفع العلوم الرشعية علم الفقه؛ ملا اشتمل عليه من بيان احلالل 
واحلرام، واآلداب واألحكام، وهو علم جليل يندرج حتته مجلة من العلوم 
مناظرات  جل  وعليه  الفقهية،  الفروق  علم  وأنفعها  أجلها  من  الفقهية، 
السلف، حتى قال بعضهم: »الفقه مجٌع وفرق«)))؛ وقد ُكتب يف علم الفروق 
الفقهية مصنفات نافعة، وأبحاث ماتعة)))، غري أين مل أجد من كتب يف الفروق 
الفقهية بني الرشوط يف البيع والرشوط يف النكاح مع كوهنام يشرتكان يف كثري 
من األحكام؛ إذ اجلامع بينهام هو حكم الرشوط يف العقود، مما سبب اطِّراد 
القول فيهام عند كثري من الفقهاء يف غالب الفروع؛ ألن األصل الذي ُبنيت 
عليه الفروع واحد، كل مذهب بحسب القاعدة عنده يف األصل يف الرشوط 
وما يستثنى من ذلك، ومع ذلك فقد ذكر مجاعة من العلامء مجلة من الفروق 
البحث  مع  ويمكن  النكاح،  باب  يف  والرشوط  البيع  باب  يف  الرشوط  بني 
والنظر استخراج فروق أخرى، وهذه الفروق مما يغفل عنها كثري من طالب 
العلم والباحثني، فيجعلون القول مطردًا يف البابني مع وجود الفرق بينهام؛ 

املنثور يف القواعد ))/ ))).  (((
األصوليني  عند  الفروق  الباحسني )85(،  ليعقوب  الفقهية واألصولية  الفروق  انظر:   (((
 ،)((( لألمحدي  الفقهية  الفروق  علم  يف  الروية  املناهل   ،)(95( للشعالن  والفقهاء 
جتمع  التي  الكتب  يف  كثرية  دراسات  وهناك  العلم،  هلذا  املؤصلة  الكتب  من  وغريها 
الباب مثل كتاب اجلمع والفرق للجويني والوسائل يف فروق  الفقهية يف هذا  املسائل 

املسائل البن مجاعة الشافعي، وكثري من الدراسات واألبحاث املعارصة.
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لذا رغبت بالكتابة فيه، وأن يكون عنوان البحث هو: »الفروق بني الرشوط 
يف البيع والرشوط يف النكاح عند احلنابلة. مجعًا ودراسة«.

هذا ويمكن تلخيص أسباب اختيار هذا املوضوع بام يأيت:

أوالً: أمهية علم الفروق الفقهية.

ثانيًا: أمهية مسائل الرشوط يف العقود يف واقع الناس.

ثالثًا: كثرة قضايا الرشوط يف العقود يف املحاكم، وحاجة كثري من القضاة 
وطالب العلم لبيان مسائلها، وحتقيق القول فيها، والفروق بني الرشوط يف 

العقود.

البيع  يف  الرشوط  بني  التقعيد  حيث  من  الكبري  التشابه  وجود  رابعًا: 
الرشوط  حكم  يف  املذاهب  يف  مطردة  غالبًا  فالقاعدة  النكاح،  يف  والرشوط 
يف البابني، فمن يوسع يف البيوع يسري عىل ذلك يف النكاح، ومن يرى تضييق 
مما  وهكذا،  النكاح  يف  هذا  عىل  يسري  البيع  يف  الصحيحة  الرشوط  مسائل 

يستدعي بيان الفروق بني الرشوط يف البابني؛ لئال يقع اخللط بني البابني.

أما عن الدراسات السابقة:

فلم أقف عىل دراسة خاصة تعتني ببيان الفروق بني الرشوط يف البابني.

البحث: منهج 

سلكت يف هذا البحث املنهج املعتمد يف الدراسات األكاديمية املشتمل 
عىل ذكر املذاهب الفقهية من املصادر املعتمدة، وذكر أدلة األقوال، وبيان ما 
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يرد عليها من مناقشات، وختريج األحاديث واآلثار من مصادرها املعتمدة، 
وبيان درجتها، وتفسري الغريب من الكلامت، ثم ذكر خامتة للبحث تشتمل 
للموضوعات،  وفهرس  البحث  ملصادر  فهرس  ووضع  النتائج،  أبرز  عىل 
البيع  الرشوط يف  احلنابلة يف  بداية كل فرق من حترير مذهب  العناية يف  مع 
بقية  أقوال  بيان  ثم  البابني،  بني  الفرق  وجه  وبيان  النكاح،  يف  والرشوط 

املذاهب جتاه هذا الفرق.

خطة البحث:

ثم  وخامتة،  ومبحثني،  ومتهيد،  مقدمة،  عىل  مشتماًل  البحث  سيكون 
العلمية. الفهارس 

مقدمة: وتشتمل عىل محد اهلل والثناء عليه، وذكر عنوان البحث، وأسباب 
اختياره، ومنهج الكتابة فيه، وخطة البحث.

متهيد: ويشتمل عىل تعريف بمصطلحات البحث، وبيان املراد به.

املبحث األول: الفروق املنصوص عليها بني الرشوط يف البيع والرشوط 
يف النكاح عند احلنابلة.

ويشتمل عىل فرقني:

الفرق األول: اعتبار الرشط املتقدم عىل العقد يف النكاح دون البيع.- 

الفرق الثاين: بطالن عقد البيع باجلمع بني رشطني، دون عقد النكاح - 
فال تؤثر فيه الرشوط ولو تعددت.
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يف  والرشوط  البيع  يف  الرشوط  بني  املستنبطة  الفروق  الثاين:  املبحث 
النكاح عند احلنابلة:

ويشتمل عىل ثالثة فروق:

البيع فهو فاسد، وأما -  الفرق األول: كل ما هني عنه من الرشوط يف 
النكاح فيصح اشرتاط طالق الرّضة وإن كان منهيا عنه.

الفرق الثاين: صحة اشرتاط اخليار يف البيع دون النكاح.- 

ة اشرتاط عقد بيع آخر يف عقد بيع، وصحة -  الفرق الثالث: عدم صحَّ
اشرتاط عقد نكاح آخر يف عقد النكاح إذا كان بمهر ال حيلة فيه.

مسؤول،  خري  فهو  والعمل،  القول  لصالح  التوفيق  اهلل  وأسأل  هذا، 
وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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تمهيد

ويشتمل عىل تعريف بمصطلحات البحث وبيان املراد به:

الفروق لغة:

مجع فرق، وهو ما يميز بني الشيئني، قال ابن فارس: »الفاء والراء والقاف 
أصٌل صحيٌح يدل عىل متييز وتزييل بني شيئني، من ذلك فرق الشعر...«))).

الفروق اصطالحًا:

ومنها:  التعريفات  من  بجملة  وعرف  الفقه،  علوم  مجلة  من  علم  هو 
املختلفة  ومعنى،  تصويرًا  املتحدة  النظائر  بني  الفرق  فيه  يذكر  الذي  »الفن 

حكام وعلة«))).

اختصاصه  وعدم  العلوم،  جلميع  عمومه  التعريف  هذا  عىل  وُيشكل 
يف  يبحث  يقال:»علم  بأن  الفقه  بعلم  تقييده  األوىل  من  كان  لذا  بالفقه، 
املسائل الفقهية املتشاهبة يف الصورة، املختلفة يف احلكم، لعلٍل أوجبت ذلك 

االختالف«)3).

يبحث  الذي  »العلم  بأنه:  والتوضيح  التفصيل  سبيل  عىل  ُيقال  أن  أو 
الصورة،  يف  املتشاهبة  الفقهية  املسائل  بني  وأسباهبا  االختالف  وجوه  عن 
واملختلفة يف احلكم، من حيث بيان معنى تلك الوجوه، وما له صلة هبا، ومن 

مقاييس اللغة مادة )فرق( )4)8(. وانظر: الصحاح )808).  (((
انظر: األشباه والنظائر للسيوطي )84).  (((

ينظر: اجلمع والفرق للجويني ))/37( بترصف يسري. وانظر: املناهل الروية لألمحدي   (3(
.(6(
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حيث صحتها وفسادها، وبيان رشوطها ووجوه دفعها، ونشأهتا وتطورها، 
وتطبيقاهتا، والثمرات املرتتبة عليها«))).

الفقهية:

الفقه لغة:

عىل  يدل  صحيح،  واحد  أصٌل  واهلاء  والقاف  »والفاء  فقه،  من  مأخوٌذ 
فهو  أفقهه، وكل علم بيشء  فقهت احلديث  تقول  به،  والعلم  اليشء  إدراك 

فقه«))).

والفقه اصطالحًا:

العلم باألحكام الرشعية العملية من أدلتها التفصيلية)3).

الرشوط لغة:

مجع رشط، وهو يف اللغة العالمة، قال ابن فارس: »الشني والراء والطاء 
الرشط  ذلك  من  علم،  من  ذلك  قارب  وما  وعالمة،  َعَلم  عىل  يدل  أصل 

العالمة، وأرشاط الساعة عالماهتا...«)4).

ألنه  للعلم؛  تصوير  هذا  أن  ذكر  وقد   ،)(7( للباحسني  واألصولية  الفقهية  الفروق   (((
عن  الفروق  وانظر:  التفصيالت.  من  فيه  ملا  الرسم؛  أو  احلد  رشوط  لبعض  يفتقد 

األصوليني والفقهاء للشعالن )46)).
مقاييس اللغة مادة )فقه( )794(. وانظر: القاموس املحيط )50))).  (((

الفقهاء  لغة  معجم   ،)(70( للجرجاين  التعريفات   ،)304( الققهاء  أنيس  انظر:   (3(
.(3(7(

مقاييس اللغة مادة )رشط(، )533(، وانظر: معجم الصحاح ))54).  (4(
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الرشوط اصطالحًا:

املقصود هنا الرشوط يف العقود، وليس املراد رشوط العقود، وذلك أن 
بينهام عددًا من الفروق التي بينها مجاعة من أهل العلم))).

وسمي  اجلعلية،  الرشوط  هي  هنا  العقد  يف  بالرشوط  فاملراد  هذا  وعىل 
جعليا؛ ألن املكلف هو الذي جيعله رشطًا، ويعرف عند الفقهاء بأنه: إلزام 

أحد املتعاقدين اآلخر بسبب العقد ما له فيه منفعة))).

البيع لغة:

امتداد اليشء،  »الباء والواو والعني أصُل واحد، وهو  ابن فارس:  قال 
باع  يقال:  به...«)3)،  باعك  مددت  إذا  بوع،  احلبل  ُبعت  قولك  من  فالبوع 
كل  ألن  الباع؛  من  واشتقاقه  بثمن)4)،  إياه  أعطاه  ومبيعًا:  َبيعًا  اليشء  فالن 

واحد من املتبايعني يمد باعه لألخذ واإلعطاء)5).

عدم  وال  وجوٌد  وجوده  من  يلزم  وال  العدم،  عدمه  من  يلزم  ما  هي:  العقد  رشوط   (((
لذاته. انظر: روضة الناظر ))/05)(، كشاف القناع )398/7(، معجم لغة الفقهاء 
))3)(، القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني )86)(، وبينها وبني الرشوط يف 
العقد عدة فروق ذكرها مجاعة من العلامء انظر: الرشح املمتع )34/8)(، ذكر أربعة 

فروق بينهام ويف الرشوط التعويضية للعنزي ))/49( زيادة فرقني.
للبهويت  اإلرادات  منتهى  رشح   ،)398/7( القناع  كشاف   ،)(((/9( املبدع  انظر:   (((

)68/3)(، معجم لغة الفقهاء ))3)).
مقاييس اللغة مادة )بوع(، )44)(. وانظر: معجم الصحاح )6))(، املصباح املنري يف   (3(

غريب الرشح الكبري )64(، املعجم الوسيط )76).
معجم لغة الرشيعة )60)(. وانظر: أنيس الفقهاء )95)).  (4(

انظر: املغني )5/6(، كشاف القناع )96/7)).  (5(
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البيع اصطالحًا:

الذمة،  يف  بامٍل  أو  بإحدامها،  مطلقًا  مباحة  منفعة  أو  مالية،  عني  مبادلة 
للملك عىل التأبيد، غري ربًا وقرض))).

النكاح لغة:

قال  تزوجت،  أي  هي،  ونكحت  ونكحتها  العقد،  يكون  وقد  الوطء، 
البضاع،... والنكاح  ابن فارس: »النون والكاف واحلاء أصٌل واحٌد، وهو 

يكون العقد دون الوطء، يقال نكحُت: تزوجُت، وأنكحُت غريي«))).

النكاح اصطالحًا:

عقد التزويج)3)، وقيل: عقد حيل به استمتاع كل من الزوجني باآلخر)4).

احلنابلة:

مجع حنبيل، وهم من ينتسبون إىل مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل 
ما  هنا:  باحلنابلة  واملقصود  مذهبه)5)،  يف  أمحد  اإلمام  يتبع  من  وهم   ،

الفقهاء )95)(، معجم  أنيس  وانظر:  اإلقناع ))/)5)(،  اإلرادات )43)(،  منتهى   (((
لغة الفقهاء )93(، معجم لغة الرشيعة )60)).

املصباح   ،)(067( الصحاح  معجم  وانظر:   .)(009( )نكح(،  مادة  اللغة  مقاييس   (((
املنري )))5(، القاموس املحيط )46)).

كشاف القناع )))/37)(، رشح منتهى اإلرادات للبهويت )97/5).  (3(
الفقهاء  أنيس   ،)8(6( للجرجاين  التعريفات  وانظر:   ،)458( الفقهاء  لغة  معجم   (4(

.((4((
انظر: معجم لغة الرشيعة ))/574).  (5(



410
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفروق الفقهية بين الشروط في البيع والشروط في النكاح 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

عالء  من  بدايتهم  الذين  احلنابلة،  من  املتأخرين  عند  املذهب  عليه  استقر 
الدين املرداوي املتوىف سنة )885هـ())).

فاملقصود يف هذا البحث هو بيان الفروق بني الرشوط يف البيع والرشوط 
دليل  وبيان  احلنابلة،  متأخري  عند  املذهب  من  املعتمد  عىل  النكاح  باب  يف 

هذه الفروق ودراستها دراسة فقهية مقارنة.

انظر: املدخل املفصل ))47(، معامل املذهب احلنبيل )306).  (((
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المبحث األول
الفروق المنصوص عليها بين الشروط في البيع 

والشروط في النكاح عند الحنابلة

ويشتمل عىل فرقني:

دون  النكاح  في  العقد  في  المتقدم  الشرط  اعتبار  األول:  الفرق 
البيع:

وفيه مطلبان:

المطلب األول: توثيق الفرق:

العقد،  أثناء  يف  أو  بعده،  أو  العقد،  قبل  يكون  أن  إما  العقد  يف  الرشط 
نصَّ  فقد  العقد،  عىل  املتقدم  الرشط  اعتبار  عن  الكالم  هو  هنا  واملقصود 
فقد جاء يف »كشاف  النكاح،  دون  البيع  اعتباره يف  احلنابلة عىل عدم  فقهاء 
احلكم  لرتتُّب  »ويعتب  البيع-:  يف  الرشوط  عن  الكالم  سياق  -يف  القناع« 
الفروع:  يف  وقال  االنتصار،  يف  قاله  للعقد  مقارنته  الرشط  عىل  أي:  عليه 

ه كنكاح«))). يتوجَّ

وجاء يف »كشاف القناع« - يف سياق الكالم عن الرشوط يف النكاح-: 
بنتي  يقول زوجتك  كأن  العقد  الرشوط صلب  من  أي:  منها  املعتب  »وحمل 
الزوجان  أي  اتفقا  لو  الزوج ذلك، وكذا  ويقبل  فالنة برشط كذا، ونحوه، 
للبهويت  املنتهى  رشح   ،)(4(/((( اإلنصاف  وانظر:   .)389/7( القناع  كشاف   (((
)68/3)(، بغية أويل النهى يف رشح غاية املنتهى )99/5(، الروض املربع مع حاشية 

ابن قاسم )4/ )39).
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الزركيش: وهو  العقد، قاله الشيخ وغريه، قال:  عليه أي: الرشط قبله أي: 
ظاهر إطالق اخلرقي، وأيب اخلطاب، وأيب حممد، وغريهم«))).

الرشوط  بني  التفريق  هو  احلنابلة  مذهب  يف  املعتمد  أن  سبق  مما  ويتبني 
فتلزم  النكاح  العقد يف  املتقدمة عىل  والرشوط  البيع،  العقد يف  املتقدمة عىل 
يف النكاح دون البيع، فام كان من الرشوط بني العاقدين قبل جملس العقد يف 
البيع فهو غري الزم عندهم، ما مل ينص عليه يف جملس العقد، وأما يف النكاح 
فهو الزم، وإن مل ينص عليه يف جملس العقد، أما إذا تم الترصيح يف جملس 
العقد بنفي الرشوط السابقة، أو بضدها فاملعتب ما كان يف جملس العقد، يف 

البيع ويف النكاح؛ لكونه ناسخًا ملا كان سابقًا.

المطلب الثاني: دراسة الفرق:

اختلف العلامء يف الرشوط املتقدمة عىل العقد عىل ثالثة أقوال:

يف  قول  وهو  العقد،  عىل  املتقدمة  الرشوط  لزوم  عدم  األول:  القول 
مذهب أيب حنيفة)))، ومذهب الشافعية)3).

كشاف القناع )))/363(. وانظر: املحرر ))/65)(، جمموع الفتاوى ))67/3)(،   (((
رشح الزركيش )5/)4)(، الفروع وتصحيح الفروع وحاشية ابن قندس )59/8)(، 
 ((80/5( للبهويت  املنتهى  رشح   ،)389/(0( الكبري  والرشح  املقنع  مع  اإلنصاف 

الروض املربع ومعه حاشية ابن قاسم )3/6)3).
انظر: املبسوط )4)/)))-8))(، حاشية ابن عابدين )5/ 84، 74)).  (((

انظر: األم )85/5(، احلاوي الكبري )5/))3(، )0)/)33(، املجموع )9/)46(،   (3(
روضة الطالبني )75/7)).
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القول الثاين: لزوم الرشوط املتقدمة عىل العقد، وهو قول عند احلنفية)))، 
ة  ومذهب املالكية)))، ووجه عند الشافعية)3)، وقول عند احلنابلة وعليه عامَّ
ة نصوص أمحد  نصوص أمحد،)4). قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: »...وأما عامَّ
جتري  التي  واملواطأة  الرشوط  أن  عىل  املتأخرين:  وحمققي  أصحابه  وقدماء 
مقيدًا  يقع  العقد  فإن  العقد  قبل  يفسخاها  مل  إذا  العقد  قبل  املتعاقدين  بني 
والرهن،  واإلجارة،  البيع،  يف  احليل  مسائل  يف  أمحد  جواب  هذا  وعىل  هبا، 
والقرض، وغري ذلك، وهذا كثري موجود يف كالمه وكالم أصحابه، تضيق 
أدنى خب  له  املسائل، وكثري منها مشهور عند من  أعيان  الفتوى عن تعديد 

بأصول أمحد ونصوصه، ال خيفى عليه«)5).

البيع،  النكاح دون  العقد يف  املتقدمة عىل  الرشوط  لزوم  الثالث:  القول 
وهو مذهب احلنابلة)6).

انظر: رد املحتار )84/5، 74)(، بدائع الصنائع )76/5)).  (((
بأثر  الترصيح  وفيه   .)373/3( املالك  العيل  فتح   ،)(0/(( احلكام  تبرصة  انظر:   (((
وهو  تيمية  ابن  هلم  القول  هذا  ونسب  القضاء.  تولية  يف  قارنه  أو  العقد  تقدم  الرشط 
املجتهد  بداية  انظر:  العقد.  عىل  وأثره  املتقدم  التحليل  رشط  عن  كالمهم  من  واضح 
)33/3)(، القوانني الفقهية )48)(، الفواكه الدواين ))/7)(. وللقرايف كالم ُيفهم 
منه أن الرشوط املتقدمة املنافية ملقصود العقد إنام تقدح يف العقد إن ذكرت معه أما إن 

ذكرت قبله سكت عنها معه فال. الذخرية )405/4).
املحتاج  مغني   ،)(56/7( الطالبني  روضة   ،)465/9( الكبري  احلاوي  انظر:   (3(

.(47(/4(
انظر: ما سبق ذكره قريبًا يف توثيق الفرق يف مذهب احلنابلة.  (4(

جمموع الفتاوى ))67/3)(. وقال يف الفروع )93/6)( يف الرشط املتقدم عىل العقد   (5(
ه كنكاح«. يف البيع: »ويتوجَّ

انظر: ما سبق ذكره قريبًا يف توثيق الفرق يف مذهب احلنابلة.  (6(
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أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

فهو  العقد  عند  ُيذكر  مل  إذا  العقد  عىل  املتقدم  الرشط  أن  األول:  الدليل 
يوافق  مل  فساده)))؛ ألنه  أو  العقد  يؤثر يف صحة  به، وال  الوفاء  يلزم  لغو ال 

حمال حيث عقد قبل وقته، كام لو صىل الصالة قبل وقتها.

وبأن  اعتباره،  بعدم  يسلم  فال  حمله  يوافق  مل  بأنه  التسليم  بعدم  نوقش: 
القياس عىل الصالة قياس مع الفارق؛ ألهنا وقتت بالنصوص الرشعية.

الدليل الثاين: أن الرشط إذا تقدم عىل العقد فإنه ال يعد رشطًا وإنام يكون 
وعدًا أو خبًا))).

ُيناقش: أنه مل يقبل املتعاقد هبذا العقد إال عىل هذا الرشط، والعقود مبنية 
عىل الرتايض.

املتقدم من أسباب حصول  باعتبار الرشط  القول  أن يف  الثالث:  الدليل 
النزاع غالبًا، والرشيعة جاءت بمنع األسباب املوصلة للنزاع)3).

بل  يسلم،  ال  للنزاع  سببًا  الرشوط  هذه  باعتبار  القول  كون  أن  ُيناقش: 
إن املخالف يقول بأن عدم اعتبارها هو أكثر ما يسبب النزاع، واالهتام لعدم 

املويف هبا باخلداع.

انظر: املجموع )9/)46).  (((
انظر: احلاوي الكبري )5/))3).  (((

انظر: الذخرية )405/4).  (3(
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أدلة القول الثاين:

الناكثني  والعقود وذم  بالعهود  الوفاء  الدالة عىل  اآليات  األول:  الدليل 
هلا ومن ذلك:

.(((﴾ ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ ٱۡلَعۡهَد َكَن َمۡسـُٔوٗل34﴾))).
َ
وقوله تعاىل: ﴿َوأ

ومن  وعهد،  وعهد  وعقد،  عقد  بني  يفرق  مل  اهلل  »أن  االستدالل:  وجه 
عليها  بناء  تعاقدا  ثم  عليها  اتفقا  صفات  عىل  نكاح  أو  بيع  يف  غريه  شارط 
فهي من عقودهم وعهدهم ال يعقلون وال يفهمون إال ذلك، والقرآن نزل 

بلغة العرب«)3).

الدليل الثالث: قول النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))الصلح جائز بني املسلمني 
إال صلحًا أحل حرامًا، أو حّرم حالالً، واملسلمون عىل رشوطهم(()4).

سورة املائدة، آية رقم: ))).  (((
سورة اإلرساء آية رقم: )34).  (((

انظر: بيان الدليل )7)5).  (3(
حديث  من   ،)3594( رقم:  الصلح،  يف  باب  األقضية،  كتاب  يف  داود  أبو  أخرجه   (4(
كتاب  املزين يف  بن عوف  الرتمذي من حديث عمرو  هنع، وأخرجه  ُهللا  يضر  أيب هريرة 
رقم:  الناس،  بني  الصلح  يف  ملسو،  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  عن  ذكر  ما  باب  األحكام، 
وكأن  العلامء  بعض  ضعفها  كالم  أسانيده  ويف  صحيح«  »حسن  وقال:   )(35((
أيب  إسناد   )54/(( الفقيه  إرشاد  يف  كثري  ابن  ن  وحسَّ طرقه،  بكثرة  اعتبه  الرتمذي 
داود، وقال شيخ اإلسالم يف الفتاوى )9)/47)(: »وهذه األسانيد وإن كان الواحد 
اإلرواء  يف  األلباين  وصححه  بعضًا«،  بعضها  يشد  طرق  من  فاجتامعها  ضعيفًا  منها 

.((46/5(
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بينها،  تفريق  دو  بالرشوط  الوفاء  عىل  احلث  احلديث  االستدالل:  وجه 
والرشط املتقدم من رشوط املسلمني فيلزم الوفاء به.

ىلص ُهللا هيلع ملسو  النبي  يضر ُهللا امُهنع أن  الثالث: حديث ابن عمر  الدليل 
قال: ))لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة لغدرته(())).

قال شيخ اإلسالم: »ومن شارط غريه عىل يشء عىل  وجه االستدالل: 
الذي  هو  هذا  به،  غدر  فقد  برشطه  له  يف  مل  ثم  وتعاقدا،  عليه  يتعاقدا  أن 
أحد  عن  الكالم  معاين  يف  بينهام  التفريق  يعرف  وال  ويفهمونه  الناس  يعقله 

من أهل اللغة وال يف احلكم عمن قوله حجة ملزمة«))).
مع  جيرهيا  التي  عقوده  يف  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  سرية  الرابع:  الدليل 
التي كانت جتري  العقود  تأمل  يقول شيخ اإلسالم: »ومن  غريه، ويف ذلك 
وبني  بينه  كانت  التي  البيعة  عقد  مثل  وغريه  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  بني 
األنصار ليلة العقبة، وعقد اهلدنة الذي بينه وبني قريش عام احلديبية، وغري 

ذلك: علم أهنم اتفقوا عىل الرشوط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق«)3).
مل  الرشط  وصاحب  الرتايض،  عىل  مبنية  العقود  أن  اخلامس:  الدليل 
اإللزام  مع  الرشط  اعتبار  عدم  فيكون  الرشط،  وجود  بدون  بالعقد  يرض 
بالعقد من أكل أموال الناس بالباطل، ومال املسلم ال حيل بغري طيب نفس 

منه)4).
رقم:  والفاجر،  للب  الغادر  إثم  باب  واملوادعة،  اجلزية  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (((

)88)3(، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب حتريم الغدر، رقم: )735)).
انظر: بيان الدليل )7)5).  (((

جمموع الفتاوى ))67/3)).  (3(
انظر: اختيارات شيخ اإلسالم ابن تيمية للدكتور عبد اهلل آل سيف )38/6)).  (4(
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أدلة القول الثالث:

إلزام  أن كليهام  العقدين، مع  التفريق بني  للحنابلة يف  دليل  مل أقف عىل 
من أحد املتعاقدين لآلخر بسبب العقد ماله فيه منفعة، ولعل سبب التفريق 
بن عامر  فقد جاء يف حديث عقبة  النكاح ويف رشوطه  التغليظ يف عقد  هو 
يضر ُهللا هنع أن رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: ))أحق الرشوط أن توفوا به 

ما استحللتم به الفروج(())).

النكاح،  يف  الرشوط  تعظيم  إىل  تنبيه  احلديث  يف  االستدالل:  وجه 
وتقديمها عىل غريها، تبعًا لرشف هذا العقد، ومن ذلك اعتبار الرشوط فيه 

سواء كانت مقارنة للعقد أو متقدمة عليه.

ووجوب  اعتبارها  يف  النكاح  رشوط  تقديم  عىل  يدل  هذا  أن  ُيناقش: 
الوفاء، وال يدل عىل اختصاصها، فغريها من الرشوط يف العقود جيب الوفاء 

هبا كذلك.

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- هو القول بأن الرشط املتقدم عىل العقد كالرشط 
املقارن؛ لقوة أدلة هذا القول، وسالمتها من املناقشة.

واحلاصل مما سبق: أن القول بالتفريق بني الرشوط يف البيع والرشوط يف 
احلنابلة، وهو  البيع، من مفردات  النكاح دون  باعتبارها يف  النكاح، وذلك 

رقم:  النكاح،  عقد  عند  املهر  يف  الرشوط  باب  النكاح،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (((
)))7)(، ومسلم يف كتاب النكاح، باب الوفاء بالرشوط، رقم: )8)4)).
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اإلمام  نصوص  لعاّمة  خمالٌف  أيضًا،  وهو  األدلة،  تؤيده  ال  ضعيٌف  تفريق 
أمحد ومتقدمي أصحابه ُمهمحر ُهللا.

الفرق الثاني: بطالن عقد البيع بالجمع بين شرطين دون عقد النكاح 
فال تؤثر فيه الشروط ولو تعددت:

وفيه مطلبان:

المطلب األول: توثيق الفرق:

التسليم، واشرتاط  العقد كاشرتاط  بيع إن كانا من مقتىض  الرشطان يف 
فهام رشطان صحيحان  العقد  مقتىض  من  مما هو  ذلك  ونحو  املجلس  خيار 

ويلزم الوفاء هبام بال خالف))).

العقد كاألجل والرهن والضمني،  الرشطان من مصلحة  إن كان  وكذا 
فهذه رشوط صحيحة والزمة وإن تعددت))).

كاتبًا  العبد  ككون  املبيع،  يف  الصفات  باب  من  الرشطان  كان  إن  وكذا 
وصانعًا، فهذه رشوط صحيحة الزمة وإن تعددت)3).

هتذيب   ،)447/4( املجموع   ،)((6/((( الكبري  الرشح   ،)3(3/6( املغني  انظر:   (((
سنن أيب داود ))/6)5(، الفروع )77/6)(، موسوعة اإلمجاع )368).

هتذيب   ،)447/9( املجموع   ،)((6/((( الكبري  الرشح   ،)3(3/6( املغني  انظر:   (((
سنن أيب داود ))/6)5(، موسوعة اإلمجاع )368).

انظر: املغني )38/6)(، املجموع )447/9(، جمموع الفتاوى )9)/)3)(، موسوعة   (3(
اإلمجاع ))37).
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وعىل هذا فمحل النهي عن تعدد الرشوط عند احلنابلة هو يف الرشوط 
الصحيحة التي ليست من مصلحة العقد، وال من مقتضاه، وال ما كان من 

قبيل الصفات يف املبيع.

صحيحني  ولو  رشطني  بني  مجع  البيع  أي  »ويبطله  البهويت:  قال 
منفردين؛ كحمل احلطب وتكسريه، أو خياطة ثوب وتفصيله،...ما مل يكونا 
أي الرشطان من مقتضاه أي البيع أو من مصلحته؛ كاشرتاط حلول الثمن 
وترصف كلٍّ فيام يصري إليه، أو يكونا من مصلحته كاشرتاط رهن وضمني 

.(((» بالثمن فيصحُّ معينني 

النكاح-: »ويصح مجٌع بني رشطني هنا،  البهويت -يف الرشوط يف  وقال 
البيع«))). بخالف 

وقال أيضًا يف حاشيته عىل املنتهى)3): »قال ابن نرص اهلل يف قول الفروع: 
ى، هذا دليل عىل أن اجلمع بني رشطني يف هذا  أو ال يتزوج عليها وال يترسَّ
الباب جائز بخالف البيع؛ ألن احلديث إنام جاء يف البيع خاصة فيختص به، 
ى صحَّ ذلك يف  فلو رشط أن ال خيرجها من بلدها وال يتزوج عليها وال يترسَّ

مجيع الرشوط، وليس يف كالم األصحاب ما خيالف ذلك«.

رشح املنتهى )73/3)(. وانظر: الفروع )88/6)(، اإلنصاف )))/6))(، كشاف   (((
القناع )396/7).

رشح املنتهى )5/ )8)).  (((
)374/5(، ))/088)(، دار خرض.  (3(
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المطلب الثاني: دراسة الفرق:

ليست  التي  الرشوط  إىل عدم صحة  احلنفية والشافعية يف اجلملة  ذهب 
من مقتىض العقد وال من مصلحته يف عقد البيع))) وكذا يف عقد النكاح مع 

وجود استثناءات يسرية يف كل مذهب))).

منفعة  البيع كرشط  الواحد يف  الرشط  ة  حوا بصحَّ املالكية فقد رصَّ وأما 
تعدد  حكم  يف  للاملكية  ترصيح  عىل  أقف  ومل  املبيع)3)  يف  البائع  من  وعمل 
الرشوط ، ومل ينسب هلم ابن قدامة يف املغني قوالً يف املسألة، وكذا ابن القيم 
الباحثون يف حترير مذهبهم، فمنهم من  السنن، هذا وقد اختلف  يف هتذيب 
أن  رأى  من  ومنهم  هنا،  الرشوط  تعدد  صحة  عدم  مذهبهم  قياس  أن  ذكر 
ظاهر إطالقاهتم وضوابطهم يف الباب يدل عىل اجلواز، ولعل القول بصحة 
حوا بصحة اجتامع اإلجارة مع البيع  تعددها هو مذهبهم، وذلك ألهنم رصَّ

أسنى   ،)464/9( املجموع   ،)57/4( احلقائق  تبيني   ،)(5/(3( املبسوط  انظر:   (((
من  كان  ما  ما عدا  الفساد،  الرشوط  أن األصل عندهم يف  املطالب ))/)3(. وذلك 
ما  اشرتاط  احلنفية  وزاد  عليه،  املعقود  يف  صفة  كان  أو  مصلحته،  أو  العقد  مقتىض 
جرى به العرف، فإن جرى العرف بمثل هذه الرشوط كانت صحيحة. وزاد الشافعية 

اشرتاط معنى من معاين الب.
انظر: اللباب يف رشح الكتاب )47/4(، احلاوي الكبري )506/9(، روضة الطالبني   (((
هذه  ولكن  املهر،  عىل  بالرشط  الوفاء  عدم  أثر  يف  عندهم  تفصيل  عىل   ،)(65/7(

الرشوط عندهم غري صحيحة ال يرتتب عليها ثبوت اخليار عند عدم الوفاء هبا.
انظر: الدرر يف رشح املخترص )976/4)( ونقل عن سحنون منع ذلك. انظر: الرشح   (3(

الكبري مع حاشية الدسوقي )338/5).
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يف باب اإلجارة وهو يف معنى رشط عمل من البائع يف املبيع، ومل يقيدوا هذا 
بعدم تعدد املنافع املشرتط بذهلا من البائع-واهلل أعلم-))).

لزومها  عدم  إىل  والشافعية  كاحلنفية  ذهبوا  فقد  النكاح  يف  الرشوط  أما 
وعدم استحقاق الفسخ باإلخالل هبا))).

يف  الرشوط  هذه  مثل  تعدد  صحة  إىل  ذكره  سبق  كام  احلنابلة  وذهب 
النكاح دون البيع،

واستدلوا عىل التفريق بني الرشوط يف البيع والرشوط يف النكاح بحديث 
ابن عمرو يضر ُهللا امُهنع أن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: ))ال حيل سلف وبيٌع، 

وال رشطان يف بيٍع، وال بيع ما ليس عندك(()3).

التاج  املنتقى 4/)))(،  املغني )3/6)3(، هتذيب سنن أيب داود ))/5)5(،  انظر:   (((
واإلكليل )6/)4)(، مواهب اجلليل )4/)37(، بلغة السالك )3/)0)(، الدرر يف 
رشح املخترص )479/4)(، موسوعة اختيارات ابن تيمية )8/6))(، ما جرى عليه 
العمل يف حماكم التمييز خالف املذهب احلنبيل )7))(. وعىل كل حال فهم ال يوافقون 

احلنابلة يف هذا التفريق بني الرشوط يف البيع والرشوط يف النكاح.
انظر: املوطأ واالستذكار والقبس )4)/74)(، الذخرية )405/4(، القوانني الفقهية   (((
)64)( وقال مالك يف املوطأ يف مثل هذه الرشوط: »ليس بيشء، إال أن يكون يف ذلك 

يمني بطالق أو عتاقة، فيجب ذلك عليه ويلزمه«.
ليس عنده، رقم: )3504(،  ما  يبيع  الرجل  باب يف  البيع،  كتاب  داود يف  أبو  أخرجه   (3(
 (((34( رقم:  عندك  ليس  ما  بيع  كراهية  يف  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب  والرتمذي 
البيوع، يف باب رشطان يف بيع،  وقال: »حسن صحيح«، وأخرجه والنسائي يف كتاب 
رقم: )4644(. وصححه ابن حزم والنووي وابن تيمية وابن القيم واأللباين وغريهم. 
انظر: املحىل )0/8)5(، املجموع )464/9(، جمموع الفتاوى )84/30(، زاد املعاد 

)6/5)7(، إرواء الغليل )46/5)).
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عنهام  املنهي  الرشطني  فرسَّ  أنه  ُهللا،  همحر  أمحد  عن  »روي  املردواي:  قال 
)التلخيص(  يف  ه  وردَّ األصحاب،  بعض  به  ه  فرسَّ وكذا  فاسدين،  برشطني 
الواحد يف  بأن  التعدد، وجُياب:  إىل  العقد، فال حاجة  يؤثِّر عىل  الواحد  بأن 
عن  وروي  الزركيش،  قاله  تأثريمها  يف  خالف  ال  واالثنان  خالٌف،  تأثريه 
مقتضاه،  العقد وال  مصلحة  ليسا من  مها برشطني صحيحني  أنه فرسَّ أمحد، 

وهذا املذهب...«))).

وذهب مجاعة من أهل العلم إىل صحة تعدد الرشوط مطلقًا، وهو رواية 
عن أمحد)))، اختارها ابن تيمية)3)، وابن القيم)4).

الرشوط يف  تعدد  بالتفريق وذلك بصحة  القول  أن  مما سبق:  واحلاصل 
النكاح دون الرشوط يف البيع هو مما انفرد به احلنابلة.

أدلة األقوال:

دليل من قال بجواز تعدد الرشوط يف النكاح، وعدم جواز تعددها يف البيع:

حديث ابن عمرو يضر ُهللا امُهنع أن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو قال: ))ال حيل 
سلف وبيٌع، وال رشطان يف بيٍع، وال بيع ما ليس عندك(()5).

اإلنصاف )))/8))(. وانظر: املقنع والرشح الكبري )))/ 6))(، هتذيب سنن أيب   (((
القناع )396/7(،  املبدع )34/9)(، كشاف  الفروع )90/6)(،  داود ))/3)5(، 

رشح املنتهى للبهويت )73/3)).
انظر: هتذيب سنن أيب داود ))/7)5(، اإلنصاف )))/6))).  (((

انظر: اإلنصاف )))/6))).  (3(
انظر: هتذيب سنن أيب داود ))/8)5).  (4(

سبق خترجيه قريبًا.  (5(



423
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفروق الفقهية بين الشروط في البيع والشروط في النكاح 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

نوقش االستدالل به عىل حتريم الرشطني يف البيع من وجهني:

إن  الرشطني  إن  ذكروه »من حيث  الذي  التأويل  األول: ضعف  الوجه 
كانا فاسدين فالواحد حرام، فأي فائدة لذكر الرشطني، وإن كانا صحيحني 

مل حيُرما«))).

الوجه الثاين: االختالف يف معنى احلديث، فهذا احلديث من األحاديث 
بيان معناه مسالكهم، ومما ذكر يف  الفقهاء وتنوعت يف  التي استشكلها أكثر 

معناه: أن املراد بالرشطني الرشوط الفاسدة.

ونسيئة  بدينار  نقدًا  الثوب  هذا  بعتك  يقول:  أن  به:  املراد  إن  وقيل 
بدينارين.

فهام  آخر  رشٌط  فيه  رُشط  فإذا  رشط،  نفسه  يف  البيع  أن  املراد:  إن  وقيل 
رشطان يف بيع.

تبيعني  أن  عىل  بكذا،  السلعة  هذه  بعتك  يقول  أن  به:  املراد  إن  وقيل 
السلعة الفالنية بكذا.

البائع عىل املشرتي أن ال يبيع السلعة وال  وقيل إن املراد به: أن يشرتط 
هيبها.

فال يسلم القول باملعنى الذي ذكروه دون غريه))).

هتذيب سنن أيب داود ))/3)5).  (((
 ،)657/3( الزركيش  رشح   ،)5(3/5( السنن  هتذيب   ،)3((/6( املغني  انظر:   (((

اإلنصاف )))/8))).
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منه«  مرادة  غري  املقصود  عن  بعيدة  األقوال  هذه  »وكل  القيم:  ابن  قال 
وبنيَّ وجه ضعفها، ثم قال: »وُفرسِّ بأن يقول: خذ هذه السلعة بعرشة نقدًا، 
املعنى  هو  وهذا  بعينها،  الِعينة  مسألة  وهي  نسيئة،  بعرشين  منك  وآخذها 
فهو  باآلجلة  العاجلة  الدراهم  مقصود  كان  إذا  فإنه  للحديث؛  املطابق 
أوكسهام،  أخذ  أخذه  فإن  الثمنني،  أوكس  وهو  ماله،  رأس  إال  يستحق  ال 
الربا،  أو  الثمنني  أوكس  عن  له  حميد  فال  الربا،  أخذ  فقد  األكثر  أخذ  وإن 
فإن  بيع،  يف  الرشطان  بعينه  هو  وهذا  املعنى،  هذا  غري  احلديث  حيتمل  وال 
مرشوط،  فهو  به  الوفاء  عىل  تشارطا  ألهنام  نفسه؛  العقد  عىل  ُيطلق  الرشط 
فالرشطان  املرضوب...  عىل  كالرضب  كثريًا،  املرشوط  عىل  يطلق  والرشط 
كالصفقتني سواء، فرشطان يف بيع كصفقتني يف صفقة، وإذا أردت أن يتضح 
لك هذا املعنى فتأمل هنيه ىلص ُهللا هيلع ملسو يف حديث ابن عمر يضر ُهللا امُهنع: 
أمحد)))،  وبيع«رواه  سلف  وعن  بيعة،  يف  بيعتني  عن  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  »هنى 
بني  فجمع  بيع،  يف  سلف  وعن  بيع  يف  رشطني  عن  احلديث  هذا  يف  وهنيه 
بيعه، ورِسُّ ذلك: أن  البيعتني يف  البيع، ومع  السلف والبيع مع الرشطني يف 

كال األمرين يؤول إىل الربا، وهو ذريعة إليه...«))).

عمر  ابن  وليس  عمرو،  ابن  حديث  من   ،)66(8( رقم:   )(03/((( أمحد  أخرجه   (((
ن إسناده حمققو املسند، ط. الرسالة. يضر ُهللا مهنع نيعمجأ، وحسَّ
هتذيب السنن ))/9)5(. وانظر: إعالم املوقعني )5/)4).  (((
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أدلة من قال بعدم صحة الرشوط مطلقًا إال ما كان من مقتىض العقد أو من 
مصلحته:

بيع  عن  »هنى  أنه:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  عن  روي  ما  األول:  الدليل 
ورشط«))).

وجه االستدالل: أن منطوق احلديث مقدم عىل مفهوم حديث النهي عن 
الرشطني يف البيع.

نوقش من وجهني:

الوجه األول: من جهة الثبوت: فهو خب ضعيف منكر))).

الوجه الثاين: من جهة املعنى: وذلك ألمرين:

األمر األول: أنه ُمعاَرض بأحاديث كثرية أصح وأشهر.

أخرجه الطباين يف املعجم األوسط )335/4(، وابن حزم يف املحىل )5/8)4( من   (((
طريق عبد اهلل بن أيوب الِقريب عن حممد بن سليامن الذهيل عن عبد الوارث بن سعيد 
عن أيب حنيفة قال حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو 

به.
سنده  ويف  »مرتوك«،  الدارقطني:  قال  زاذان  بن  أيوب  بن  اهلل  عبد  سنده  يف  احلديث   (((
ابن قدامة:  نعرفه مرويًا يف مسند«، وقال  فيه ضعف. قال اإلمام أمحد: »ال  أبو حنيفة 
يروى  وإنام  املسلمني،  كتب  من  يشء  يف  ليس  »باطل،  تيمية:  ابن  وقال  يصح«،  »مل 
وأن  يعرف،  ال  أنه  وذكروا  العلامء،  من  وغريه  أمحد  »أنكره  وقال:  منقطعة«،  حكاية 
»ضعيف  األلباين:  وقال  كثري،  ابن  إسناده  وضعف  تعارضه«،  الصحيحة  األحاديث 
الفتاوى  جمموع   ،)5(7/3( واإلهيام  الوهم   ،)(65/6( املغني  انظر:  جدًا«. 
لسان   ،)(7/(( الفقيه  إرشاد   ،)(7/4( الراية  نصب   ،)(3(/(9(  (63/(8(

امليزان )440/4(، الضعيفة رقم: ))49).



426
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفروق الفقهية بين الشروط في البيع والشروط في النكاح 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

األمر الثاين: أنه ُمعاَرض باإلمجاع.

بيع  عن  النهي  بحديث  األخذ  ضعف  بيان  سياق  يف  القيم  ابن  قال 
والقياس،  الصحيحة  للسنة  خمالفته  مع  يصح،  إسناد  له  ُيعَلم  »ال  ورشط: 
جابرًا  فإن  الصحيحة  للسنة  خمالفته  أما  خالفه...،  عىل  اإلمجاع  والنعقاد 
))من  قال:  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  والنبي  املدينة)))،  إىل  ركوبه  ورشط  بعريه،  باع 
للمشرتي  فجعله  املبتاع(()))،  يشرتطه  أن  إال  للبائع  فامله  مال  وله  عبدًا  باع 
قد  ثمرة  باع  ))من  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  وقال  البيع،  عقد  عىل  الزائد  بالرشط 
بالسنة  ثابت  رشط  فهذا  املبتاع(()3)،  يشرتطها  أن  إال  للبائع  فهي  أبرت 
الرهن،  اشرتاط  جواز  عىل  جممعة  فاألمة  لإلمجاع  خمالفته  وأما  الصحيحة، 
فهذا  البلد،  غري  ونقد  أيام،  ثالثة  واخليار  والتأجيل،  والضمني،  والكفيل، 

بيع ورشط متفق عليه«)4).

مطلقًا  فاسدة  فهي  العقد  ملقتىض  خمالفة  الرشوط  هذه  أن  الثاين:  الدليل 
ولو مل تتعدد)5).

أخرجه البخاري يف كتاب الرشوط، باب إذا اشرتط البائع ظهر الدابة إىل مكان مسمى   (((
جاز، رقم: )8)7)(، ومسلم يف كتاب املساقاة، باب بيع البعري واستثناء ركوبه، رقم: 

.(7(5(
أخرجه البخاري يف كتاب املساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو رشب يف حائط، رقم:   (((

)379)(، ومسلم يف كتاب البيوع، باب من باع نخاًل عليه ثمر، رقم: )543)).
سبق خترجيه قريبًا.  (3(

إعالم املوقعني )4/)6)).  (4(
انظر: احلاوي الكبري )506/9).  (5(



427
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفروق الفقهية بين الشروط في البيع والشروط في النكاح 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

صحيح،  فهذا  الرشوط  من  املطلق  العقد  تنايف  أهنا  هبا  ُأريد  إن  نوقش: 
وهكذا كل رشط زائد وهذا ال يرض، وإن ُأريد أهنا تنايف مقتىض العقد املطلق 

واملقيد فهذا حيتاج إىل دليل،

وإنام تبطل الرشوط إذا كانت تنايف مقصود الشارع))).

له  مما  اإلنسان  ومتنع  احلالل،  حترم  الرشوط  هذه  أن  الثالث:  الدليل 
فعله))).

ُنوقش: أن هذا املعنى هو الذي أوهم أن األصل فساد الرشوط... وليس 
كذلك، بل كل ما كان حمرمًا بدون الرشط فالرشط ال يبيحه كالربا والوطء 
يف ملك الغري...، وأما ما أباحه اهلل يف حال خمصوصة ومل يبحه مطلقًا، فإذا 
حوله الرشط عن تلك احلال مل يكن الرشط قد حرم ما أحله اهلل، وكذلك ما 
م  مه اهلل يف حال خمصوصه ومل حيرمه مطلقًا مل يكن الرشط قد أباح ما حرَّ حرَّ
اهلل...، فالعقد والرشط يرفع موَجب االستصحاب، لكن ال يرفع ما أوجبه 

كالم الشارع، وآثار الصحابة توافق ذلك)3).
أدلة القول بصحة تعدد الرشوط:

ومن  والعهود  بالعقود  بالوفاء  األمر  فيها  التي  اآليات  األول:  الدليل 
ذلك:

انظر: القواعد النورانية البن تيمية مع تعليق ابن عثيمني )473).  (((
انظر: احلاوي الكبري )507/9(، القواعد النورانية ))46).  (((

انظر: القواعد النورانية ))46).  (3(
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من  وغريها   ،(((﴾ بِٱۡلُعُقودِ ۡوفُواْ 
َ
أ َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ تعاىل:  قوله 

اآليات.
وجه االستدالل: أن اهلل سبحانه أمر بالوفاء بالعقود والعهود، والرشط 
عقد وعهد، فدخل يف ذلك كل رشط وعقد مل خيالف كتاب اهلل تعاىل، فدل 
احلظر  فيها  األصل  كان  ولو  والصحة،  احلل  الرشوط  يف  األصل  أن  عىل 

والفساد ملا ُأمر بالوفاء هبا))).
ۡمَوٰلَُكم 

َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ الدليل الثاين: قوله تعاىل: ﴿َيٰٓ

ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡم﴾)3).
َ
ٓ أ بَۡيَنُكم بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ

كان  وإذا  الرتايض،  إال  التجارة  يف  يشرتط  مل  اهلل  أن  االستدالل:  وجه 
أن  إال  القرآن،  بداللة  حلها  ثبت  بتجارة،  املتعاقدان  تراىض  فإذا  كذلك، 

يتضمن ما حرمه اهلل ورسوله ىلص ُهللا هيلع ملسو)4).
الدليل الثالث: قول النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))الصلح جائز بني املسلمني 

إال صلحًا أحل حرامًا، أو حّرم حالالً، واملسلمون عىل رشوطهم(()5).

وجه االستدالل: أن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو جعل كل صلح، وكل رشط 
بني املسلمني جائزًا إال ما دل الرشع عىل حتريمه، وإنام املشرتط له أن يوجب 

سورة املائدة، آية رقم: ))).  (((
انظر: جمموع الفتاوى )9)/46)).  (((

سورة النساء، آية رقم: )9)).  (3(
انظر: جمموع الفتاوى )9)/55)).  (4(

سبق خترجيه.  (5(



429
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفروق الفقهية بين الشروط في البيع والشروط في النكاح 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

بالرشط ما مل يكن واجبًا بدونه، فمقصود الرشوط وجوب ما مل يكن واجبًا 
وال حرامًا))).

اهلل  رسول  قال  قال:  هنع  ُهللا  يضر  عامر  بن  عقبة  حديث  الرابع:  الدليل 
ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(())).

وجه االستدالل: أن احلديث دل عىل أن الرشوط مجيعها مستحقة الوفاء، 
يف  األصل  أن  عىل  فدل  بعدد،  ذلك  يقيد  ومل  النكاح،  يف  الرشوط  وأحقها 

ة، وإن تعددت. الرشوط احللُّ والصحَّ

الرتجيح:

البيع ويف  الراجح -واهلل أعلم- هو القول بصحة الرشوط ولزومها يف 
ة  النكاح وإن تعددت، ما مل تكن حمرمة رشعًا، أو خمالفة ملقصود العقد؛ لقوَّ
أدلة هذا القول، وألن األصل املستقر يف املعامالت هو احلل، ما مل يأت دليل 
ناقل عن األصل، ومل يرد دليل صحيح رصيح سامل من املناقشة ينقل عن هذا 

األصل، وهو مما جرى عليه العمل يف القضاء خالفًا للمذهب احلنبيل)3).

انظر: جمموع الفتاوى )9)/47)).  (((
سبق خترجيه.  (((

القضائية  األحكام  جمموعة   ،)78/7( إبراهيم  بن  حممد  ورسائل  فتاوى  انظر:   (3(
التمييز عىل خالف املذهب  العمل يف حماكم  ))/74)، 8))، 304(، ما جرى عليه 

احلنبيل )4))).
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النكاح  يف  والرشوط  البيع  يف  الرشوط  بني  الفرق  هذا  أن  واحلاصل: 
فرق ضعيف، واألصل االطِّراد يف حكم الرشوط يف العقود، ما مل يرد دليل 

صحيح رصيح ينقل عن هذا األصل.
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الثاني المبحث 

البيع والرشوط يف  املستنبطة بني الرشوط يف  الفروق  ويشتمل عىل ذكر 
النكاح عند احلنابلة:

البيع فهو فاسد،  الشروط في  نهي عنه من  ما  األول: كل  الفرق 
وأما النكاح فيصح اشتراط طالق الضّرة وإن كان منهيا عنه:

وفيه مطلبان:
المطلب األول: توثيق الفرق:

»...أو  البيع))):  يف  الفاسدة  الرشوط  سياق  يف  القناع«  »كشاف  يف  جاء 
الرقيق؛ مل يصحَّ الرشط، إما ألنه ال يمكن  الزنا يف  الغناء أو  رشط املشرتي 
م، فهو ممنوع الوفاء رشعًا« فعلل فساد هذه الرشوط بكوهنا  الوفاء به، أو حمرَّ

حمرمة.
أما يف الرشوط يف النكاح فاألصل أن احلكم يف الرشوط املنهي عنها أهنا 
طالق  رشط  بصحة  حكموا  فقد  العموم  وجه  عىل  هذا  ليس  لكن  فاسدة؛ 

الرّضة وإن كان قد ثبت النهي عنه يف السنة.
جاء يف »كشاف القناع« يف سياق ذكر الرشوط الصحيحة يف النكاح))): 
»الثاين: رشط ما تنتفع به املرأة، مما ال ينايف العقد كزيادة معلومة يف مهرها... 
 .((69/3( للبهويت  املنتهى  رشح   ،)((3/((( الكبري  الرشح  وانظر:   .)39(/7(  (((
وقد حكى ابن تيمية يف جمموع الفتاوى )9)/)33( اإلمجاع عىل بطالن اشرتاط كون 

اجلارية املباعة تصنع اخلمر والنبيذ.
واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع   ،)486/9( املغني  وانظر:   ،)364/(((  (((

)))/395(، الفروع )60/8)).
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رضهتا... طالق  هلا  رشط  أو  ى،  يترسَّ وال  عليها،  يتزوج  ال  أن  رشطت  أو 
فهذا النوع صحيح الزم للزوج، بمعنى ثبوت اخليار هلا بعدمه«.

المطلب الثاني: دراسة الفرق:

احلنابلة -كغريهم من الفقهاء- ذهبوا إىل فساد الرشوط املنهي عنها يف 
البيع وقد ُحكي اإلمجاع عىل ذلك، قال ابن بطال: »أمجع العلامء عىل أن من 

اشرتط يف البيع رشوطًا ال حتل، أنه ال جيوز منها يشء«))).

اهلل  رشط  خيالف  الرشط  كان  »فمتى  تيمية:  ابن  اإلسالم  شيخ  وقال 
ورسوله ىلص ُهللا هيلع ملسو كان باطاًل...، وإذا وقعت هذه الرشوط، وىفَّ منها 
بام أمر اهلل به ورسوله، ومل يوفَّ منها بام هنى اهلل عنه ورسوله ىلص ُهللا هيلع ملسو، 

وهذا متفق عليه بني املسلمني«))).
العقود  جلميع  شامل  هذا  بأن  آخر  موضع  يف  اإلسالم  شيخ  ح  رصَّ بل 
بالقبول،  تلقيه  عىل  العلامء  اتفق  الذي  املستفيض)3)  احلديث  »وهذا  فقال: 
منهم  أحد  عند  خمصوصًا  ذلك  ليس  العقود،  مجيع  يف  عام  أنه  عىل  اتفقوا 
أو  البيع  أو  اهلبة،  أو  العتق  أو  الوقف  بل من اشرتط يف  البيع،  بالرشوط يف 
النكاح أو اإلجارة أو النذر أو غري ذلك رشوطًا ختالف ما كتبه اهلل عىل عباده، 

رشح صحيح البخاري )93/6)(. وانظر بيان أدلة هذا اإلمجاع وثبوته يف: موسوعة   (((
اإلمجاع ))/)385-38).

جمموع الفتاوى )97/35).  (((
كتاب  يف  البخاري  أخرجها  وقد  امُهنع  ُهللا  يضر  لبيرة  عائشة  رشاء  قصة  حديث  يريد   (3(
باب  العتق،  النساء، رقم: )55))(، ومسلم يف كتاب  البيع والرشاء مع  باب  البيوع، 

إنام الوالء ملن أعتق، رقم: )504)).
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الرشوط  فهذه  ما حلله،  أو حتريم  مه،  ما حرَّ أو حتليل  به،  أمر  النهي عام  أو 
باطلة باتفاق املسلمني يف مجيع العقود«))).

فيها أهنا كالبيع يف فساد ما هني عنه  النكاح فاألصل  أما يف الرشوط يف 
مع  رضهتا،  طالق  املرأة  اشرتاط  بصحة  رصحوا  قد  م  أهنَّ إال  الرشوط،  من 

كونه قد ورد النهي عنه، فلم يطَّردوا يف هذا الباب.
هذا وقد اختلف العلامء لزوم رشط طالق الرضة عىل قولني:

الوفاء  عدم  عند  اخليار  للمرأة  ليس  الزم،  غري  رشط  أنه  األول:  القول 
به وهو مذهب احلنفية)))، واملالكية)3)، ...................................

جمموع الفتاوى ))8/3)).  (((
 .(307/(( اهلندية  الفتاوى   ،)49(/3( الصنائع  بدائع   ،)88/5( املبسوط  انظر:   (((
والطالق  العتق  يف  املضارع  بصيغة  يكون  أن  بد  »وال   )(80/3( الرائق  البحر  ويف 
املثل،  هلا مهر  والتطليق، ويكمل  اإلعتاق  يلزمه  فبها وإال فال  به  إن وىف  ليكون وعدًا 
عتق  رضهتا  طالق  أو  أخيها  وعتق  ألف  عىل  تزوجها  إذا  كام  باملصدر  رشطه  إذا  أما 
األخ وطلقت املرأة بنفس النكاح، وال يتوقف عىل أن يوقعهام وللمرأة املسمى فقط«. 
ويظهر أهنم ال يرون أن املرأة متلك خيار الفسخ لو مل يطلق رضهتا، بل يكمل هلا مهر 

املثل -واهلل أعلم-.
قال  كام  عندهم  مقيد  وهذا   .)(03/5( اجلليل  مواهب   ،)405/4( الذخرية  انظر:   (3(
يف القوانني الفقهية )64)(: »الثالث: ما ال تعلق له بالعقد كرشط عدم إخراجها من 
بلدها فهو مكروه، ثم إن كان مقيدًا بطالق، أو متليك، أو عتق أو غري ذلك لزم ويقال 
له: يمني، وإن مل يكن معلقًا بيشء وال وضعت عنه من صداقها ألجلها مل يلزم، ولكن 
يستحب له الوفاء به، وقال أبو حنيفة: تبطل الرشوط كلها ويصح النكاح، وقال ابن 
املنتقى )97/3)(، ويف حاشية  حنبل: يصح الوفاء بكل رشط فيه فائدة...«. وانظر: 
ال  فيام  الكالم  »وهذا  الرشوط:  هذه  مثل  يف   ،)(96/3( اخلريش  رشح  عىل  العدوي 
تعليق فيه، فإن علق طالقها أو طالق من يتزوجها عليها عىل التزويج... وقع ما علقه 

عند وقوع املعلق عليه«.
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.......... والشافعية)))، وقول عند احلنابلة))).
القول الثاين: صحة هذا الرشط، وهو مذهب احلنابلة كام سبق بيانه.

األدلة:
أدلة القول األول:

اهلل  رسول  »هنى  قال:  هنع  ُهللا  يضر  هريرة  أيب  حديث  األول:  الدليل 
ملسو أن يبيع حارض لباد... وال تسأل املرأة طالق رضهتا لتكفأ  ىلص ُهللا هيلع 

ما يف إنائها«)3).
وجه االستدالل: أنه هذا هني يقتيض حتريم هذا الرشط فساده)4).

ال  ما  »ومنها:  حجر  ابن  قال  املسألة:  يف  املحكي  اإلمجاع  الثاين:  الدليل 
يوىفَّ به اتفاقًا، كسؤال طالق أختها«)5).

انظر: روضة الطالبني )65/7)(، فتح الباري )9/)7)(، مغني املحتاج )469/4(،  (((
انظر: املغني )485/9(، املقنع والرشح الكبري واإلنصاف )))/395(. واختار هذا   (((

القول ابن قدامة والشارح.
أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب ال يبع عىل بيع أخيه، رقم: )40))(، ومسلم   (3(
يف كتاب النكاح، باب حتريم اجلمع بني املرأة وعمتها، رقم: )408)(. قال ابن حجر 
ابن اجلنيد  املستخرج من طريق  نعيم يف  أبو  الباري )75/9)(: »وقد أخرجه  يف فتح 
عن عبيد اهلل بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ: ))ال يصلح المرأة أن تشرتط طالق 

أختها لتكفيء ما يف إنائها((«.
انظر: املغني )486/9(، الرشح الكبري )))/396).  (4(

أقسام  يف  اخلطايب  عن  كالم  نقل  سياق  يف  ذكره  فقد   ،)(7(/9( الباري  فتح  انظر:   (5(
أيضًا  به  يوىف  ال  أنه  االتفاق  وحكى   .)(8/3(( الفتاوى  جمموع  وانظر:  الرشوط، 

السفاريني يف كشاف اللثام )99/5)).
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نوقش: بثبوت اخلالف يف املسألة))).

طالق  املرأة  تشرتط  »ال  هنع:  ُهللا  يضر  مسعود  ابن  قول  الثالث:  الدليل 
أختها«))).

وجه الداللة: أن هذا قول صحايب من فقهاء الصحابة يف النهي عن هذا 
الرشط، وقول الصحايب حجة، وتقوى حجيته إن مل ُيعَلم له خمالف كام هو 

مقرر عند األصوليني)3).

أدلة القول الثاين:

الدليل األول: عموم أدلة صحة الرشوط يف العقود)4).

ُنوقش: بأنه ال يشمل ما هني عنه من الرشوط بدليل قوله ىلص ُهللا هيلع ملسو: 
))ما بال أقوام يشرتطون رشوطًا ليس يف كتاب اهلل، من اشرتط رشطًا ليس 

يف كتاب اهلل فه باطل، وإن اشرتط مائة رشط، رشط اهلل أحق وأوثق(()5).

انظر: ما سبق ذكره قريبًا يف توثيق مذهب احلنابلة. وانظر: موسوعة اإلمجاع )98/3))   (((
ففيه بيان لعدم ثبوت هذا اإلمجاع.

ذكره البخاري يف صحيحه معلقًا بصيغة اجلزم يف باب الرشوط التي ال حتل يف النكاح   (((
اللفظ  »هذا   :)(74/9( الباري  فتح  يف  حجر  ابن  قال   ،)5(5(( رقم:  حديث  قبل 
بعينه وقع يف بعض طرق احلديث املرفوع عن أيب هريرة يضر ُهللا هنع، ولعله ملا مل يقع له 

اللفظ مرفوعًا أشار إليه يف املعلق إيذانًا بأن املعنى واحد«.
انظر: اإلحكام لآلمدي )4/)8)(، روضة الناظر ))/308).  (3(

رشح املنتهى للبهويت )59/5)).  (4(
سبق خترجيه قريبًا.  (5(
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عند  احلقوق  »مقاطع  قال:  هنع  ُهللا  يضر  عمر  عن  ورد  ما  الثاين:  الدليل 
الرشوط«))).

وقول  النكاح،  يف  الرشوط  لزوم  بنيَّ  هنع  ُهللا  يضر  عمر  أن  الداللة:  وجه 
الصحايب حجة عند أكثر األصوليني.

يضر ُهللا هنع ُأيت بامرأة  ُنوقش: بأن هذا األثر يف سياق قصة فيها أن عمر 
يضر ُهللا هنع: »هلا رشطها« فقال رجٌل إذًا  جعل هلا زوُجها دارها، فقال عمر 
فقول  الرشوط«)))،  عند  احلقوق  »مقاطع  هنع:  ُهللا  يضر  عمر  فقال  يطلقننا، 

عمر يضر ُهللا هنع يف الرشوط التي مل يرد النهي عنها.
ولو قيل: باألخذ بعموم لفظه، فاجلواب: أن قول الصحايب حجة إذا مل 
خيالف ما ثبت عن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو، أو ما ثبت عن غريه من الصحابة 
، وقد ثبت احلديث يف النهي عن هذا الرشط، وكذا عن ابن مسعود 

يضر ُهللا هنع.
من  املقصود  متنع  ال  مقصودة  منفعة  فيه  هلا  رشط  أنه  الثالث:  الدليل 

.(3( النكاح، فكان الزمًا، كام لو اشرتطت املهر بصفة وعدد معنيَّ

ُيناقش: بأن هذا تعليل مقابل للدليل فال يصلح لالحتجاج.

اإلرواء  يف  األلباين  قال   .)45(/4( شيبة  أيب  وابن   ،)((7/6( الرزاق  عبد  أخرجه   (((
عمر  عن  صحيح  بإسناد  مجاعة  ووصله  صحيحه،  يف  البخاري  »علقه   :)30(/6(

يضر ُهللا هنع«.
سبق خترجيه وسياق القصة عند عبد الرزاق يف مصنفه )7/6))).  (((

انظر: كشاف القناع )))/364).  (3(
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الدليل الرابع: القياس عىل ما إذا رشطت عدم الزواج عليها))).
نوقش من وجهني:

الوجه األول: بأنه قياس عىل مسألة خمتلف فيها، وهو ال يصح عند مجع 
من األصوليني))).

طالق  املرأة  سؤال  عن  النهي  ورد  فقد  الفارق،  مع  قياس  أنه  الثاين: 
رضهتا، دون رشطها عدم الزواج عليها.

الرتجيح:
أدلتهم،  لقوة  اجلمهور،  قول  هو  أعلم-  -واهلل  املسألة  هذه  يف  الراجح 

وسالمتها من املناقشة.
يف  والرشوط  البيع  يف  الرشوط  بني  الفرق  هذا  أن  سبق:  مما  واحلاصل 
القاعدة  البابني، وأن  بني  التفريق  الصواب عدم  فرٌق ضعيٌف، وأن  النكاح 

مطردة: بأن كل ما هني عنه رشعًا فإن اشرتاطه حمرم، وال يلزم الوفاء به.

الفرق الثاني: صحة اشتراط الخيار في البيع دون النكاح:

وفيه مطلبان:

المطلب األول: توثيق الفرق:

ذهب احلنابلة إىل صحة اشرتاط خيار الفسخ يف البيع، بضوابط ذكروها، 
بينام ال يصح اشرتاط خيار الفسخ يف النكاح مطلقًا.

انظر: املبدع )4)/99)).  (((
انظر: املستصفى ))/335(، روضة الناظر ))/3)6).  (((
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جاء يف »املنتهى« يف أقسام اخليار يف البيع: »الثاين: أن يشرتطاه يف العقد 
.(((» أو زمن اخليارين إىل أمٍد معلوٍم، فيصحُّ

النكاح:»النوع  يف  الفاسدة  الرشوط  سياق  يف  أيضًا  »املنتهى«  يف  وجاء 
الثاين: أن يرشط أن ال مهر هلا أو... أو خيارًا يف عقد... فيصحُّ النكاح دون 

الرشط«))).

المطلب الثاني: دراسة الفرق:

تبنيَّ مما سبق أن احلنابلة يرون صحة اشرتاط اخليار، وذلك بأن يشرتط 
أحد العاقدين أو مها مجيعًا اخليار يف إمضاء البيع أو فسخه ملدة معلومة، وقد 

ُحكي اإلمجاع عىل صحة هذا النوع من اخليار:

ة  مدَّ البيع  يف  اخليار  يشرتط  أن  نحو  الرشط:  »خيار  قدامة:  ابن  قال 
معلومة، فيجوز باإلمجاع«)3).

مدته  كانت  إذا  باإلمجاع  البيع  يف  اخليار  رشط  »يصح  النووي:  وقال 
معلومة«)4).

منتهى اإلرادات ))/56)(، وانظر: املقنع والرشح الكبري واإلنصاف )))/84)(،   (((
كشاف القناع )7/7)4(، رشح املنتهى للبهويت )87/3)).

 ،)4(4/(0( واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع  وانظر:   .)99/(( اإلرادات  منتهى   (((
كشاف القناع )))/380(، رشح املنتهى للبهويت )89/5)).

الكايف )70/3).  (3(
املجموع )6/9))(، وقد حكاه اإلمجاع أيضًا: القايض عياض، والعيني، وابن اهلامم،   (4(
والنفرواي، وابن قاسم النجدي. انظر يف بيان أقواهلم، وحتقيق ثبوت اإلمجاع يف هذه 

املسألة: موسوعة اإلمجاع )399/3).
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الدليل األول: حديث ابن عمر يضر ُهللا امُهنع أن رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو 
بيع  إال  يتفرقا،  مل  ما  صاحبه  عىل  باخليار  منهام  واحد  كل  ))املتبايعان  قال: 

اخليار(())).

))إال بيع اخليار((  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  وجه االستدالل: أن املقصود بقوله 
خيار الرشط، وهو أحد األوجه يف معنى هذا احلديث))).

الدليل الثاين: قول النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))املسلمون عىل رشوطهم(()3).

وجه االستدالل: أن هذا عام يف كل ما يشرتطه املتعاقدان، أو أحدمها يف 
العقد، ما مل يكن الرشط خمالف لكتاب اهلل وسنة رسوله ىلص ُهللا هيلع ملسو.

أما عن حكم اشرتاط خيار الفسخ يف النكاح، كأن تشرتط املرأة إن استقر 
أمرها مع زوجها وتذكر مدة وإال فلها الفسخ، فقد اختلف العلامء يف صحة 

هذا الرشط عىل قولني:

القول األول: أن رشط اخليار هلام أو ألحدمها رشط باطٌل، وهو مذهب 
احلنفية)4) واملالكية)5) .....................................................

يف  ومسلم   ،)((((( رقم:  باخليار،  البيعان  باب  البيوع،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (((
كتاب البيوع، باب ثبوت خيار املجلس للمتبايعني، رقم: ))53)).
رشح النووي لصحيح مسلم )970( رشح احلديث رقم: ))53)).  (((

سبق خترجيه.  (3(
انظر: املبسوط )94/5(، فتح القدير )50/3)(. وهو عندهم رشط فاسد غري مفسد   (4(

للعقد.
فيه  أنه ال خيار  »أرى  مالك:  قال  وقد  الكايف ))/))5(.  املدونة ))/9))(،  انظر:   (5(
وأنه إذا وقع يف النكاح اخليار فسخ النكاح، ما مل يدخل هبا؛ ألهنام لو ماتا قبل اخليار مل 
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................ والشافعية))) واحلنابلة))).

الثاين: أن رشط اخليار هلام أو ألحدمها رشط صحيح، وهو قول  القول 
عند احلنابلة اختاره ابن تيمية)3).

األدلة:

أدلة القول األول:

الدليل األول: قوله ىلص ُهللا هيلع ملسو : ))ما كان من رشط ليس يف كتاب 
اهلل فهو باطل، وإن كان مائة رشط(()4).

يف  ليست  التي  الرشوط  إبطال  عىل  دل  احلديث  أن  االستدالل:  وجه 
النكاح خمالف لرشع  اخليار يف  أي يف حكمه ورشعه، واشرتاط  اهلل،  كتاب 
واشرتاط  الزم،  غري  جائزًا  النكاح  عقد  يكون  أن  الرشع  يف  يرد  مل  إذ  اهلل؛ 

اخليار خيرجه من اللزوم إىل اجلواز)5).

يتوارثا«.
رشط  عندهم  وهو   ،)43(/4( الطالبني  روضة   ،)509/9( الكبري  احلاوي  انظر:   (((

فاسد مفسد للعقد.
الفروع   ،)4(4/(0( واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع   ،)488/9( املغني  انظر:   (((
وتصحيحه )68/8)(، كشاف القناع )))/380(، رشح املنتهى للبهويت )89/5)). 

واملذهب أنه رشط فاسد غري مفسد للعقد، ويف رواية أنه يفسده.
اإلنصاف   ،)(68/8( وتصحيحه  الفروع   ،)349/(9( الفتاوى  جمموع  انظر:   (3(

.(4(4/(0(
سبق خترجيه.  (4(

انظر: املغني )488/9).  (5(
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الدليل الثاين: أن يف القول بصحة خيار الرشط يف النكاح ابتذاالً للمرأة، 
بحيث ترد بعد ابتذاهلا بعقد النكاح بال عوض، ويف ذلك شناعة عليها بأهنا 

رّدت رغبة عنها))).
يقبل  وال  متامه،  بعد  الفسخ  حيتمل  ال  النكاح  عقد  أن  الثالث:  الدليل 

خيار الرشط))).
يناقش: أن القول بعدم حصول عقد النكاح بعد متامه فيه نظر، فقد ثبت 

الفسخ يف أسباب متعددة عىل خالف بني العلامء يف كل سبب منها.
أدلة القول الثاين:

كقوله  والعهود  بالعقود  بالوفاء  األمر  فيها  التي  اآليات  األول:  الدليل 
﴾)3)، وغريها من اآليات. ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: ﴿َيٰٓ

وجه االستدالل: أن اهلل سبحانه أمر بالوفاء بالعقود والعهود، والرشط 
عقد وعهد، فدخل يف ذلك كل رشط وعقد مل خيالف كتاب اهلل تعاىل، فدل 
احلظر  فيها  األصل  كان  ولو  والصحة،  احلل  الرشوط  يف  األصل  أن  عىل 

والفساد ملا ُأمر بالوفاء هبا)4).

بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ الثاين:  الدليل 

ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡم﴾)5).
َ
ٓ أ بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ

الرشح الكبري )0)/5)4).  (((
انظر: املبسوط )95/5).  (((

سورة املائدة، آية رقم: ))).  (3(
انظر: جمموع الفتاوى )9)/46)).  (4(

سورة النساء، آية رقم: )9)).  (5(
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كان  وإذا  الرتايض،  إىل  التجارة  يف  يشرتط  مل  اهلل  أن  االستدالل:  وجه 
كذلك، فإذا تراىض املتعاقدان برشط من الرشوط التي مل يرد يف الرشع املنع 

منها، كانت رشطًا صحيحًا والزمًا.

الدليل الثالث: قول النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))الصلح جائز بني املسلمني 
م حالالً، واملسلمون عىل رشوطهم(())). إال صلحًا أحل حرامًا، أو حرَّ

وجه االستدالل: أن النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو جعل كل صلح، وكل رشط 
بني املسلمني جائزًا إال ما دل الرشع عىل حتريمه، وإنام املشرتط له أن يوجب 
بالرشط ما مل يكن واجبًا بدونه، فمقصود الرشوط وجوب ما مل يكن واجبًا 
يف  واألصل  الرشط،  هذا  عن  النهي  النصوص  يف  يرد  ومل  حرامًا)))،  وال 

الرشوط اجلواز والصحة.

اهلل  رسول  قال  قال:  هنع  ُهللا  يضر  عامر  بن  عقبة  حديث  الرابع:  الدليل 
ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))أحق الرشوط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(()3).

وجه االستدالل: أن احلديث دل عىل أن الرشوط مجيعها مستحقة الوفاء، 
له مقصود  النكاح  النكاح، ومن اشرتط اخليار يف عقد  وأحقها الرشوط يف 

صحيح، وإن بطل الرشط مل يلزم العقد بدونه)4).

سبق خترجيه.  (((
انظر: جمموع الفتاوى )9)/47)).  (((

سبق خترجيه.  (3(
جمموع الفتاوى )9)/349(، الفروع )68/8)).  (4(
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الدليل اخلامس: أن العقود والرشوط من باب األفعال العادية، واألصل 
فيها عدم التحريم، فيستصحب حتى يدل دليل عىل التحريم))).

ُيناقش ما سبق ذكره من األدلة: أهنا أدلة عاّمة يف الرشوط، ورشط اخليار 
النكاح  عقد  لتعظيم  وخمالف  واللزوم،  الدوام  من  النكاح  ملقصود  خمالف 
األمر  فيه جيعل  املجال  ميثاق غليظ، وفتح  بأنه  القرآن  الذي جاء وصفه يف 
وعدم  التوقيت،  يف  معه  يشرتكان  اللذان  والتحليل  املتعة  نكاح  من  قريبًا 

استقرار عقد النكاح.

الرتجيح:

القول  إذ  القولني؛  أحد  رجحان  يل  يتبنيَّ  ومل  قوي،  املسألة  يف  اخلالف 
بصحة هذا الرشط فيه اطِّراد يف قاعدة األصل يف الرشوط الصحة واللزوم، 
وتؤيده عمومات األدلة من الكتاب والسنَّة، ولكن يبقى أن القول يف صحة 
رشط اخليار قد يتناىف مع مقصود النكاح من اللزوم واالستقرار، ومن تعظيم 
هذا العقد، وفيه ابتذال ملن يقع عليه الفسخ بعد العقد، فالقول بعدم صحته 
أيضًا له وجاهة وحظ من النظر، ومع ذلك فالقول بلزوم النكاح مع إفساد 
يقال بصحة  إما أن  الرشط ملن كان جاهاًل بفساد هذا الرشط حمل نظر، بل 
القول بفساد الرشط،  النكاح عند  العقد والرشط، أو يقال بعدم لزوم عقد 

دفعًا لرضر من كان جاهال بفساد هذا الرشط -واهلل أعلم-.

انظر: جمموع الفتاوى )9)/50)).  (((
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البيع  يف  اخليار  اشرتاط  بني  بالتفريق  القول  أن  سبق:  مما  واحلاصل 
النظر؛  له حظٌّ من  النكاح  البيع دون  النكاح بصحته يف  اخليار يف  واشرتاط 

وإن مل يمكن اجلزم بقوة هذا الفرق بني البابني -واهلل أعلم-.

الفرق الثالث: عدم صحة اشتراط عقد بيع آخر في عقد البيع، وصحة 
اشتراط عقد نكاح آخر في عقد النكاح إذا كان بمهر ال حيلة فيه:

وفيه مطلبان:

المطلب األول: توثيق الفرق:

نصَّ فقهاء احلنابلة عىل عدم صحة اشرتاط عقد بيع آخر يف عقد البيع، 
للنهي عن بيعتني يف بيعة، أما يف عقد النكاح فإنه جيوز عندهم اشرتاط عقد 

نكاح آخر إذا كان بمهر مستقل غري قليل وال حيلة.

مبطٌل،  أنواع:  »وفاسده  البيع:  يف  الفاسدة  الرشوط  يف  النجار  ابن  قال 
كرشط بيع آخر أو سلف أو قرض، أو إجارة، أو رشكة أو رصف الثمن أو 

غريه، وهو: بيعتان يف بيعة املنهي عنه«))).

وقال يف الرشوط الفاسدة يف النكاح: »القسم الثاين: فاسد، وهو نوعان: 
أن  وهو:  الشغار،  نكاح  أشياء:  ثالثة  وهو  أصله،  من  النكاح  ُيبطِل  نوع 
جه اآلخر وليَّته، وال مهر بينهام، أو جُيعل بضع كل  يزوجه وليَّته عىل أن يزوِّ

منتهى اإلرادات ))/54)(. ويف رشحه للبهويت )74/3)(: »وكذا لو باع شيئًا عىل   (((
والرشح  املقنع  وانظر:  العقود.  من  البيع  لغري  حتى  شامل  فالنهي  ابنته«.  جه  يزوِّ أن 
 ،  )398/7( القناع  كشاف   ،)(9(/6( الفروع   ،)((0/((( واإلنصاف  الكبري 

الروض الندي رشح كايف املبتدي ))/473).
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وا مهرًا مستقاًل غري  وحدة منهام مع دراهم معلومة مهرًا لألخرى، فإن سمَّ
ي ألحدمها صحَّ نكاحها فقط«))). ، وإن سمِّ قليل، وال حيلة، صحَّ

عىل  ابنتي  زوجتك  يقول  أن  جيوز  أنه  املتأخرين  كالم  ظاهر  هو  هذا 
يف  اخللويت  هذا  استشكل  وقد  املهر،  تسمية  مع  كان  إذا  ابنتك  تزوجني  أن 
حاشيته عىل »اإلقناع«))) فقال: »ظاهر هذا أنه ال يمتنع يف النكاح رشط عقد 
يلتزم  أن  إال  هذه  غري  بعبارة  يعب  أن  الظاهر  وكان  توقف،  وفيه  فيه،  آخر 

صحته، وعليه يطلب الفرق«.

ويف حوايش »اإلقناع« للبهويت نقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية أن هذا 
خمالف لألصول من أربعة وجوه:... الرابع: أن هذا مثل بيعتني يف بيعة)3).

واحلاصل أن وجه الفرق يف املذهب أنه ال يصح رشط عقد بيع آخر يف 
عقد البيع ولو كان مع ذكر الثمن، أما يف النكاح فيصح اشرتاط عقد نكاح 

يف عقد نكاح إذا سّموا مهرًا مستقاًل غري قليل، وال حيلة.

المطلب الثاني: دراسة الفرق:

التحقق من هذا الفرق يف املذاهب الفقهية، يستدعي البحث يف مسألتني:

 ،)(98/(0( واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع  وانظر:   .)98/(( اإلرادات  منتهى   (((
للبهويت  املنتهى  رشح   ،)368/((( القناع  كشاف   ،)(63/8( وتصحيحه  الفروع 

)83/5)(، حاشية اخللويت عىل اإلقناع )404).
حاشية اخللويت )404).  (((

حوايش اإلقناع للبهويت ))/)85).  (3(
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املسألة األوىل:
داري  أبيعك  يقول:  كأن  البيع،  عقد  يف  آخر  بيع  عقد  اشرتاط  حكم 

بخمسني درمهًا عىل أن تبيعني دارك بأربعني درمهًا.
وقد اختلف العلامء يف حكم عقد البيع مع هذا الرشط عىل قولني:

احلنفية)))  قول  وهو  العقد،  يفسد  فاسد  رشط  أنه  األول:  القول 
واحلنابلة)3). والشافعية))) 

القول الثاين: أن هذا رشط صحيح، وهو قول املالكية)4)، وبعض احلنابلة 
كشيخ اإلسالم وابن القيم)5).

األدلة:
أدلة القول األول:

اهلل  رسول  »هنى  هنع:  ُهللا  يضر  هريرة  أيب  حديث  األول:  الدليل 
ىلص ُهللا هيلع ملسو عن بيعتني يف بيعة«)6).

انظر: املبسوط )3)/ 6)(، تبيني احلقائق وحاشية الشلبي عليه )44/4(، وهو مفسد   (((
للعقد عندهم.

انظر: املجموع )9/))4(، روضة الطالبني )60/3(، هناية املحتاج )450/3(. وهو   (((
مفسد للعقد عندهم.

منتهى   ،)(9(/6( الفروع   ،)((0/((( واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع  انظر:   (3(
 ،)(74/3( للبهويت  املنتهى  رشح   )398/7( القناع  كشاف   ،)(54/(( اإلرادات 

وهو مفسد للعقد عندهم، ويف رواية يبطل الرشط وحده.
انظر: املدونة )68/3)(، التاج واإلكليل )45/6)(، القوانني الفقهية )94)).  (4(

 ،)(67  ،4(/5( املوقعني  إعالم   ،)447  ،(56  ،6(/(9( الفتاوى  جمموع  انظر:   (5(
هتذيب السنن ))/8)5).

رقم:  بيعة،  يف  بيعتني  عن  النهي  من  جاء  ما  باب  البيوع،  كتاب  يف  الرتمذي  أخرجه   (6(
وأمحد   ،)463(( رقم:  بيعة،  يف  بيعتني  باب  البيوع،  كتاب  يف  والنسائي   ،)(((3(
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داري  بعتك  يقول:  أن  هو  احلديث  هبذا  املقصود  أن  االستدالل:  وجه 
هذا  يف  ويتحقق  بيع،  يف  بيع  رشط  فهو  بكذا،  دابتك  تبيعني  أن  عىل  بكذا 
العقد بيعتان علقت إحدامها باألخرى يف عقد واحد، وال يتم العقد األول 
بيعة  بيعتني يف  للنهي عن  املشهور  التفسري  هو  الثاين، وهذا  العقد  يتم  حتى 

عند احلنفية))) والشافعية))) واحلنابلة)3).

نوقش من وجهني:

بيعتني  عن  النهي  مسألة  صورة  يف  اختلفوا  العلامء  أن  األول:  الوجه 
معلوم،  العوض  ألن  النهي؛  يف  الصورة  هذه  دخول  يسلم  وال  بيعة،  يف 
عن  الناقل  التحريم  دليل  يرد  حتى  الصحّة،  والرشوط  العقود  يف  واألصل 

هذا األصل)4).

الوجه الثاين: أن األقوى يف تفسري النهي عن بيعتني يف بيعة هو محله عىل 
بيع العينة؛ لظهور املعنى يف حتقق مفسدة الربا.

ابن حبان  الرتمذي: »حسن صحيح«، وصححه  )5)/358( رقم: )9584(. وقال 
األلباين. انظر: صحيح ابن حبان )4973(، إرواء الغليل )49/5)).

انظر: املبسوط )3)/6)(، تبيني احلقائق )43/4).  (((
انظر: هناية املحتاج )450/3(، أسنى املطالب ))/30).  (((

انظر: املغني )333/6(، اإلنصاف )))/)3)(، كشاف القناع )398/7).  (3(
السنن  هتذيب   ،)4(/5( املوقعني  إعالم   ،)(50/(9( الفتاوى  جمموع  انظر:   (4(

))/458، 8)5(. حتفة األحوذي )448/4).
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وملا جاء يف الرواية األخرى املفرسة: ))من باع بيعتني يف بيعة فله أوكسهام 
أو الربا(()))، فهذا يبني أن املراد بالنهي عن بيعتني يف بيعة هو بيع العينة))).

اهلل  رسول  »هنى  هنع:  ُهللا  يضر  مسعود  ابن  حديث  الثاين:  الدليل 
ىلص ُهللا هيلع ملسو عن صفقتني يف صفقة واحدة«)3).

العلامء  من  كثري  محل  إذ  السابق،  احلديث  يف  سبق  كام  االستدالل:  وجه 
معناه عىل ما سبق ذكره من النهي عن اشرتاط عقد يف عقد)4).

أخرجه أبو داود يف كتاب البيوع، باب من باع بيعتني يف بيعة، رقم: ))346(، وسكت   (((
عنه، من طريق حييى بن زكريا عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة يضر ُهللا هنع، 
وقد تفّرد هبذا اللفظ دون غريه من الرواة. قال الشوكاين يف نيل األوطار )9/3)(: »يف 
إسناده حممد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غري واحد، قال املنذري: واملشهور عنه 
من رواية الدراوردي وحممد بن عبد اهلل األنصاري أنه ىلص ُهللا هيلع ملسو هنى عن بيعتني 
احلديث  هذا  روي  »وقد   :)488/4( األحوذي  حتفة  يف  املباركفوري  قال  بيعة«،  يف 
هذه  أن  فالظاهر  اللفظ،  هذا  منها  واحد  يف  ليس  مهنع  ُهللا  يضر  الصحابة  من  عدة  عن 
الرواية هبا اللفظ ليست صاحلة لالحتجاج«، وكذا العظيم آبادي فقد حكم بشذوذها؛ 
ألن حييى بن زكريا تفرد هبا وخالف مجاعة من األئمة انظر: عون املعبود )80/9)(، 
موسوعة املعامالت املالية املعارصة للدبيان ))/95)(، وقد بنيَّ أنه خالف سبعة من 
األئمة منهم حييى القطان ويزيد بن هارون وغريهم من احلفاظ، وذهب مجاعة من أهل 
حزم  وابن  حبان  ابن  احلديث  صحح  وقد  ثقة،  زكريا  بن  حييى  ألن  ثبوهتا؛  إىل  العلم 
الغليل  إرواء   ،)(6/9( املحىل   ،)4974( حبان  ابن  صحيح  انظر:  األلباين.  وحسنه 

.((50/5(
انظر: هتذيب السنن ))/458، 8)5).  (((

اإلرواء  يف  األلباين  إسناده  وضعف   .)3783( رقم:   )3(4/6( أمحد  أخرجه   (3(
)49/5)(؛

انظر: املراجع السابقة يف وجه االستدالل بحديث النهي عن بيعتني يف بيعة.  (4(
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نوقش من وجهني:
الوجه األول: أنه ال يثبت مرفوعًا إىل النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو))).

الوجه الثاين: من حيث الداللة: وقد سبق وجه مناقشته يف الدليل األول.
الدليل الثالث: أن رشط بيع يف بيع ال يصح كنكاح الشغار))).

بال  كان  إن  بل  مطلقًا،  صحته  بعدم  يقال  ال  الشغار  نكاح  أن  ُيناقش: 
النكاح ملصلحة الغري، والويل جيب عليه اختيار األصلح لغريه،  مهر، وألن 

ويف اشرتاطه النكاح عىل غريه لتزويج موليته نظر ملصلحة نفسه.
أدلة القول الثاين:

كقوله  والعهود  بالعقود  بالوفاء  األمر  فيها  التي  اآليات  األول:  الدليل 
﴾)3)، وغريها من اآليات. ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تعاىل: ﴿َيٰٓ

بَۡيَنُكم  ۡمَوٰلَُكم 
َ
أ ُكلُٓواْ 

ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿َيٰٓ الثاين:  الدليل 

ن تَُكوَن تَِجَٰرةً َعن تََراٖض ّمِنُكۡم﴾)4).
َ
ٓ أ بِٱۡلَبِٰطِل إِلَّ

وذلك ألنه من رواية رشيك وهو ابن عبد اهلل القايض وهو سيئ احلفظ، فال حيتج به   (((
وال سيام مع خمالفته لسفيان وشعبة يف رفعه. انظر: إرواء الغليل )49/5)(، وبنيَّ أنه 
ثابت موقوفًا وقد أخرجه ابن أيب شيبة )))/)37( من طريق سامك عن أيب عبيدة عن 
مسعود.  ابن  عن  مسعود  بن  الرمحن  عبد  عن  طريق سامك  من  وروي  به.  مسعود  ابن 
بأس هبا؛ ألهنا  الغليل )48/5)(، ورواية سامك ال  إرواء  األلباين يف  إسناده  وصحح 
من طريق سفيان الثوري وهو ممن سمع منه قديام فحديثه عنه صحيح. وانظر: ختريج 

املسند لألرناؤوط )6/ 4)3).
انظر: املغني )333/6).  (((

سورة املائدة، آية رقم: ))).  (3(
سورة النساء، آية رقم: )9)).  (4(
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الدليل الثالث: قول النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))الصلح جائز بني املسلمني 
م حالالً، واملسلمون عىل رشوطهم(())). إال صلحًا أحل حرامًا، أو حرَّ

الدليل الرابع: أن العقود والرشوط من باب األفعال العادية، واألصل 
فيها عدم التحريم، فيستصحب حتى يدل دليل عىل التحريم))).

وجه االستدالل من األدلة السابقة: سبق ذكره يف املسألة السابقة، وهو 
جيري عىل مجيع الرشوط التي ال دليل عىل حتريمها عند أصحاب هذا القول.

الدليل اخلامس: أن العقد اشتمل عىل أمرين كل منهام جائز عىل انفراده، 
فكام جاز منفردًا جاز جمتمعًا)3).

انفراده، ومع ذلك فهو  القرض والبيع كل منهام جائز عىل  بأن  ُيناقش: 
وباإلمجاع  وبيع((،  سلف  حيل  ))ال  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  قوله  يف  بالنص  حمرم 
وحتريمهام  مفرتقني،  والسلف  البيع  جواز  عىل  األمة  »وبإمجاع  القرايف:  قال 

جمتمعني«)4).
لورود  هو  إنام  الرشوط،  يف  األصل  عن  واخلروج  التحريم  بأن  ُياب: 

النص، وألنه يفيض إىل الربا.

سبق خترجيه.  (((
انظر: جمموع الفتاوى )9)/50)).  (((

حاشية العدوي عىل رشح اخلريش )40/5(، بلغة السالك ))/53).  (3(
الفروق )6/3))).  (4(
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الرتجيح:
بيع؛  عقد  يف  بيع  عقد  اشرتاط  بجواز  القول  هو  أعلم-  -واهلل  الراجح 
وجود  ولعدم  احلل،  والرشوط  العقود  يف  األصل  إذ  القول؛  هذا  أدلة  لقوة 

للمنع. املقتضية  املفسدة 
الثانية: املسألة 

حكم اشرتاط عقد نكاح آخر يف عقد النكاح.
أزوجك  يقول  كأن  حيلة:  بال  قليل  غري  مهر  وجود  مع  هنا  املقصود 
موليتي بخمسني درمهًا عىل أن تزوجني موليتك بأربعني درمهًا، ويكون هذا 
مهرًا يصلح يف العادة، فهذا مما جييزه احلنابلة عىل املعتمد يف املذهب، ويظهر 
به الفرق بني الرشوط يف البيع والرشوط يف النكاح؛ إذ علَّة النهي عندهم يف 

البيع هي الرشط، وعلة النهي يف النكاح هي اخللو من املهر املعتاد))).
ثالثة  عىل  النكاح  عقد  فساد  يف  الرشط  هذا  أثر  يف  العلامء  اختلف  وقد 

أقوال:

احلنفية)))،  النكاح. وهو مذهب  يفسد  أن هذا الرشط ال  القول األول: 
وقول عند املالكية)3) ومذهب الشافعية)4)، واحلنابلة)5).

كشاف   ،)(03/(4( املبدع   ،)398/(0( واإلنصاف  الكبري  والرشح  املقنع  انظر:   (((
القناع )))/367).

انظر: املبسوط )05/5)(، تبيني احلقائق ))/45)(. ويكون الواجب مهر املثل.  (((
انظر: املنتقى رشح املوطأ )309/3).  (3(

ويكون   .)((5/6( املحتاج  هناية   ،)4(  /7( الطالبني  روضة   ،)8(/5( األم  انظر:   (4(
الواجب مهر املثل.

انظر: املقنع والرشح الكبري واإلنصاف )0)/98)(، الفروع وتصحيحه )63/8)(،   (5(
للبهويت  املنتهى  رشح   ،)368/((( القناع  كشاف   ،)98/(( اإلرادات  منتهى 
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ويبقى  البناء،  قبل  النكاح  لفسخ  سبب  الرشط  هذا  أن  الثاين:  القول 
النكاح بعد البناء. وهو مذهب املالكية))).

القول الثالث: أن هذا الرشط مفسد للعقد. وهو وجٌه عند الشافعية)))، 
وقول عند احلنابلة)3)، ومذهب الظاهرية)4).

أدلة األقوال:

أدلة القول األول:

الدليل األول: حديث ابن عمر يضر ُهللا امُهنع »أن رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو 
ابنته  ابنته عىل أن يزوجه اآلخر  ج الرجل  هنى عن الشغار. والشغار أن يزوِّ

وليس بينهام صداق«)5).

ُنوقش: بأن تفسري الشغار ليس من كالم النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو)6).

)83/5)(، حاشية اخللويت عىل اإلقناع )404).
اخلريش  رشح   ،)(87/5( واإلكليل  التاج   ،)309/3( املوطأ  رشح  املنتقى  انظر:   (((

.((67/3(
انظر: روضة الطالبني )7/)4).  (((

انظر: الرشح الكبري واإلنصاف )0)/)40(، الفروع )64/8)).  (3(
انظر: املحىل )8/9))).  (4(

كتاب  يف  ومسلم   ،)5(((( رقم  الشغار،  باب  النكاح،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (5(
النكاح، رقم )5)4)).

الباري )03/9)( فقد ذكر اخلالف يف نسبة تفسري الشغار وكأنه يميل إىل  انظر: فتح   (6(
أنه من تفسري نافع؛ للترصيح يف ذلك يف بعض الطرق يف صحيح البخاري، ولكنه قال: 
وانظر: رشح  األمر«.  نفس  مرفوعًا يف  يكون  أن ال  يرفعه  مل  كونه  يلزم من  »ولكن ال 
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ُأجيب: بأنه لو تم التسليم بذلك فهو من قول الصحايب أو الراوي، وهو 
أعلم بام روى.

ملا  موافٌق  صحيح  تفسري  فهو  كان  »وكيفام  القرطبي:  العباس  أبو  قال 
حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول الرسول ىلص ُهللا هيلع ملسو فهو املقصود، 
وإن كان من قول الصحايب فمقبول؛ ألهنم أعلم باملقال، وأقعد باحلال«))).

الدليل الثاين: أنه رشط يف العقد مع تسمية املهر، فهو رشط عقد يف عقد، 
وذلك ال يفسد النكاح))).

أدلة القول الثاين:

املهر فهو أخف، ويسمى عندهم  أنه مع ذكر  املالكية عىل قوهلام  استدل 
الوجه  العقد عىل غري  إيقاع  الدخول فقد أمكن  الشغار، فإن كان قبل  وجه 

املنهي عنه فيفسخ، ويستأنفان عقدًا جائزًا، وأما بعد الدخول فقد فات)3).

النووي عىل صحيح مسلم )345/8( فقد ذكر أنه من قول نافع كام يف ثبت يف بعض 
الروايات.

 (((0/5( الزركيش  رشح  وانظر:   ،)(((/4( مسلم  تلخيص  من  أشكل  ملا  املفهم   (((
وفيه: »إن كان ]أي التفسري[ من الرسول ىلص ُهللا هيلع ملسو فواضح، وإن كان من نافع 
تفسري  حجية  يف  وانظر  فيتبع«.  ظاهره  خيالف  ال  بام  فرسه  وقد  احلديث،  راوي  فهو 

الراوي: روضة الناظر ))/73)).
انظر: روضة الطالبني )7/)4).  (((

انظر: املنتقى رشح املوطأ )0/3)3(، املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم )4/)))(،   (3(
رشح خمترص خليل للخريش )67/3)).
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أدلة القول الثالث:

العباس  »أن  األعرج:  هرمز  بن  الرمحن  عبد  عن  جاء  ما  األول:  الدليل 
وأنكحه  ابنته،  احلكم  بن  الرمحن  عبد  أنكح  العباس  بن  اهلل  عبد  بن 
هنع إىل مروان  ُهللا  يضر  ابنته، وكانا جعال صداقًا، فكتب معاوية  عبد الرمحن 
الذي هنى عنه رسول اهلل  الشغار  بينهام، وقال يف كتابه: هذا  بالتفريق  يأمره 

ىلص ُهللا هيلع ملسو«))).

وجه االستدالل: أن يف هذا اخلب الترصيح بأن النكاح من الشغار املنهي 
عنه وإن وجد املهر))).

نوقش من وجهني:

الوجه األول: أنه متكلم يف إسناده للكالم يف ابن إسحاق)3).

وإنام  األئمة،  من  مجاعة  وثقه  احلديث،  مقبول  إسحاق  ابن  بأن  أجيب: 
خُيشى من تدليسه وقد رصح بالتحديث)4).

أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح، باب يف الشغار، رقم )075)(. وأمحد يف مسنده رقم   (((
)6856)(. وأخرجه ابن حبان يف صحيحه رقم )53)4(، وصححه ابن حزم وابن 
الغليل  إرواء   ،)99/5( املعاد  زاد   ،)5(5/9( املحىل  انظر:  األلباين.  وحسنه  القيم، 

.((896(
انظر: املحىل )9/)))(،  (((

ابن  راويه  قبل  من  ضعفه  أمحد  اإلمام  أن  ذكر  فقد   )(((/5( الزركيش  رشح  انظر:   (3(
إسحاق.

التهذيب  هتذيب   ،)(((/5( الزركيش  رشح  عىل  جبين  ابن  الشيخ  تعليق  انظر:   (4(
.(504/3(
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الوجه الثاين: أنه حيمل عىل أهنام كانا جعال مهرًا قلياًل حيلة))).
اهلل  رسول  »هنى  قال:  هنع  ُهللا  يضر  هريرة  أيب  حديث  الثاين:  الدليل 
ابنتي،  وأزوجك  ابنتك  وجني  الرجل  يقول  أن  والشغار  ملسو،  هيلع  ُهللا  ىلص 

أو زوجني أختك وأزوجك أختي«))).
وجه االستدالل: أن هذا التفسري يدخل فيه ما مل جيعل فيه الصداق وما 
الشغار  تفسري  اقترصت عىل  التي  األخبار  أعم من  فهو  الصداق،  فيه  ُجعل 

بقيد عدم وجود املهر، فيؤخذ باألعم، ويقدم املنطوق عىل املفهوم.
ىلص ُهللا هيلع ملسو  النبي  يضر ُهللا امُهنع أن  الثالث: حديث ابن عمر  الدليل 

قال: ))ال شغار يف اإلسالم(()3).
وجه االستدالل: أن يف هذا احلديث نفي الشغار يف اإلسالم واألصل يف 

النفي أن يكون نفيا للصحة واحلقيقة الرشعية)4).
ُنوقش: بأن املراد به ما خال وشغر عن املهر، أما ما كان فيه املهر فليس 

من الشغار، فالعلَّة يف إفساده خلوه عن املهر)5).
من  التقبيح  سبيل  عىل  فقيل:  أقوال،  الشغار  معنى  أصل  يف  أن  ُأجيب: 
وال  خال)6)،  أي  املكان  شغر  من  وقيل:  ليبول،  رجله  الكلب  شغر  قوهلم 

يتحتم أحدها ليكون هو معنى الشغار دون غريه.
انظر: رشح الزركيش )5/)))).  (((

أخرجه مسلم يف كتاب النكاح، باب حتريم نكاح الشغار وبطالنه، رقم )6)4)).  (((

أخرجه مسلم يف كتاب النكاح، باب حتريم نكاح الشغار وبطالنه، رقم )5)4)).  (3(
انظر: رشح الزركيش )9/5))).  (4(
انظر: رشح الزركيش )3/5))).  (5(

انظر: مقاييس اللغة مادة )شغر( )508(، القاموس املحيط )7)4).  (6(
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الرابع: أن معنى الشغار موجود هنا ولو سمى املهر؛ ألن معنى  الدليل 
الرشط جعل بضع كل امرأة منهام بعض مهر األخرى مع املال املسمى، وإن 

مل يتم الترصيح بذلك))).

الرتجيح:

الراجح -واهلل أعلم- أن العقد فاسد، حتى مع وجود املهر؛ لقوة أدلة 
هذا القول، وألن املقصود الرشعي من الوالية هو النظر يف مصلحة املرأة، 
املقصد، ونظر  بتزويج موليته إضعاف هلذا  ليقبل  تزوجيه  الويل  ويف اشرتاط 
تضييع  لباب  سدًا  هذا  من  فيمنع  موليته،  مصلحة  دون  ملصلحته  الويل  من 
أن يمىض  فيمكن  الرضا من اجلميع،  إن وقع مع  الوالية، ولكن  األمانة يف 

مراعاة لقوة اخلالف، خاصة إذا كان مع اجلهل بتحريمه وفساده))).

واحلاصل مما سبق: أن القول بالتفريق بني اشرتاط عقد يف عقد يف النكاح 
مع وجود املهر، واشرتاط عقد يف عقد يف البيع هو مذهب احلنفية واحلنابلة 

والشافعية، فقد أفسدوا البيع بمثل هذا الرشط، ومل يفسدوا النكاح.

ة مثل هذا يف البيع؛ ألن األصل يف البيوع  واألقرب -واهلل أعلم- صحَّ
حيكم  الذي  املعارض  من  اخلايل  الرصيح  الصحيح  الدليل  يأت  ومل  احلل، 

بتحريم هذه الصورة.

انظر: الرشح الكبري )0)/)40).  (((
الدائمة  اللجنة  فتاوى  صدرت  وبه    باز  ابن  العالمة  اختيار  هو  القول  وهذا   (((
برئاسته. انظر: فتاوى نور عىل الدرب )))/6)( فتاوى اللجنة الدائمة )8)/7)4).
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الثابتة،  األدلة  يف  عنه  للنهي  النكاح،  يف  ذلك  اشرتاط  صحة  وعدم 
وحفاظًا عىل املقصد الرشعية من مرشوعية الوالية وهي والنظر يف األصلح 
الرشط  هذا  مثل  الويل  الشرتاط  املجال  فتح  ويف  النساء،  من  عليه  للموىّل 

إضعاف هلذا املقصد الرشعي من الوالية.



458
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

الفروق الفقهية بين الشروط في البيع والشروط في النكاح 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

الخاتمة

أهم  أذكر  البحث  هذا  كتابة  من  به  تفضل  ما  عىل  وشكره  اهلل  محد  بعد 
النتائج التي ظهرت يل يف موضوع الفروق بني الرشوط يف البيع والرشوط يف 

النكاح وهي عىل النحو التايل:

- أمهية علم الفروق الفقهية، وعظيم منفعته.

- أمهية أحكام الرشوط يف العقود، وشدة حاجة الناس لبيان أحكامها.

- أن األصل يف العقود والرشوط الصحة واللزوم.

- أن األصل يف أحكام الرشوط من جهة جوازها وحتريمها، ومن جهة 
صحتها وفسادها االّطراد يف مجيع العقود، إال بدليل صحيح رصيح.

احلنابلة عددًا من  النكاح عند  البيع والرشوط يف  الرشوط يف  أن بني   -
بعد  استنباطه  يمكن  ما  ومنها  احلنابلة،  فقهاء  عليها  نص  ما  منها  الفروق 

النظر يف الرشوط يف البابني.

- يتبني بعد البحث أن الفروق بني الرشوط يف البيع والرشوط يف النكاح 
عند احلنابلة مخسة فروق، نصوا عىل فرقني، ويمكن بعد النظر يف كالمهم يف 

الرشوط يف البابني إضافة ثالثة فروق وهي:
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أوالً: الفروق املنصوصة:

البيع،  دون  النكاح  يف  العقد  عىل  املتقدم  الرشط  اعتبار  األول:  الفرق 
يف  املقارن  كالرشط  املتقدم  الرشط  وأن  الفرق،  هذا  صحة  عدم  واألقرب 

مجيع العقود، وهو قول لبعض احلنابلة.

الفرق الثاين: جواز تعدد الرشوط التي ليست من مقتىض العقد وال من 
مصلحته يف النكاح دون البيع. واألقرب عدم صحة هذا الفرق، وأن تعدد 

الرشوط جائز والزم يف مجيع العقود، وهو قول لبعض احلنابلة.

املستنبطة: الفروق  ثانيًا: 

البيع رشط فاسد،  الفرق األول: أن كل ما حرم رشعًا فإن اشرتاطه يف 
عدم  واألقرب  ة.  الرضَّ طالق  اشرتاط  فيصح  النكاح  يف  وأما  الزم،  وغري 
له  أثر  وال  كعدمه  اشرتاطه  فإن  رشعًا  حرم  ما  كل  وأن  الفرق،  هذا  صحة 

سواء كان يف البيع أو يف النكاح.

الفرق الثاين: صحة اشرتاط اخليار يف البيع دون النكاح، وهذا فرق بني 
ة وله حظ من النظر. البابني يف الرشوط فيه قوَّ

الفرق الثالث: فساد اشرتاط عقد بيع آخر يف عقد البيع، وصحة اشرتاط 
النكاح إذا كان بمهر غري قليل بال حيلة. واألقرب  عقد نكاح آخر يف عقد 
يف  املعتمد  هو  ما  عكس  عىل  النكاح،  دون  البيع،  يف  الرشط  هذا  صحة 

املذهب، وهو قول لبعض احلنابلة.
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الفرق  البابني، أن األصل عدم  النظر يف الرشوط يف  يظهر للباحث بعد 
بني الرشوط يف البابني، وأن أكثر ما ُذكر من الفروق يف املعتمد عند متأخري 
احلنابلة، ال خيلو من نظر، وقد قال بخالفه مجاعة من فقهاء احلنابلة وغريهم؛ 
الصحة  وهو  واحد،  فيها  الكالم  أن  الرشوط  قاعدة  يف  األصل  ألن  وذلك 
واللزوم، إال إذا خالف النصوص الرشعية، أو مقاصد العقد األصلية، كام 

قرره شيخ اإلسالم ابن تيمية.

هذا ما تيرس كتابته يف هذا املوضوع، فإن كان صوابًا فمن اهلل وإن كان 
رب  هلل  واحلمد  بريئان.  منه  ورسوله  واهلل  الشيطان،  ومن  نفيس  فمن  خطأ 

العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني.

تم االنتهاء من كتابته يف اخلامس من شهر مجادى األوىل، من عام ألف 
وأربعامئة واثنني وأربعني.
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المضامين الدستورية في كتاب الطرق الحكمية 

مقدمة

من  باهلل  ونعوذ  ونستهديه،  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  إنَّ 
يضلل  ومن  له،  مضلَّ  فال  اهلل  هيده  من  أعاملنا،  سيئات  ومن  أنفسنا  رشور 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا 

عبده ورسوله، وبعد:

القضاء،  جمال  يف  األصيلة  املصادر  من  احلكمية«  »الطرق  كتاب  فُيعدُّ 
الغوامض  من  لعدٍد  البديع  التحرير  من  فيه  ملا  الرشعيني؛  للقضاة  ومرجعًا 
ِمْن  ه  يضمُّ وملا  النصوص،  من  كثري  فهم  يف  اإلشكال  وإزالة  واملعضالت، 

مسائل دقيقة يف ُطرق التقايض َووسائل اإلثبات.

وهو وإْن كان موضوُعه الظاهر يف القضاء واألمارات وطرق اإلثبات؛ 
النظر  باملنهجيات األصولية وقواعد السياسة الرشعية وأصول  إنَّه ميلٌء  إال 

واالستدالل، وغريها من اجلزئيات والكليات يف علوم وجماالت شتى.

ن الكتاُب قواعَد هي من عيون املسائل يف السياسة الرشعية،  وقد تضمَّ
يف  مفيٌد  وإتقاهُنا  وضبُطها  أمهيتها؛  عىل  تأكيدًا  ها  وكررَّ القيم  ابن  هبا  اعتنى 
املتمثل  العميل؛  أيضًا يف ترشيد اجلانب  العلمي وتنظيمه، ومفيٌد  العقل  بناء 

بإجراء الترصف السيايس ِمْن صاحب الوالية الذي له صالحية اإللزام.

القضاء  جمايل  عىل  طبَّقها  القواعد؛  هذه  القيم  ابن  ر  حرَّ وحينام 
ويف  الرشعية،  السياسة  جماالت  مجيع  يف  منها  لإلفادة  قابلٌة  وهي  واحلسبة؛ 
الشأَن  الباحُث  اختار  وقد  مستجدة،  وحادثة  نازلة  ألي  واالجتهاد  النظر 
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العميق  األثر  إظهار  َثمَّ  ومن  القواعد؛  هذه  تطبيق  جمال  ليكون  الدستوري 
للمعاجلة الفقهية الرتاثية وحاجة الواقع القانوين والقضائي هلا.

أمهية املوضوع:

ينمو اليوم بني القانونيني اجتاٌه نحو اخلصام مع الرتاث الفقهي، وال خيلو 
الذي  والرتابط  التطور  بحجة  الرشعية؛  النصوص  عن  الفصام  ِمْن  أحيانًا 
لرتشيد  أفضل  يشٌء  وليس  املتغريات؛  وتسارع  النوازل  وكثرة  العامل  يعيشه 
هذا االجتاه ِمْن الرجوع إىل الثروة الفقهية الرتاثية وإبراز عبقريتها، َووصلها 

بحيوية احلياة املعارصة.

البحث: مشكلة 

اإلنسان  حياة  تفاصيل  يف  تبحث  وقانونية  فقهية  ثروًة  فقهاؤنا  أنتج 
النوازل  مواجهة  يف  ُيفيد  ما  والتقعيد  التأصيل  من  وفيها  املجتمع،  وَسري 
الرغم من ذلك؛ فإنَّ املالَحَظ ميُل كفِة  ومستجدات احلياة املعارصة؛ وعىل 
امليزان عند البعض؛ ففريٌق أسقط مشاكَل عرصه عىل الرتاث الفقهي وسار 

مستدبرًا له، وفريٌق أفرط ومجد عىل الرتاث الفقهي َووقف عنده مل جياوزه.

بني  العالقة  تصويِب  يف  اإلسهام  املهم  من  فإنَّ  كذلك؛  األمر  كان  وإذا 
الرتاث الفقهي وبني االجتهاد املعارص، من خالل أطروحات عملية تتجاوز 

العمومية يف طرح مجاليات الرتاث الفقهي وحماسنه.
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وتزداد األمهيُة حينام يكون جماُل الوصِل والتطبيق جماالً يكتنُف االجتهاَد 
األمة؛  بعموم  والصلة  والتسارع  التغريُّ  سامته  ومن  ومزالق،  مصاعُب  فيه 

كاملجال القانوين؛ ومنه القانون الدستوري.

»الطرق  وهو  الرتاث،  كتب  أحِد  عىل  االختياُر  وقَع  هذا؛  وألجل 
عُي يف حتريِر بعض أفكاره الرئيسة، وإبراِز االفتقار هلا  احلكمية«، وِمن َثّم السَّ
يف الشأن القانوين املعارص، َوإظهاِر آثارها وتطبيقاهتا يف املجال الدستوري.

أهداف البحث:

القيم يف كتابه »الطرق  ابن  الكبى عند  الرئيسية  - معرفة أهم األفكار 
احلكمية«.

- معرفة املضامني الدستورية لألفكار الرئيسية الكبى عند ابن القيم يف 
كتابه »الطرق احلكمية«.

ُتْظِهُر األثر العميل للمضامني الدستورية املفادة  - تقديم أمثلة تطبيقية، 
من كتاب »الطرق احلكمية«.

البحث: أسئلة 

»الطرق  كتابه  يف  القيم  ابن  عند  الكبى  الرئيسية  األفكار  أهم  ما   -
احلكمية« ذات الصلة بالشأن الدستوري؟

القيم  ابن  الكبى عند  الرئيسية  الدستورية لألفكار  - ما أهم املضامني 
يف كتابه »الطرق احلكمية«؟
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من  املفادة  الدستورية  للمضامني  املعارصة  التطبيقية  األمثلة  أبرز  ما   -
كتاب »الطرق احلكمية«؟

السابقة: الدراسات 

التي  املعارصة  والكتب  الدراسات  من  الكثرَي  اإلسالمية  املكتبُة  حتوي 
»الطرق  كتابه  من  وأفادت  العلمي،  وإنتاجه  القيم  ابن  تراَث  تناولت 

احلكمية«.

إال أنَّ الباحث مع االجتهاد يف البحث واملطالعة مل جيد من أفرد ببحٍث 
الرئيسة وأفكاره الكبى  مستقلٍّ مقاصَد كتاب »الطرق احلكمية« وقواعده 
واتصاهلا بالزمن الذي نعيشه؛ إذ ُجلُّ ما ُكتب يف هذا املوضوع -رغم أمهيته 
والتقايض،  اإلثبات  الفقهية يف  األحكام  بدراسة  يتعلق  ا  العلمية-إمَّ وقيمته 
أو يتصل بدراسة منهجية ابن القيم عمومًا يف جمال السياسة الرشعية؛ ومن 

تلك الدراسات:

- احلدود والتعزيرات عند ابن القيم؛ للعالمة بكر أبو زيد؛ وهي دراسة 
أربعة  من  للباحث  لت  حتصَّ والتعزيرات،  احلدود  يف  القيم  ابن  آلراء  فقهية 

عرش كتابًا البن القيم.

اهلل  لعبد  الرشعية؛  السياسة  علم  يف  اجلوزية  قيم  ابن  اإلمام  جهود   -
احلجييل؛ وهي مجع آلراء ابن القيم يف علم السياسة الرشعية، وحرصها يف 

مكان واحد.
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- السياسة الرشعية عند اإلمام ابن قيم اجلوزية؛ لعبد الرمحن السلمي؛ 
مع  مقارنًا  القيم  ابن  عند  الرشعية  السياسة  مفهوم  تستطلع  دراسة  وهي 

مفهومها عند غريه من الفقهاء.

- السياسة الرشعية عند ابن قيم اجلوزية؛ جلميلة الرفاعي؛ وهي دراسة 
الرشعية  السياسة  وجماالت  موضوعات  يف  القيم  ابن  آراء  لتحرير  تسعى 

ومقارنتها مع آراء غريه من الفقهاء.

البحث: منهج 

سعى الباحُث يف هذه الدراسة:

املتمثَلنْي  والتحليل،  االستقراء  مستخدمًا  الوصفي،  املنهج  الستعامل 
بتتبِع أهمِّ املفاهيم واألفكار التي ذكرها ابن القيم يف كتابه الطرق احلكمية، 
من  تضمنته  ما  استخالص  َثمَّ  ومن  هلا؛  الناظم  اخليط  واستنتاج  وحتليلها، 

مضامني ذات شأن دستوري.

إجراءات البحث:

الرتكيز عىل موضوع البحث دون استطراٍد قدر املستطاع.. )

عزو اآليات القرآنية إىل سورها.. )

ختريج األحاديِث من مصادرها األصلية، وتبيني ما ذكره أهُل الشأن . 3
يف درجتها -إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدمها-فإن كانت كذلك فُيكتفى 

منهام. بالتخريج 
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»الطرق . 4 كتابه  يف  القيم  ابن  عن  نقٍل  ضمن  األحاديث  ترد  حينام 
احلكمية«؛ فُيكتفى باإلشارة إىل رقم الصفحة من كتاب »الطرق احلكمية«؛ 

قة؛ وفيها العزو والتخريج. النسخة امُلَحقَّ

توثيق األقوال والنصوص من مصادرها املعتمدة.. 5

إذا كان النقل أْو اإلفادة ِمْن كتاب »الطرق احلكمية«؛ فُيكتفى بإثبات . 6
رقم اجلزء والصفحة يف احلاشية.

املؤلف . 7 واسم  الكتاب،  عنوان  بذكر:  يكون  السفلية  احلاشية  كتابة 
كاماًل يف املرة األوىل واالسم األخري فيام عدا ذلك، واجلزء/الصفحة.

فاالسم . 8 الكتاب،  عنوان  اآليت:  وفق  البحث  هناية  يف  املراجع  توثيق 
-إن  املحقق  فاسم  األخرى،  واألسامء  األول  فاالسم  للمؤلف،  األخري 

وجد-، فبيان الطبعة، فمدينة النرش: فاسم النارش، فسنة النرش.

التعريف بمفردات عنوان البحث:

الدستور: مصطلح 

الدستور بمعناه العام: جمموعة القواعد األساسية التي تبني كيفية تكوين 
ابتداًء  يوجد يف كل مجاعة برشية،  املعنى  والدستور هبذا  وتنظيمها،  اجلامعة 

من األرسة، ثم العشرية، فالقبيلة، فالقرية، فاملدينة، وانتهاًء بالدولة))).

وهو أحد فروع القانون الوضعي وفقًا لتقسيمه املعارص.

الوسيط يف القانون الدستوري، حممد عبد احلميد أبو زيد )ص:8)).  (((
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القانونية  القواعد  بأنه: »جمموعة  القانوين  ويمكن تعريفه يف االصطالح 
التي تبني نظام احلكم يف الدولة وعالقته باملواطنني«))).

كتاب »الطرق احلكمية«))(:

واسمه كاماًل: الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، أليب عبد اهلل حممد 
بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ))69-)75هـ(.

والسبب الظاهر يف تأليفه هو ما جاء يف إحدى خمطوطات الكتاب: أنه 
جواب عىل أسئلة عاجلة وردت عليه، تسمى »الطرابلسيات«.

اإلثبات  القضاء وطرق  كتاٌب يف  فهو  عنوانه؛  من  فظاهر  أما موضوعه 
أن يسلكوها، كام تضمن  الوالة واحلكام  التي جيب عىل  والسياسة الرشعية 
الكتاب بعض أحكام احلسبة، وأحكام أخرى فقهية مبثوثة يف ثنايا الكتاب.

النظام األسايس للحكم:

صدر بموجب األمر امللكي رقم )أ/90( يف 7)/8/))4)هـ.

واإلسالمي،  العريب  باالجتاه  يأخذ  أنه  منها:  خصائص،  بعدة  ويتصف 
وشورية،  وراثية  ملكية  حكومة  ويقيم  واخلاصة،  العامة  امللكيتني  وحيرتم 
ويكفل احلقوق واحلريات العامة، ويستمدُّ نصوصه من الرشيعة اإلسالمية 

واألعراف الدستورية املعتبة وأحكام وقواعد القانون الدويل)3).
الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، نعامن اخلطيب )ص: 450).  (((

مقدمة حمقق »الطرق احلكمية« البن القيم، نايف احلمد ))/60-57).  (((
)ص:  باز  ابن  أمحد  السعودية،  العربية  للملكة  والدستوري  السيايس  النظام  ينظر:   (3(

.((06
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البحث: هيكل 

املصادر  وقائمة  وخامتة،  ومبحثني،  مقدمة،  يف  البحث  هذا  انتظم 
واملراجع.

وذلك عىل النحو اآليت:

مقدمة.

احلكمية  الطرق  كتاب  يف  األوىل  املركزية  الفكرة  األول:  املبحث 
الدستورية: وتطبيقاهتا  ومضامينها 

وفيه مطالب:

السياسة  بني  »العالقة  األوىل  املركزية  الفكرة  بيان  األول:  املطلب 
والرشع«.

كتاب  يف  األوىل  املركزية  الفكرة  يف  الدستورية  املضامني  الثاين:  املطلب 
الطرق احلكمية وتطبيقاهتا.

املطلب الثالث: التطبيق عىل النظام األسايس للحكم.

املبحث الثاين: الفكرة املركزية الثانية يف كتاب الطرق احلكمية ومضامينها 
الدستورية: وتطبيقاهتا 

وفيه مطالب:

بالسياسة  العمل  »قواعد  الثانية  املركزية  الفكرة  بيان  األول:  املطلب 
الرشعية«.
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كتاب  يف  الثانية  املركزية  الفكرة  يف  الدستورية  املضامني  الثاين:  املطلب 
الطرق احلكمية وتطبيقاهتا.

املطلب الثالث: التطبيق عىل النظام األسايس للحكم.

اخلامتة.

قائمة املصادر واملراجع.
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تمهيد

كتاُب »الطرق احلكمية« جاء جوابًا عىل أسئلٍة وردت ابَن القيم فأجاب 
واحلسبة  اإلثبات  وطرق  القضاء  فهو  الظاهر  موضوُعه  ا  أمَّ كتاب؛  يف  عنها 

والسياسة الرشعية التي جيب عىل الوالة واحلكام أن يسلكوها.

الناس«  بني  »احلُكم  يف  هو  للكتاب  التفصييل  فاملوضوع  أدق؛  وبشكٍل 
التي  ُترفع للحاكم من اخلصومات  التي  الدعاوى  يتوقف عىل  نوٌع  بنوعيه؛ 
تكون بني الناس وتعتمد عىل البينات وطرق اإلثبات، ونوٌع ال يتوقف عىل 

الدعوى، وهو املسمى باحلسبة))).

ن الكتاُب قواعَد كبى وأفكارًا مهمة؛ منها عىل سبيل املثال: وقد تضمَّ

واليمني  بالشاهد  واحلكم  واألمارات،  والفراسة  بالقرائن،  العمل 
وبالشاهد فقط، وأنَّه ليس يف القرآن ما يقتيض أنه ال حُيكم إال بشاهَدين أو 
شاهد وامرأتني، وأنَّ طرَق اإلثبات غرُي حمصورٍة فلم خيصَّ اهللُ طرَق العدل 
وأماراته بيشء، والتفريق بني طرق احلكم وطرق حفظ احلقوق، وأنَّ البينة 
أو  نساء  أو  برجال  يكون  أن  من  أعمُّ  وهو  وُيظهره  احلق  ُيبنيِّ  ما  لكل  اسم 
أو  األربعة  أو  بالشاهَدين  ها  خصَّ وَمْن  ظاهرة،  أمارات  أو  يمني  أو  نكول 
ها حقه، وأنَّ البينة مل تأت يف القرآن مرادًا هبا الشاهدان  الشاهد مل يوف مسامَّ

وإنام أتت مرادًا هبا احلجة والدليل والبهان مفردة وجمموعة.

وِمْن تلك القواعد واألفكار:

الطرق احلكمية، ))/0)6).  (((
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لعدٍد  الناظم  واخليَط  التأصييل  املدخَل  الن  ُتشكِّ رئيستان؛  فكرتان 
القيم،  ابُن  لها  فصَّ التي  واحلسبة  القضاء  يف  الفرعية  الفقهية  املسائل  ِمْن 
ليكونوا  الناس  سياسة  يف  الوالية  وصاحَب  واملحتسَب  القايَض  وتساعدان 

أقرَب إىل الصالح وأبعد عن الفساد؛ ومها:

األوىل: العالقة بني السياسة والرشع.

الثانية: قواعد العمل بالسياسة الرشعية.

مبحث  يف  وتطبيقاهتا  الدستورية  ومضامينها  فكرة  كلِّ  تناول  وسيكون 
مستقلٍّ بعون اهلل تعاىل.
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المبحث األول
الفكرة المركزية األولى في كتاب الطرق الحكمية 

الدستورية مضامينها وتطبيقاتها 

وفيه مطالب:

المطلب األول: بيان الفكرة المركزية األولى »العالقة بين السياسة 
والشرع«:

ر ابن القيم ابتداًء: ُيقرِّ

أنَّ السياسَة جزٌء من الرشيعة، يقول: »ومن له ذوق يف الرشيعة، واطالع 
بغاية  وجميئها  واملعاد،  املعاش  يف  العباد  مصالح  لغاية  وتضمنها  كامهلا،  عىل 
ما  فوق  مصلحة  وال  عدهلا،  فوق  عدل  ال  وأنه  اخلالئق،  يسع  الذي  العدل 
وفرع  أجزائها،  من  جزء  العادلة  السياسة  أن  له  تبني  املصالح:  من  تضمنته 

من فروعها«))).

وأنَّ الرشيعَة كافيٌة ال حُتوج إىل غريها، يقول عنها: »وأن َمن أحاط علاًم 
بمقاصدها، ووضعها مواضعها، وَحُسَن فهمه فيها: مل حيتج معها إىل سياسة 

ألبتة«))). غريها 

السياق  إبراز  وحاول  بالرشع،  السياسة  اتصاُل  األصَل  أنَّ  ر  قرَّ ثم 
الفقهي يف  النظر  السياسة مقابل الرشع؛ وأنَّ سببه: تقصري  التارخيي لظهور 

.(7/((  (((

.(7/((  (((
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هلم  حتقق  موازية  سياسة  اختاذ  إىل  احلكاَم  دفع  بام  املعتبة؛  املصلحة  مراعاة 
هذه املصالح، لكنهم توسعوا وجتاوزوا.

ضنك،  مقام  وهو  أفهام،  ومضلة  أقدام،  ة  مزلَّ موضع  »وهذا  يقول: 
ءوا  ط فيه طائفة، فعطَّلوا احلدود، وضيِّعوا احلقوق، وجرَّ ومعرتك صعب، فرَّ
أهل الفجور عىل الفساد، وجعلوا الرشيعة قارصة ال تقوم بمصالح العباد، 
وا عىل نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة احلق  حمتاجة إىل غريها، وَسدُّ
والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غريهم قطعًا أهنا حق مطابق للواقع، 

ظنًّا منهم منافاهتا لقواعد الرشع«))).

باسم  الرشع  خمالفة  عىل  اجلرأة  ُولدت  والتقصري  الغلط  هذا  وبسبب 
أ الوالُة عىل خمالفة الرشع،  السياسة، يقول: »وبمثل هذا الغلط الفاحش جترَّ
حدود  وا  وتعدَّ األمة،  ومصلحة  العامل  بسياسة  يقوم  ال  الرشع  أنَّ  وا  وتومهَّ
اهلل، وتولَّد من جهل الفريقني بحقيقة الرشع خروٌج عنه إىل أنواع من الظلم 
والبدع، والسياسة جعلها هؤالء من الرشع، وهؤالء قسيمة له ومقابلة له، 

وزعموا أنَّ الرشَع ناقٌص ال يقوم بمصالح الناس«))).

عت وسوغت ما ينايف حكم  ويف مقابل ذلك؛ ظهرت طائفٌة أخرى، توسَّ
اهلل ورسوله، وإن مل يكن هلا كبري حضور يف زمن ابن القيم فيام يظهر)3).

.(30/((  (((
.((74/((  (((

.(3(/((  (3(
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وأفحشه،  خطأ  أقبح  الرشع  خمطئتان عىل  الطائفتني  أنَّ  القيم  ابن  ويرى 
وإنام ُأتوا من تقصريهم يف معرفة الرشع الذي أنزله اهلل عىل رسوله، ورَشعه 
ذلك،  األمور  رأى  »فلام  يقول:  الواقع)))،  معرفة  عباده، وتقصريهم يف  بني 
وأن الناس ال يستقيم هلم أمرهم إال بأمر وراء ما فهمه هؤالء من الرشيعة، 
وأفرطت   ... عريضًا  وفسادًا  طويال،  رّشًا  سياستهم  أوضاع  من  أحدثوا 
اهلل  حكم  ينايف  ما  ذلك  من  فسوغت  الطائفة،  هذه  قابلت  أخرى  طائفة 

ورسوله«)))،)3).

بني  بالعالقة  املتصلة  اللبس  ومعاقد  اإلشكاالت  ُعَقد  حيلُّ  راح  ثم 
السياسة والرشيعة؛ ويمكن إمجاهلا يف أمرين:

))/)3( و ))/74)).  (((
.(3(/((  (((

أن  اخلطأ  هذا  »منشأ  يقول:  حيث  أيضًا؛  تيمية  ابن  ذكره  التوصيف  هذا  من  وقريب   (3(
وسياسة  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  سياسة  معرفة  عن  تقصري  فيه  الكوفيني  مذهب 
خلفائه الراشدين ناوضر ِهللا مهيلع... فلام صارت اخلالفة يف ولد العباس واحتاجوا إىل 
من  معهم  ما  يكن  ومل  العراق،  فقهاء  من  تقلده  من  القضاء  هلم  وتقلد  الناس،  سياسة 
العلم كافيًا يف السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إىل وضع والية املظامل، وجعلوا والية 
يقال:  املسلمني، حتى صار  حرب غري والية رشع، وتعاظم األمر يف كثري من أمصار 
الرشع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إىل الرشع وهذا يدعو إىل السياسة؛ سوغ حاكاًم 
الرشع  إىل  انتسبوا  الذين  أن  ذلك:  يف  والسبب  بالسياسة.  واآلخر  بالرشع  حيكم  أن 
وعطلوا  احلقوق  ضيعوا  حكموا  إذا  كثرية  أمور  فصارت  السنة،  معرفة  يف  وا  قرصَّ
إىل  انتسبوا  والذين  املحرمات،  وتستباح  األموال  وتؤخذ  الدماء  تسفك  حتى  احلدود 
السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غري اعتصام بالكتاب والسنة، وخريهم 
ى العدل، وكثري منهم حيكمون باهلوى وحيابون القوي ومن  الذي حيكم بال هوى وحترِّ

يرشوهم، ونحو ذلك«. جمموع الفتاوى، )0)/)39-)39).
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األول: التفريق بني السياسات التي توافق الرشع، وتفتح الباب للعمل 
الرسول  يضعه  مل  وإن  الصالح،  هلم  وحيقق  الناس  بني  العدل  يقيم  ما  وفق 
»ال  مقولة:  وفق  الرشيعة  تعطيل  وبني  وحي،  به  نزل  وال  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 

سياسة إال ما نطق به الرشع«.
ابن عقيل))) مقرًا هلا: »السياسة ما كان فعاًل  القيم مقولَة  ابُن  نقل  ولذا 
يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول 

ىلص ُهللا هيلع ملسو وال نزل به وحي«))).
فالقضاء  باحلسبة؛  ثم  احلكمية  بالطرائق  مثاًل:  يرضُب  هذا  كتابه  ويف 
القضاِء  ومقصوُد  سيايس،  ف  وترصُّ دينية  والية  كالمها  احلسبة؛  وكذلك 
فَثمَّ رشع اهلل؛ ومقصوُد احلسبة  العدل  العدل، وبأي طريق اسُتخرج  حتقيُق 
فَثمَّ  املقصد  هذا  حَتقق  وكيفية  وسيلة  وبأي  النظام،  وحفظ  الصالح  حتقيُق 
رشع اهلل، وإن مل َيرد هبذه الوسائل نصٌّ أو فعٌل من رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو 

الكرام. وصحابته 

ولذا يؤكد ابن القيم أنَّ الصحيح هو: ال سياسة إال ما وافق الرشع، أي: 
مل خيالف ما نطق به الرشع. أما القول بأنه: ال سياسة إال ما نطق به الرشع، 

فغلط، وتغليط للصحابة)3).
هو: أبو الوفاء عيل بن عقيل بن حممد البغدادي الظفري، احلنبيل، قال عنه الذهبي يف   (((
السري )9)/445(: »كان يتوقد ذكاء، وكان بحر معارف، وكنز فضائل، مل يكن له يف 
زمانه نظري عىل بدعته، وعلق كتاب )الفنون( وهو أزيد من أربع مئة جملد«، تويف سنة 

)3)5هـ(. ينظر: سري أعالم النبالء، الذهبي )9)/443( وما بعدها.
.((9/((  (((
.((9/((  (3(
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من  فهي  عادلة  سياسة  وأيُّ  حترمها،  فالرشيعة  ظاملة  سياسة  أيُّ  الثاين: 
الرشيعة.

نوعان:  »السياسة  يقول:  السياسات،  من  نوعني  بني  ُيفرق  القيم  فابن 
سياسة ظاملة؛ فالرشيعة حترمها، وسياسة عادلة خترج احلق من الظامل الفاجر، 

فهي من الرشيعة، َعِلمها من َعِلمها وجهلها من جهلها«))).

بأن  القول:  أمكننا  قبلها  والتي  النقطة  هذه  بني  نجمع  أن  أردنا  ما  وإذا 
الرشعية  السياسة  فهذه  الرشيعة  أحكام  إىل  مستندة  كانت  ما  متى  السياسة 
تطبيقها  يف  كان  أو  الرشيعة  خالفت  ومتى  الرشيدة،  العادلة  السياسة  وهي 

ظلم وانحراف فهي سياسة غري رشعية وال رشيدة.

أو  الظاملة  السياسة  عن  هلا  متييزًا  الرشعية،  بالسياسة  يت  ُسمِّ ولذلك 
السياسة الوضعية غري اخلاضعة ألحكام الرشيعة.

يقول ابن القيم: »فال يقال: إن السياسة العادلة خمالفة ملا نطق به الرشع، 
بل هي موافقة ملا جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا 

ملصطلحهم، وإنام هي عدل اهلل ورسوله«))).

.((9/((  (((
.(3(-3(/((  (((
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المطلب الثاني: المضامين الدستورية في الفكرة المركزية األولى 
في كتاب الطرق الحكمية وتطبيقاتها:

ر أنَّه ال انفصال بني السياسة والرشع؛ فالسيادة يف النظام السيايس  إذا تقرَّ
والقانوين اإلسالمي للرشيعة؛ ومن تطبيقات ذلك يف القانون الدستوري:

األول: مرجعية الرشيعة يف النظام الدستوري اإلسالمي:

التزام الرشيعة ُيعدُّ من املبادئ فوق الدستورية)))؛ بمعنى أنَّ التزامها من 
األمور الثابتة واملصالح العليا املتفق عليها غري القابلة للتصويت، وأهنا جيب 
النظام  الرؤى والتصورات والقيم واملبادئ واألهداف يف  أن تكون مصدَر 

اإلسالمي.

باملرجعية  الدولِة  التزاُم  اإلسالمي  السيايس  النظام  أبجديات  فمن 
الوالية  مقصود  يتحقق  به  إذ  الرشيعة،  مرجعيِة  مبدَأ  وتَبنِّيها  اإلسالمية، 

الرشعية؛ املتمثل يف حفظ الدين وسياسة الدنيا به.

به)))،  إفراِده  َووجوُب  باحُلكم  اهلل  استقالُل  ين  الدِّ حُمَْكامت  أهمِّ  وِمْن 
ِ﴾ ]األنعام: 57[، وقد فرض اهللُ  قال اهلل كرابت ىلاعتو: ﴿إِِن ٱۡلُۡكُم إِلَّ لِلَّ
آ  ﴿إِنَّ ىلاعتو:  كرابت  اهلل  قال  عباده،  عىل  ذلك  وأوجب  برشيعته  احلُكَم  تعاىل 
﴾ ]النساء:  ُ َرىَٰك ٱللَّ

َ
نَزنۡلَآ إَِلَۡك ٱۡلِكَتَٰب بِٱۡلَّقِ تِلَۡحُكَم َبنۡيَ ٱنلَّاِس بَِمآ أ

َ
أ

خضوُع  ذلك:  ومن  اإليامن؛  أصول  من  اهلل  رشع  إىل  فالتحاكم   ،](05
أن  بمعنى:  السياسة،  رشعيَة  تعني  الرشعية  فالسياسُة  للرشيعة؛  السياسة 

ينظر: مصنفة النظم، مصطفى وصفي )ص: 48)).  (((
ينظر: جمموع الفتاوى، ابن تيمية )37/7( وما بعدها.  (((
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تكون األعامُل والترصفات واإلجراءات والنُظم السياسية والقوانني موافقًة 
للرشيعة حمكومًة هبا.

الثاين: النصُّ يف الدستور عىل إلزام الرشيعة:

تصري  أن  إىل  اإللزاُم  هذا  ويؤدي  هبا؛  اإللزام  الرشيعة  مرجعية  مقتىض 
أساسًا  الرشيعة  مصادر  ِمْن  جمراها  جرى  وما  والسنة  القرآن  نصوُص 
للمرشوعية؛ فام قام عىل أساسها كان رشعيًا، وما خالف هذا األساس كان 
]النساء:  َوٱلرَُّسوِل﴾   ِ ٱللَّ إَِل  وهُ  فَُردُّ ءٖ  َشۡ ِف  تََنٰزَۡعُتۡم  ﴿فَإِن  للرشع  جمافيًا 

.(((]59

ولذا ليست املسألة أن ُيقال يف الدستور: الرشيعُة هي املصدُر الوحيد أو 
املصدُر الرئيس، أْو اإلسالُم مرجُع الترشيعات أو أحُد املراجع؛ وإنام العبُة 
القصُد  كان  فإن  ال؟  أو  ملزمة  الرشيعة  وهل  التطبيق،  يف  األمر  حقيقة  يف 
األخُذ  يمكن  املصادر  من  كغريها  الرشيعَة  أن  الدستور:  يف  عليه  ُنصَّ  مما 
الرشعية،  النصوُص  مته  جرَّ الذي  املحظوِر  عنُي  فهذا  ترُكها؛  ويمكن  منها 
وإن كان القصُد أنَّ الرشيعَة هي املهيمنُة عىل كلَّ ما عداها من املصادر وأنَّه 
يمكن االقتباُس من مصادر دنيوية أخرى بام ال خُيالف الرشيعَة؛ فهذا سائغ 

ومقبول))).

مصنفة النظم، وصفي، )ص: 33)).  (((
العقيدة والسياسة، حممد الزهراين )ص: )6)).  (((
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الثالث: بطالن ما خُيالف الرشيعة من األنظمة والقوانني دستوريًا:
التزامًا  السياسيُة  السلطُة  به  تلتزم  الذي  القانوين  اإلطاُر  هي  فالرشيعُة 
وأنظمة  قوانني  من  الرشيعَة  خيالف  ما  فكلُّ  عنه؛  حتيد  وال  ختالفه  ال  تامًا 
وقرارات إدارية؛ فهي باطلٌة غرُي قابلٍة للتنفيذ، وال جيوز طاعتها، وال اعتباَر 
هلا؛ فِمْن رْشط األحكاِم الصادرة من السلطِة السياسية لتكون مرشوعًة أال 
ختالف الرشيعَة وأن تكون مقيدًة هبا، فإن صدر منها ما خيالف الرشيعَة فال 

مرشوعية له))).
وهذا أصٌل رشعي تظافرت عليه النصوُص الرشعية، قال اهلل كرابت ىلاعتو: 
رشَط  اهللُ  ه  وعدَّ  ،]3 ]األعراف:  ّبُِكۡم﴾  رَّ ّمِن  إَِلُۡكم  نزَِل 

ُ
أ َمآ  ﴿ٱتَّبُِعواْ 

بَۡيَنُهۡم  َشَجَر  فِيَما  ُيَّكُِموَك   ٰ َحتَّ يُۡؤِمُنوَن  َل  َوَرّبَِك  اإليامن وأمارته ﴿فََل 
تَۡسلِيٗما65﴾ ]النساء:  ا قََضۡيَت َويَُسّلُِمواْ  نُفِسِهۡم َحرَٗجا ّمِمَّ

َ
ِفٓ أ ُثمَّ َل َيُِدواْ 

.]65
وعدم داللِة نصوص الكتاب والسنة عىل حكم وقائع معينٍة تفصياًل ال 
يمنع ِمْن َوْصِفها بالرشعية، إّنام الذي يمنع من ذلك أن تكون تلك األعامُل 

والترصفاُت والقوانني خمالفًة للرشيعة))).
واإللزام والتقيُّد بموافقة الرشيعة ال يعني األخَذ بظواهر النصوص بكل 
اجتهاد،  وال  تغيري  إليه  يتطرق  ال  فهذا  ثابتًا  األحكام  من  كان  ما  بل  حال؛ 
ولكْن ما كان من األحكام منوطًا باملصلحة فيتغري بحسب اقتضاء املصلحة 

الرشعية زمانًا ومكانًا وحاالً.
احلريات السياسية، العجالن )ص:6)5( و)ص:550).  (((

ينظر: السياسة الرشعية، عبد الرمحن تاج )ص: 46).  (((



487
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

المضامين الدستورية في كتاب الطرق الحكمية 

االنتفاع  منَع  يعني  ال  خمالفتها  عدم  واشرتاُط  الرشيعة  إلزاُم  وأيضًا 
الرشعي  النصُّ  به  َيرد  مل  فام  واخلبات؛  العقول  واستثامر  األمم  بتجارب 
ا بالقياس عىل املنصوص، أْو التخريج عىل القواعد  فمرجعه إىل االجتهاد؛ إمَّ

العامة))).

الرابع: مصادر الدستور هي مصادر األحكام الرشعية:

َثمَّ  احلياة وِمن  مناحي  ُكم مجيع  وحَتْ لُتنَظِّم  رباين، جاءت  الرشيعة منهج 
ۡطَنا  فَرَّ ا  ﴿مَّ كرابت ىلاعتو:  حُتقق للعباد مصاحلَهم يف الدنيا واآلخرة، يقول اهلل 
بجميع  وافيان  والسنة  »فالكتاب   ،]38 ]األنعام:   ﴾ ءٖ َشۡ ِمن  ٱۡلِكَتِٰب  ِف 
، أْو خترجيًا عىل الكليَّات  أمور الدين«)))؛ وذلك إما نّصًا، أْو قياسًا عىل نصٍّ

العامة. والقواعد 

واالقتصاد  واملال  األرسِة  وأحكاُم  واملعامالت  العباداِت  فأحكاُم 
وغريها؛ مرجُعها إىل الكتاب والسنة؛ غري أنَّ أحكاَم العبادات األصُل فيها 

التوقيف، وما سواها فاألصل فيها اإلباحة)3).

الكتاُب والسنُة وعموُم  والتدبري؛ فمرجُعها  السياسة  ومن ذلك أحكاُم 
يت بأحكام السياسة  األدلة الرشعية كاإلمجاع والقياس ونحوها، ولذلك ُسمِّ
اخلاضعة  غرِي  الوضعية  السياسِة  أو  الظاملة  السياسِة  عن  هلا  متييزًا  الرشعية، 

ألحكام الرشيعة.

كالذرائع واالستحسان ورفع احلرج واالستصالح ونحوها.  (((
جمموع الفتاوى، ابن تيمية )9)/76)).  (((

ينظر: القواعد النورانية، ابن تيمية )ص: )))(. إعالم املوقعني، ابن القيم ))/344).  (3(
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مصادُر  ومصادُرها  الفقه،  من  جزٌء  الرشعيِة  السياسِة  علِم  فمسائُل  لذا 
حمددة؛  بموضوعات  خمتصٌة  أهنا  غري  الفقه)))،  أصوُل  وأصوهُلا  الفقه، 
موضوعاِت سياسِة األمة وتدبرِي شؤوهنا)))؛ ومن املضامني الرئيسة يف علم 

السياسة الرشعية املسائل الدستورية.

الدستورية-  املسائل  -ومنها  الرشعية  السياسة  علِم  مسائُل  كانت  وإذا 
فإنَّ  الرشيعة؛  ملرجعية  خاضعًا  أحكامها  يف  واالجتهاُد  الفقه،  من  جزءًا 
املسائل  نفسها يف  أحكاِمها هي  استنباِط  وأدلَتها وطرَق  مصادَرها وأصوهَلا 
واألدلة  األصلية  باألدلة  الفقهية  للمسائل  نستدلُّ  فكام  األخرى.  الفقهية 

التبعية)3)؛ ..............................................................

إىل  املدخل   .)69 )ص:  تاج  الرمحن  عبد  اإلسالمي،  والفقه  الرشعية  السياسة  ينظر:   (((
السياسة الرشعية، عبد العال عطوة، )ص: 53)

غري أن هذه املوضوعات ليست حمصورة يف باب معني، وإنام هي مبثوثة يف ثنايا الفقه،   (((
ما هو يف  ومنها  املعامالت  أو يف  العبادات  ما جتده يف  فمنها  أبوابه وفصوله؛  ثاوية يف 
اجلنايات والقضاء؛ ولكن اخليط الناظم هلذه املوضوعات أهنا ذات صلة بإدارة الدولة 

املسلمة وتدبري شؤون األمة.
هي:  التبعية  واألدلة  والسنة.  كالكتاب  لألحكام؛  املنشئة  األدلة  هي:  األصلية  األدلة   (3(
األدلة  من  األحكام  الستنباط  طرائق  هي  وإنام  بذاهتا  لألحكام  املنشئة  غري  األدلة 
وسد  كاالستحسان  تثبتها؛  وال  تظهرها  هلا  كاشفة  األحكام  عىل  دالة  فهي  األصلية، 

الذرائع، ونحوها. ينظر: قاعدة العادة حمكمة، يعقوب الباحسني، )ص: 8))).
والسنة  كالكتاب  عليها؛  متفق  أدلة  األشهر-إىل:  -وهو  األدلَة  البعُض  وُيقسم 
ابن  الناظر،  روضة  ينظر:  الذرائع.  وسد  كاالستحسان  فيها؛  خمتلف  َوأدلة  واإلمجاع، 

قدامة ))/64)).



489
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

المضامين الدستورية في كتاب الطرق الحكمية 

........... فكذلك يف مسائل علم السياسة الرشعية))).

وطرائق  واألحكام  األدلة  أبواِب  يف  واألصوليون  الفقهاُء  قاله  ما  وكلُّ 
السياسة  مسائل  عىل  أيضًا  ينطبق  وضوابطه  االجتهاد  ورشوط  االستنباط 
ومصادرها  الرشيعِة  عن  السياسُة  خترج  فال  الدستورية؛  واملسائل  الرشعية 
وأصوهلا وأدلتها، وال تستقلُّ بأدلٍة خاصة وإن كان يكثر فيها األدلُة التبعية.

وتتمياًم للمقصود؛ فِمْن أهمِّ أدلة فقه السياسة الرشعية: الكتاب، والسنة، 
والُعرف،  وفتحًا،  سّدًا  والذرائع  واالستحسان)))،  والقياس،  واإلمجاع، 
كرفع  الكلية؛  والقواعد  الرشعية،  املقاصد  إىل  إضافًة  املرسلة)3)؛  واملصالح 

احلرج واعتبار املآالت)4)، ونحوها)5).

السياسة   .)((( )ص:  و   )46 )ص:  تاج  الرمحن  عبد  الرشعية،  السياسة  ينظر:   (((
الرشعية،  السياسة  إىل  املدخل  بعدها.  )4( وما  الوهاب خالف )ص:  الرشعية، عبد 

عبد العال عطوة )ص: 89( وما بعدها.
هو  بوجه  خالفه  إىل  نظائرها  يف  به  حكم  ما  مثل  عن  املسألة  حكم  يف  »العدول  هو:   (((

أقوى«. رشح التلويح عىل التوضيح، التفتازاين ))/)7)).
تنقيح  ينظر: رشح  بالبطالن.  باالعتبار وال  التي مل يشهد هلا من الرشع شاهد ال  هي:   (3(
ابن  النارض،  روضة   .)(73 )ص:  الغزايل  املستصفى،   .)(9(/(( القرايف  الفصول، 

قدامة ))/538-537).
هو: »االعتداد بام تفيض إليه األحكام عند تطبيقها بام يوافق مقاصد الترشيع«. اعتبار   (4(

مآالت األفعال وأثرها الفقهي، وليد احلسني ))/37).
ينظر: السياسة الرشعية، عبد الرمحن تاج )ص: 7))( وما بعدها. املدخل إىل السياسة   (5(

الرشعية، عبد العال عطوة )ص: 89( وما بعدها.
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المطلب الثالث: التطبيق على النظام األساسي للحكم:

تقوُم الفكرُة املركزية األوىل عند ابِن القيم عىل:

غريها،  إىل  حتوج  ال  كافيٌة  الرشيعَة  وأنَّ  الرشيعة،  من  جزٌء  السياسَة  أنَّ 
وأنَّ األصَل اتصاُل السياسة بالرشع، وقياَم السياسِة مقابل الرشع باطٌل.

األسايس  النظام  يف  والثاوية  ذلك  من  امُلفادة  العرصية  التطبيقات  وِمْن 
للحكم:

مرجعيُة الرشيعة يف النظام الدستوري:. 1

رصاحة  وسيادهتا  الرشيعة  مرجعيَة  للحكم  األسايس  النظاُم  ن  تضمَّ
احلكُم  »َيستمدُّ  ها:  ونصُّ  )7( املادة  يف  جاء  ما  املواطن:  أهم  ومن  وضمنًا، 
يف اململكة العربية السعودية سلطَته من كتاب اهلل تعاىل، وسنة رسوله، ومها 

احلاكامن عىل هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة«.

مقتىض مرجعية الرشيعة اإللزاُم هبا:. )

فليَس األمُر النصَّ عىل مصدرية الرشيعة وحسب؛ بل أن تكون الرشيعُة 
ملزمًة، ال يسع اخلروج عنها وال خمالفتها، وال خيار يف األخذ هبا أو تركها، 

وأن تكون مهيمنًة عىل كلِّ ما عداها.

رته املادة ))( من النظام األسايس للحكم ِمْن أنَّ  وهذا هو املفهوم ممَّا قرَّ
دستوَر البالد هو كتاب اهلل وسنة رسوله ىلص ُهللا هيلع ملسو.
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النصوص  مجيع  عىل  املهيمنُة  هي  والسنة  القرآن  فنصوُص  وعليه؛ 
من  غريها  عىل  تسمو  فهي  هلا،  خاضعٌة  نصوص  من  عداها  وما  األخرى، 

النصوص القانونية التي ال يمكن هلا أْن تعارَضها أو ختالف ما جاء فيها.

وهذا ما أكدته أيضًا املادة )7( التي تفيد بأنَّ كتاَب اهلل تعاىل وسنة رسوله 
مها احلاكامن عىل النظام األسايس للحكم نفسه وعىل مجيع أنظمة الدولة.

ُقيدت  احلكم  نظام  عليها  يقوم  التي  واألسس  املبادئ  ِذكُر  أتى  وحني 
يف  احلكم  »يقوم  أنه:  عىل  النصُّ  جاء   )8( املادة  ففي  الرشيعة،  بمرجعية 
وفق  واملساواة،  والشورى،  العدل،  أساس  عىل  السعودية  العربية  اململكة 

الرشيعة اإلسالمية«.

فقد نصت  النظام األسايس؛  الواردة يف  باحلقوق  يتعلق  فيام  وِمثل ذلك 
يف  أساسية  مقومات  والعمل،  املال،  ورأس  »امللكية  أن:  عىل   )(7( املادة 
الكيان االقتصادي واالجتامعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفًة 
»حتمي  أن:  عىل   )(6( املادة  ونصت  اإلسالمية«،  الرشيعة  وفق  اجتامعية، 

الدولة حقوق اإلنسان وفق الرشيعة اإلسالمية«.

د النظام األسايس عىل أهمِّ واجبات الدولة: وقد أكَّ

وتطبق  اإلسالم،  عقيدة  الدولة  »حتمي   :)(3( املادة  يف  جاء  ما  ومنها 
رشيعته، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وتقوم بواجب الدعوة إىل اهلل«.
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العلوم  الدولة  »ترعى   :)(9( املادة  عليه  ت  نصَّ ما  أيضًا  ذلك  ومن 
الرتاث  وتصون  العلمي،  البحث  بتشجيع  وتعنى  والثقافة،  واآلداب 

اإلسالمي والعريب، وتسهم يف احلضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية«.

القانونية . 3 األنظمة  يف  هبا  واإللزاَم  الرشيعة  مرجعيَة  ُيظهر  ما  أهمِّ  من 
مظهران:

املظهر األول: عند سنِّ األنظمة والقوانني:

م بيانه. وهو جيلٌّ يف املواد ))( و )7( كام تقدَّ

امللك بسياسة األمة سياسة رشعية  ها: »يقوم  املادة )55( ونصُّ وكذلك 
طبقًا ألحكام اإلسالم، ويرشف عىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية«.

األنظمة  بوضع  التنظيمية  السلطة  »ختتص  ها:  ونصُّ  )67( املادة  وأيضًا 
واللوائح فيام حيقق املصلحة أو يرفُع املفَسَدة يف شؤون الدولة وفقًا لقواعد 

الرشيعة اإلسالمية«.

املظهر الثاين: يف التقايض وتطبيق األحكام القضائية:

املادة )46(: »القضاء سلطة مستقلة، وال سلطان عىل  ت عليه  وقد نصَّ
القضاة يف قضائهم لغري سلطان الرشيعة اإلسالمية«.

املعروضة  القضايا  عىل  املحاكم  »ُتطبِّق  ونصها:   ،)48( املادة  وكذلك 
وما  والسنة،  الكتاب  عليه  دلَّ  ملا  وفقًا  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  أمامها 

ُيصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة«.
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بطالن ما خيالف الرشيعة من أنظمة وقوانني وقرارات:.  

ما  الدستوري ملرجعية الرشيعة واإللزام هبا. وهو  العميل  هذا هو األثر 
ُيفَهم من املادتني ))( و )7( يف النظام األسايس للحكم.

ت عليه املادة ))8(: »مع عدم اإلخالل بام ورد يف املادة  وكذلك ما نصَّ
من  حكم  تعطيل  األحوال  من  حال  بأي  جيوز  ال  النظام،  هذا  من  السابعة 
أثناء  يف  أو  احلرب،  زمن  يف  مؤقتًا  ذلك  يكون  أن  إال  النظام،  هذا  أحكام 

إعالن حالة الطوارئ، وعىل الوجه املبني بالنظام«.

فهذه املادة جتيز تعطيل بعض أحكام النظام مؤقتًا يف حاالٍت استثنائية، 
برشط أال يؤدي ذلك إىل اإلخالل باملادة )7(، أي: بام ال خُيالف كتاب اهلل 

وسنة رسوله ىلص ُهللا هيلع ملسو.
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الثاني المبحث 
الفكرة المركزية الثانية في كتاب »الطرق الحكمية«

الدستورية ومضامينها وتطبيقاتها 

وفيه مطالب:

العمل  »قواعد  الثانية  المركزية  الفكرة  بيان  األول:  المطلب 
الشرعية«: بالسياسة 

حيتاجها  قاعدٌة  الرشعية  السياسَة  أنَّ  القيم  ابن  كالم  من  يظهر  الذي 
الوايل واحلاكم والقايض وغريهم من أصحاب الوالية عند إجراء الترصف 
السيايس لتحقيق مناطه)))؛ ويف كتابه الطرق احلكمية ُيبنُِي عن ثالث قواعد 

رئيسة يف تطبيق السياسة الرشعية والعمل هبا؛ وهي:

الفقه يف األحكام  الفقه؛  الفقه السيايس عىل نوعني من  القاعدة األوىل: قوام 
بالواقع: والفقه 

فقٌه يف  منهام:  للحاكم  بد  الفقه، ال  نوعان من  »فهاهنا  القيم:  ابن  يقول 
يطابق  ثم  الناس...  الواقع وأحوال  الكلية، وفقٌه يف نفس  أحكام احلوادث 
بني هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، وال جيعل الواجب خمالفًا 

للواقع«))).

ينظر: ))/9)( وما بعدها.  (((
.(7/((  (((
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املفتي  يتمكن  »وال  بقوله:  القاعدة  هذه  عن  عبَّ  املوقعني«  »إعالم  ويف 
فقه  أحدمها  الفهم:  من  بنوعني  إال  باحلق،  واحلكم  الفتوى  من  احلاكم  وال 
فهم  وهو  الواقع،  يف  الواجب  فهم  الثاين:  والنوع   ... فيه،  والفقه  الواقع 
ثم  الواقع،  هذا  يف  رسوله  لسان  عىل  أو  كتابه  يف  به  حكم  الذي  اهلل  حكم 
يطبق أحدمها عىل اآلخر، ... فالعامِل من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه 

إىل معرفة حكم اهلل ورسوله«))).

وهنا تأكيد عىل نوعي الفقه وعىل إجراءات الترصف السيايس، فاحلاكم 
النظر  الواقع وظروفه وأحواله ومالبساته، ثم  بالنظر يف  أو املفتي يبدأ أوالً 
الواقع، ثم تنزيل احلكم الرشعي  املتعلقة بمحّل هذا  يف النصوص الرشعية 

وفقًا ألحوال هذا الواقع وظروفه ومتغرياته.

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن القيم))):

اهلل  رسول  عن  احلديث  ُيقلُّوا  أن  الصحابة  ألزم  هنع  ُهللا  يضر  عمر  أن 
إلزامه  وكذلك  منه)3)،  سياسة  القرآن،  عن  به  اشتغلوا  ملا  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص 
الناس  »إن  فقال:  الناس،  منه  أكثر  ملَّا  بقول واحد،  ثالثًا  للُمطلِّق  بالطالق، 

قد استعجلوا يف يشء كانت هلم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم«)4).

إعالم املوقعني، ابن القيم ))/87).  (((
))/)4( وما بعدها.  (((

روى نحوه عبد الرزاق يف مصنفه، )))/75)( رقم )0484)).  (3(
رواه مسلم، )0)/5)3( رقم ))47)).  (4(
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ومن ذلك: مجع عثامن يضر ُهللا هنع الناس عىل حرف واحد من األحرف 
السبعة التي أطلق رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو القراءة به، ملا خاف الصحابة 
حرف  عىل  مجعهم  أن  ورأوا  القرآن،  يف  خيتلفوا  أن  األمة  عىل  مهنع  هللا  يضر 

واحد أسلم، وأبعد من وقوع االختالف))).
سنة  يعلم  وهو  الرافضة،  الزنادقة  هنع  ُهللا  يضر  عيل  حتريق  ذلك:  ومن 
أمرًا عظيام جعل  رأى  ملا  الكافر، ولكن  قتل  ملسو يف  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول 

عقوبته من أعظم العقوبات؛ ليزجر الناس عن مثله))).
الواقع،  فهم  رشعي:  سيايٍس  لترصٍف  إجراءات  ثالثة  أمام  نحن  إذن 

وفهم الواجب يف الواقع »معرفة الرشيعة«، واملطابقة بينهام.
هذه  من  يشء  وانخرم  الفقه  نوعي  أحد  غاب  إذا  اخللل  ومكمن 
وهو  أقدام،  مزلة  موضع  »هذا  القيم:  ابن  قال  لذلك  الثالثة،  اإلجراءات 
وضيعوا  احلدود  فعطلوا  طائفة  فيه  فرط  صعب،  ومعرتك  ضنك  مقام 
أوا أهل الفجور عىل الفساد، وجعلوا الرشيعة قارصة ال تقوم  احلقوق وجرَّ
هبا مصالح العباد حمتاجة إىل غريها... والذي أوجب هلم ذلك: نوع تقصري 
يف معرفة الرشيعة، وتقصري يف معرفة الواقع، وتنزيل أحدمها عىل اآلخر... 
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينايف حكم 
به  اهلل  بعث  ما  معرفة  يف  تقصريها  من  ُأتيت  الطائفتني  وكال  ورسوله،  اهلل 

رسوله وأنزل به كتبه«)3).

رواه البخاري، )7/8)6( رقم )4987( مع فتح الباري.  (((
رواه البخاري، )73/6)( رقم )7)30).  (((

.(3(-30/((  (3(
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اجلزئية  األحكام  َوبني  الالزمة  العامة  األحكام  بني  التمييز  الثانية:  القاعدة 
للمصالح: التابعة 

الواقع  يف  الفقه  الفقه،  من  نوعني  عىل  يقوم  السيايس  الترصف  كان  إذا 
العامة  فيه بني الرشائع  ُنميز  والفقه باألحكام؛ فإن فقه األحكام يتطلب أن 
ما  وبني  واملكان  الزمان  بتغري  تتغري  ال  والتي  القيامة  يوم  إىل  لألمة  الالزمة 
كان من السياسات اجلزئية التي ختتلف باختالف األزمنة بحسب املصلحة.

فيقول:  للمصالح،  التابعة  اجلزئية  للسياسات  أمثلة  القيم  ابن  ويرضب 
ظهرت  ملا  هتمة،  يف  وعاقب  هتمة،  يف  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  »حبس 
علمه  مع  سبيله  وخىل  متهم  كل  أطلق  فمن  املتهم؛  عىل  الريبة  أمارات 
باشتهاره بالفساد يف األرض ونقبه البيوت وكثرة رسقاته وقال: ال آخذه إال 

بشاهدي عدل فقوله خمالف للسياسة الرشعية.

الغنيمة سهَمه، وحرق متاعه  الغالَّ من  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  وقد منع 
هو واخللفاء من بعده ... وأضعف الغرم عىل سارق ما ال قطع فيه، ورشع 

فيه جلدات، نكاالً وتأديبًا.

وسلك أصحابه وخلفاؤه من بعده ما هو معروف ملن طلبه. فمن ذلك 
اخلطاب   بن  ... وحرق عمر  اللوطية  ق  هنع حرَّ ُهللا  يضر  الصديق  بكر  أبا  أن 
حانوت اخلامر بام فيه، وحرق قرية يباع فيها اخلمر، وحرق قرص  يضر ُهللا هنع 
نرص  رأس  عمر  وحلق   ... الرعية  عن  فيه  احتجب  ملا  وقاص  أيب  بن  سعد 
عسل  بن  صبيغ  ورضب  به،  النساء  لتشبيب  املدينة  من  ونفاه  حجاج،  بن 
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التميمي عىل رأسه ملا سأله عام ال يعنيه ... ومن ذلك اختياره للناس اإلفراد 
باحلج ليعتمروا يف غري أشهر احلج، فال يزال البيت احلرام مقصودًا«))).

يقول:  حيث  وضوحًا،  األمَر  القيم  ابن  يزيد  اللهفان«  »إغاثة  ويف 
»األحكام نوعان: نوع ال يتغري عن حالة واحدة هو عليها ال بحسب األزمنة 
املحرمات  وحتريم  الواجبات  كوجوب  األئمة:  اجتهاد  وال  األمكنة  وال 
واحلدود املقدرة بالرشع عىل اجلرائم ونحو ذلك، فهذا ال يتطرق إليه تغيري 

وال اجتهاد خيالف ما وضع عليه.

والنوع الثاين: ما يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زمانا ومكانا وحاال: 
بحسب  فيها  ينوع  الشارع  فإن  وصفاهتا،  وأجناسها  التعزيرات  كمقادير 

املصلحة«))).

عليها  ينّص  مل  وإن  معتربٌة  املصلحة  إىل  املفضية  الترصفاُت  الثالثة:  القاعدة 
الرشع:

عقيل،  وابن  شافعيٍّ  بني  مناظرة  القيم  ابن  استدعى  السياق  هذا  ويف 
: ال سياسة إال ما وافق الرشع. فقال ابن عقيل: السياسة  وفيها: »قال شافعيٌّ
ما كان فعاًل يكون معه الناس أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفساد، وإن مل 
ملسو وال نزل به وحي. فإن أردت بقولك: )إال  ُهللا هيلع  ىلص  يضعه الرسول 
ال  أردت:  وإن  فصحيح.  الرشع  به  نطق  ما  خيالف  مل  أي  الرشع(  وافق  ما 
سياسة إال ما نطق به الرشُع، فغلط وتغليط للصحابة. فقد جرى من اخللفاء 

))/)3-46(، وانظر فيها أيضًا ختريج املحقق لآلثار الواردة يف النص.  (((
إغاثة اللهفان، ))/330).  (((
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الراشدين من القتل والتمثيل ماال جيحده عامل بالسنن، ولو مل يكن إال حتريق 
املصاحف، فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه عىل مصلحة األمة«))).

فالترصفات التي تقود للمصالح معتبٌة، وإن مل يرد هبا نصٌّ خاص، ما 
دامت ال خُتالف النصوص الرشعية والقواعد العامة.

َووسائل  البيِّنات  »أي:  احلكمية  بالطرائق  مثال  القيم  ابن  ويرضُب 
العدل  طرق  خيصَّ  مل  الرشع  وأن  حمصورة،  غري  أهنا  يرى  فهو  اإلثبات«، 
وأماراته بيشء، بل متى ما ظهرت أمارات العدل فَثمَّ رشع اهلل ودينه، ويرى 
النصوص واالكتفاء هبا ومنع قبول غريها تعطيٌل  به  أن حتديدها بام وردت 
عىل  وللوالة  الفجور،  عىل  الفساد  ألهل  وجترئٌة  للحقوق  وتضييٌع  للحدود 

إحداث السياسات الظاملة، وحجٌز للرشيعة أن تقوم بمصالح العباد.

أرسل  سبحانه  اهلل  »فإن  وأطال:  املثال  هذا  يف  القيم  ابن  أفاض  ولذا 
رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به األرض 
فثم  كان  بأي طريق  العدل وأسفر وجهه  أمارات  فإذا ظهرت  والساموات، 
العدل  طرق  خيص  أن  وأعدل  وأحكم  أعلم  سبحانه  واهلل  ودينه،  اهلل  رشع 
وأبني  داللة  وأقوى  منها  أظهر  هو  ما  ينفي  ثم  بيشء،  وأعالمه  وأماراته 
أمارة، فال جيعله منها، وال حيكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بنيَّ 
سبحانه بام رشعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بني عباده وقيام الناس 
وليست  الدين،  من  فهي  والقسط  العدل  هبا  اسُتخرج  طريق  فأي  بالقسط، 

خمالفة له.

.((9/((  (((
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موافقة  هي  بل  الرشع،  به  نطق  ملا  خمالفة  العادلة  السياسة  إن  يقال:  فال 
ملا جاء به، بل هي جزء من أجزاءه، ونحن نسميها سياسة تبعًا ملصطلحهم، 

وإنام هي عدل اهلل ورسوله، ظهر هبذه األمارات والعالمات«))).

إذن:

السبيل  لُينري  احلكمية،  طرقه  القيم  ابن  استهلَّ  الثالث  القواعد  هبذه 
الترصفات  إجراء  عند  الوالية  أصحاب  ولسائر  واحلاكم  للمفتي  الرشيد 

السياسية.

التفصييل  إىل مقصوده  نفَذ  هلا،  القواعد واستدلَّ ومثَّل  قرر هذه  وحينام 
واحلقوق،  الدعوى  إثبات  َووسائل  احلكم  طرائق  بيان  وهو  الكتاب،  من 
وناقَش املسائل الفرعية التفصيلية حتت ظالل هذه القواعد الثالث، فأجرى 
وسائل  توسيع  وعىل  واألمارات،  بالقرائن  العمل  عىل  االستدالل  يف  قلمه 
اإلثبات متى ما ظهرت أمارات العدل وإن مل يرد هبا النص اخلاص، ثم ذكر 
باإلنكار  اليمني واحلكم  مع  اليد  بوضع  منها ستًا وعرشين طريقًا، كاحلكم 
بالشاهد  واحلكم  اليمني  رد  مع  بالنكول  أو  وحده  بالنكول  واحلكم  املجرد 

الواحد بال يمني واحلكم بالشاهد واليمني، وغريها.

والدليل اإلمجايل هلذه الطرائق عند ابن القيم، أنه »أينام ُوجد العدل فَثمَّ 
ُيتذرع هبا لتحقيق  رشع اهلل«، فطرائق احلكم ليست حمصورة، وهي وسائل 
العدل، وكل وسيلة حتقق هبا العدل فَثمَّ رشع اهلل، وغالبًا ما َيستدلُّ هلا أيضًا 
بالقياس أو من تطبيقات الصحابة ناوضر ِهللا مهيلع، ثم ُيثبِت أهنا ال ختالف ما 

.(3(/((  (((
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جاء يف كتاب اهلل أو عىل لسان رسوله ىلص ُهللا هيلع ملسو، وأهنا مالئمة حِلَكم 
الرشيعة وعللها ومقاصدها.

أمارات  ظهرت  فإذا  العدل،  هو  احلكم  من  املقصود  أن  ر  ُيذكِّ يفتأ  وال 
العدل وتبنيَّ وجهه بأي طريق فَثمَّ رشع اهلل ودينه، وأن أي طريق اسُتخرج 
به الرشع، وأن االقتصار عىل ما  العدل فهو الرشع والدين وإن مل ينطق  هبا 
نطق به الرشع غلٌط وتغليٌط للصحابة ومنافاة ملقصود الشارع من إقامة احلق 
والعدل، وأن بعضًا مما جاءت به النصوص ليس رشيعة ثابتة الزمة دائمة، 
واألعراف  واملصالح  واألمكنة  األزمنة  باختالف  ختتلف  سياسات  هي  بل 
واألحوال واألوصاف، وقد يكون تطبيقها يف حاٍل هو العدل وقد ال يكون 
عدالً يف حاٍل أخرى، ولذلك ال بدَّ يف الفتوى واحلكم من فقه الواقع واعتبار 

احلال باإلضافة إىل الفقه باألحكام.

يف  النفس  فقيه  يكن  مل  إذا  احلاكم  أن  د  ُيؤكِّ النقاش  ثنايا  بني  ونجده 
بواطن  إىل  يلتفت  مل  وإذا  وشواهده،  احلال  ودالئل  والقرائن  األمارات 
األمور وقرائن احلال َووقف مع جمرد ظواهر البينات واإلقرار، أضاع حقوقًا 
كثرية وأقام باطاًل كبريًا، لكنه ُيشري يف نفس الوقت إىل التزام األحكام الثابتة 
الرشعية وقع  واطَّرح األوضاع  والطرائق  الوسائل  ع يف  توسَّ فمن  الالزمة، 
يف أنواٍع من الظلم والفساد؛ ولذا انتقد ابن القيم كال الطائفتني؛ من ظنَّ أنه 
ها  فغريَّ وسائل  املقاصد  وظن  ع  توسَّ ومن  الرشع،  به  نطق  ما  إال  سياسة  ال 

وجتاوز النصوص املتعيِّنة واألحكام الثابتة غري املتغرية.
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أوراق  القضاء قصد -يف  وأبواب  القيم من طرائق احلكم  ابن  فرغ  وملَّا 
قصرية- إىل باب احلسبة، وُيقال يف احلسبة ما ُيقال يف القضاء، فكالمها والية 
ن كان مقصود القضاء حتقيق العدل، وبأي طريق  دينية وترصف سيايس، وإَلِ
وحفظ  الصالح  حتقيق  احلسبة هو  فمقصود  اهلل؛  فَثمَّ رشع  العدل  اسُتخرج 
النظام، وبأي وسيلة وكيفيَّة حتقق هذا املقصد فَثمَّ رشع اهلل، وإن مل َيِرد هبذه 
الكرام،  وصحابته  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  من  فعٌل  أو  نصٌّ  الوسائل 
إجراء  عند  واألحوال  الظروف  واعتبار  الواقع  بفقه  اإلحاطة  رضورة  مع 

الترصف السيايس وتنزيل األحكام عىل الوقائع.

الثانية  الثاني: المضامين الدستورية في الفكرة المركزية  المطلب 
في كتاب »الطرق الحكمية« وتطبيقاتها:

السيايس؛ كنظام  النظام  الرشعية: مسائل  السياسة  أبواب علم  أبرز  ِمْن 
احلكم، وعالقة احلاكم باملحكوم، وإدارة احلكم ومؤسساته.

السياسة  ِمْن جماالت عمل  هو  الدستوري  بالشأن  اليوم  ُيعرف  ما  فكلُّ 
الرشعية  السياسة  لقاعدة  خيضع  الدستوري  فالنظام  َثمَّ  وِمْن  الرشعية؛ 

وملقاصدها.

املنوط  الوالية،  صاحب  فعل  أهنا:  الرشعية  السياسة  مضامني  ومن 
باملصلحة، وإن مل يرد به دليل خاص))).

احلاكم  من  يشء  فعل  السياسة:  أن  -الفقهاء-  كالمهم  »وظاهر  نجيم:  ابن  يقول   (((
ملصلحة يراها، وإن مل يرد هبذا الفعل دليل جزئي« البحر الرائق، )5/))(. ونقل ابن 
الصالح  إىل  أقرب  الناس  معه  يكون  فعاًل  كان  »ما  السياسة:  أن  عقيل  ابن  عن  القيم 
وأبعد عن الفساد، وإن مل يضعه الرسول وال نزل به وحي« الطرق احلكمية، ))/9)). 
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وموضوعها هو: التدبري العام للدولة اإلسالمية وشؤون األمة وأحوال 
ودفع  املصالح  وحتقيق  االستصالح  هو  التدبري  هذا  من  والغايُة  الرعية؛ 

املضار، وحتقيق مقاصد الرشيعة))).

فالسياسُة الرشعية تشمل الترصف من صاحب الوالية، يف مسائل الشأن 
العام، التي مل َيِرد بشأهنا دليل خاص متعني؛ أو ورد هبا دليل لكنه غري متعني 
لوجود طارئ أثر عىل مناطه، كرضورة عامة أو حاجة عامة أو عجز وعدم 

قدره، أو لكون مناطه من شأنه التغري والتبدل وفقًا للمصلحة األرجح.

عىل أن يكون هذا الترصف بحسب اقتضاء املصلحة احلالية واملآلية وبام 
عمومًا،  الرشعية  األحكام  مضمون  هي  فاملصلحة  الترشيع،  مقاصد  حيقق 

واملدرك الكيل للسياسة الرشعية خصوصًا.

والشأُن الدستوري ترصٌف سيايٌس خيضع لقاعدة السياسة الرشعية.

-ومنه  السيايس  الترصف  يف  القيم  ابن  ذكرها  التي  الكبى  والقاعدة 
ِمْن  ُينشئه من كان له حقُّ اإللزام  الترصف يف الشأن الدستوري- أنه: فعٌل 

أصحاب الوالية؛ يعتمُد عىل النظر يف الرشع والواقع.

ويقول عبد القادر بن حممد ابن بدران: »اعلم أن أصحابنا ... عمدوا إىل األحكام التي 
سوها وسموها باألحكام  تتغري بتغري األزمان مما ينطبق عىل قاعدة املصالح املرسلة فأسَّ

السلطانية« املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد، )ص: )4) - 43)).
ينظر: السياسة الرشعية، تاج )ص: )4( وما بعدها. السياسة الرشعية، خالف، )ص:   (((

0)(. املدخل إىل السياسة الرشعية، عطوة، )ص: 47). 



504
العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021ممجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

المضامين الدستورية في كتاب الطرق الحكمية 

فقٌه يف  منهام:  للحاكم  بد  الفقه، ال  نوعان من  »فهاهنا  القيم:  ابن  يقول 
يطابق  ثم  الناس...  الواقع وأحوال  الكلية، وفقٌه يف نفس  أحكام احلوادث 
بني هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، وال جيعل الواجب خمالفًا 

للواقع«))).

املفتي  ن  يتمكَّ »وال  بقوله:  القاعدة  هذه  عن  عبَّ  املوقعني«  »إعالم  ويف 
فقه  أحدمها  الفهم:  من  بنوعني  إال  باحلق،  واحلكم  الفتوى  من  احلاكم  وال 
فهم  وهو  الواقع،  يف  الواجب  فهم  الثاين:  والنوع   ... فيه،  والفقه  الواقع 
ثم  الواقع،  هذا  يف  رسوله  لسان  عىل  أو  كتابه  يف  به  حكم  الذي  اهلل  حكم 
يطبق أحدمها عىل اآلخر، ... فالعامِل من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه 

إىل معرفة حكم اهلل ورسوله«))).

يف  بالنظر  أوالً  املفتي  أو  احلاكم  يبدأ  السيايس؛  الترصف  إجراء  فعند 
الواقع وظروفه وأحواله ومالبساته، ثم النظر يف النصوص الرشعية املتعلقة 
الواقع  هذا  ألحوال  وفقًا  الرشعي  احلكم  تنزيل  ثم  الواقع،  هذا  بمحلِّ 

وظروفه ومتغرياته.

فاخللل يف الترصف السيايس إنام يوجبه: »نوع تقصري يف معرفة الرشيعة، 
وتقصري يف معرفة الواقع، وتنزيل أحدمها عىل اآلخر«)3).

.(7/((  (((
إعالم املوقعني، ))/87).  (((
إعالم املوقعني، ))/)3).  (3(
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أنَّ  ر  ُيذكِّ يفتأ  ال  أنَّه  إال  احلكم؛  طرائق  يف  كان  وإْن  القيم  ابن  وكتاُب 
املقصوَد من احلكم هو العدل، وأنَّه متى ظهرت أمارات العدل وتبني وجُهه 
بأيِّ طريٍق فَثمَّ رشع اهلل ودينه، وأن أي طريق اسُتخرج هبا العدُل فهو الرشُع 
وتغليٌط  غلٌط  الرشُع  به  نطق  ما  عىل  االقتصار  وأنَّ  الرشُع،  به  ينطق  مل  وإِْن 
مما  بعضًا  وأنَّ  والعدل،  احلق  إقامة  من  الشارع  ملقصود  ومنافاة  للصحابة 
جاءت به النصوُص ليس رشيعة ثابتة الزمة دائمة، بل هي سياسات ختتلف 
واألوصاف،  واألحوال  واألعراف  واملصالح  واألمكنة  األزمنة  باختالف 
أخرى،  يكون عدالً يف حاٍل  العدل وقد ال  تطبيُقها يف حاٍل هو  يكون  وقد 
ولذلك ال بدَّ يف الفتوى واحلكم من فقه الواقع واعتبار احلال باإلضافة إىل 

باألحكام. الفقه 

وممَّا ُيبنى عىل هذا املفهوم املركزي النتائج اآلتية:

األوىل: التفريق بني الثابت واملتغري من األحكام:

الالزمة  العامة  الرشائع  بني  فيه  ُنميِّز  أن  يتطلب  عمومًا  األحكام  فقه 
من  كان  ما  وبني  واملكان  الزمان  بتغري  تتغري  والتي ال  القيامة  يوم  إىل  لألمة 

السياسات اجلزئية التي ختتلف باختالف األزمنة بحسب املصلحة))).

يتغري عن حالة واحدة هو عليها ال بحسب  فاألحكام نوعان: »نوٌع ال 
وحتريم  الواجبات  كوجوب  األئمة:  اجتهاد  وال  األمكنة  وال  األزمنة 
املحرمات واحلدود املقدرة بالرشع عىل اجلرائم ونحو ذلك، فهذا ال يتطرق 

إليه تغيري وال اجتهاد خيالف ما ُوضع عليه.
ينظر: ))/47).  (((
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والنوع الثاين: ما يتغري بحسب اقتضاء املصلحة له زمانًا ومكانًا وحاالً: 
بحسب  فيها  ع  ينوِّ الشارع  فإن  وصفاهتا،  وأجناسها  التعزيرات  كمقادير 

املصلحة«))).
فمن األحكام ما هو ثابٌت الزم، ال يدخل عليه يف أصل حكمه االجتهاد، 
يقتيض  ما  به  احتفَّ  إذا  إال  حقه،  يف  املتعني  اخلاص  الدليل  لورود  وذلك 

الُعدوَل، كالرضورة والعجز ونحوها.
ومن األحكام ما هو خاضٌع لالجتهاد بحسب اقتضاء املصلحة، وذلك 
تبقى  النوع من شأهنا أال  فيها، فاألحكام يف هذا  املتعني  الدليل  لعدم ورود 
عىل وجٍه واحد؛ لكوهنا وردت عىل التخيري، أو لكوهنا منوطة بمناط متغري، 
منوطًا  الدليل  من  امُلستنَبط  احلكم  يكون  كأن  املناط،  بتغري  احلكم  فيتغري 
بُعرف أو مصلحة أو حال أو وصف، ونحوها من مقتضيات التغريُّ املعتبة.
وهلذا التمييز أثره يف إجراء الترصف السيايس املتصل بالشأن الدستوري؛ 

ومن أمثلة ذلك:
الواليات  عموم  لكن  الرشعية)))،  الواجبات  من  الواليات  أنَّ 
واألحوال  األلفاظ  ِمْن  ُيتلقى  بالوالية  املتويل  يستفيده  وما  وخصوصها 
والعرف، وليس لذلك حدٌّ يف الرشع؛ فقد يدخل يف والية القضاء يف بعض 
األزمنة واألمكنة ما يدخل يف والية احلرب يف زمان ومكان آخر، وبالعكس، 
وكذلك احلسبة، ووالية املال، ومجيع هذه الواليات يف األصل واليات دينية 

ومناصب رشعية)3).
إغاثة اللهفان، ابن القيم، ))/330).  (((

السياسة الرشعية، ابن تيمية )ص:)3)).  (((
.(6(7-6(6/((  (3(
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الثانية: التمييُز بني الواجب الرشعي الكيل، َوكيفية إيقاعه وتطبيقه:

الرشعية  الواجبات  بني  التمييُز  من  بدَّ  السيايس ال  الترصف  إجراء  عند 
الكلية، َوكيفية إيقاعها وتطبيقها؛ فبعُض األحكام الرشعية -وخصوصًا يف 
جمال السياسة الرشعية-جاءت عامًة كليًة؛ ولذا فهي تقع يف دائرة املنصوص 

عليه، وُتعّد ِمْن الرشائِع الالزمة لألمة إىل يوم القيامة.

التفويِض  دائرة  يف  فهي  وإيقاعها؛  تطبيِقها  َووسائُل  وجوِدها  كيفيَُّة  ا  أمَّ
ة، بحسب اقتضاء املصلحِة زمانًا ومكانًا وحاالً، مع التنبيه إىل أمٍر بدهي  لأُلمَّ
ولكنَّه يف غايِة األمهية؛ وهو: أنَّ هذه الوسائل والكيفيات خاضعٌة ملرجعية 

الرشيعة، ال جيوز أن ختالف نصًا أو دلياًل معتبًا.

القضاء  الكلية؛  الرشعية  الواجباِت  يف  القيم  ابُن  قصده  ما  عني  وهذا 
َواحلسبة؛ فهو يرى أنَّ مقصوَد القضاِء حتقيُق العدل، وبأيِّ طريق اسُتخرج 
العدل فَثمَّ رشع اهلل. وِمثُل ذلك: احلسبة؛ فمقصوُد احلسبة هو حتقيُق الصالِح 
فَثمَّ رشع اهلل؛ وإن مل  املقصُد  النظام، وبأيِّ وسيلة وكيفيَّة حتقق هذا  وحفظ 
وصحابته  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  من  فعٌل  أو  نصٌّ  الوسائل  هبذه  َيِرد 

الكرام))).

ومن أمثلة ذلك يف الشأن الدستوري:

الشورى يف جمال احلُكم والسياسة؛ فهي وإن كانت مبدًأ واجبًا وقاعدًة 
متفقًا عليها؛ إال أنَّ تطبيقاهِتا وآلياهِتا خاضعٌة لالجتهاِد واألعراف وظروف 

ينظر: ))/9)( وما بعدها.  (((
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العرص ومتغرياته، وال يلزم فيها صورٌة معينة أو آليٌة حمددة، بل الصفة التي 
قبيل  ِمْن  َووسائلها  كيلٌّ  رشعيٌّ  واجٌب  الشورى  ألنَّ  األمة؛  مصلحَة  حتقق 
املعامالت التي رشعها اهللُ كرابت ىلاعتو لتنظيِم أمور الناس وحتقيِق مصاحلهم، 
ُل يف استشارات النبي ىلص ُهللا هيلع ملسو وكذلك أصحابه وخلفائه جيد  واملتأمِّ

أهنا جاءت عىل صوٍر متعددة وغرِي حمددة))).

فاهلل  أخرى؛  واجبٍة  كليٍة  مبادئ  يف  ُيقال  الشورى  يف  قيل  ما  وِمثل 
به؛ فيجب  الدين وعامرة األرض  الواليَة حلفظ  نقيم  أن  يريدنا  ىلاعتو  هناحبس 
عىل األمة أن ُتقيم نائبًا عنها يتوىلَّ اإلمامَة وشؤوهنا؛ وآلياُت التوليِة وكيفياهتا 

ورشوطها خاضعٌة لالجتهاد واملصلحة الرشعية.

وضامنة  الدين  قوام  هو  الذي  العدَل  نقيم  أن  يريدنا  ىلاعتو  هناحبس  واهلل 
الوسائِل  إقامَة  عنها  وكيل  هو  الذي  واإلماِم  األمِة  عىل  فيجب  التمكني؛ 
املقاصد  خُيالف  وال  املقصود  حُيقق  بام  الشامل  العدل  حتقق  التي  والطرائق 
وتفعيل  العقوبات  وتنفيذ  املحاكم  وإنشاء  األنظمة  كَسنِّ  والنصوص؛ 
هذه  وفقُه  ونحوها؛  الشورى  وإجراء  واملالية  اإلدارية  والرقابة  احلسبة 

املسائِل وأحكاُمها من وظائف قاعدة السياسة الرشعية.

ِمنَّا استكامَل القوة حلفظ الدين وعامرة األرض به؛ فالواجُب  واهلل يريد 
كافة، ومحايُتها، ومحايُة  للناس  الدعوة  وتبليُغ  واملعنوية،  املادية  القوة  إعداد 
دار اإلسالم، وإقامُة العالقات االقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وعقُد 

ينظر: النظام السيايس اإلسالمي، منري البيايت )ص: 79)).  (((
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ِمْن  املسائل  هلذه  والكيفياُت  والوسائُل  ونحوها؛  والعهود،  املصاحلات 
وظائف قاعدة السياسة الرشعية وخاضعٌة لالجتهاد واملصالح املعتبة.

فُتقبل  املنظار؛  إليها هبذا  ُينظر  الوسائل والكيفيات  املقابل كثري من  ويف 
وُيعتدُّ هبا أْو ُترفض وهُتمل بحسب حتقيقها املصلحة واملقصود من الواجب 
بني  الفصل  كمبدأ  الرشعية؛  والقواعد  األدلة  موافقتها  وبحسب  الرشعي 
والتدرج يف  اإلداري،  والقضاء  العام  القضاء  بني  والفصل  مثاًل،  السلطات 

القضاء وتعدد درجات التقايض، ونحو ذلك.

أن  السيايس  الترصف  إجراء  عند  الوالية  صاحب  عىل  حرج  ال  أنه  كام 
يتخذ من الوسائل والكيفيات ما خيتلف عن الوسائل والكيفيات التي ُنقلت 
من  ُينشئ  أن  له  وجيوز  الكرام،  وصحابته  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  اهلل  رسول  عن 
الوسائل والكيفيات ما مل يكن موجودًا يف العهد النبوي وما تاله من العرص 
الواقع،  يف  إجياِده  وطرُق  احلكم  تطبيِق  وسائُل  هي  فالكيفياُت  الراشدي؛ 

وليست هي األحكام املقصودة بذاهتا))).

»الُطرق  كتابه  يف  القيم  ابن  عند  الرئيسية  اخلطوط  أحُد  املعنى  وهذا 
وسائل  يف  -وخصوصًا  والتباسه  املفهوم  ش  تشوُّ أنَّ  ويبدو  احلكمية«؛ 

ره ونبَّه عليه: اإلثبات- بعث القلق لديه؛ فكرَّ

ففي هذا السياق استدعى املناظرَة بني شافعٍي وابن عقيل، وفيها: »قال 
كان  ما  السياسة  عقيل:  ابن  فقال  الرشع.  وافق  ما  إال  سياسة  ال   : شافعيٌّ

الفقه السيايس بني الواجب واملمكن ابن القيم نموذجًا، أمحد وجيه، مقالة منشورة عىل   (((
العنكبوتية. الشبكة 
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مل يضعه  الفساد، وإن  وأبعد عن  الصالح  إىل  أقرب  الناس  معه  يكون  فعال 
الرسول ىلص ُهللا هيلع ملسو وال نزل به وحي«))).

ب يقوله: »فإن أردت بقولك: )إال ما وافق الرشع( أي: مل خيالف  وعقَّ
الرشُع،  به  نطق  ما  إال  سياسة  ال  أردت:  وإن  فصحيح.  الرشع  به  نطق  ما 

فغلط وتغليط للصحابة«))).

د أنَّ الطرائَق احلكمية غرُي حمصورة، وأنَّ الرشَع مل خيص طرق العدل  وأكَّ
وأماراته بيشء، بل متى ما ظهرت أمارات العدل فَثمَّ رشع اهلل ودينه، ويرى 
النصوُص واالكتفاَء هبا ومنَع قبوِل غريها تعطيٌل  به  أنَّ حتديَدها بام وردت 
عىل  وللوالة  الفجور،  عىل  الفساد  ألهل  وجترئٌة  للحقوق  وتضييٌع  للحدود 

إحداث السياسات الظاملة، وحجٌز للرشيعة أن تقوم بمصالح العباد)3).

ت االستدالَل عىل توسيِع  وملَّا نفَذ إىل اجلزء التفصييل من الكتاب، مل يفوِّ
وسائل اإلثبات متى ما ظهرت أمارات العدل وإن مل يرد هبا النصُّ اخلاص، 
املواضع  أهمِّ  ومن  ومقاصدها؛  وِعللها  الرشيعة  حِلَكم  مالءمتها  وإظهار 

الشاهدة لذلك:

الوايل  القيم كتاَبه: »وسألَت عن احلاكم، أو  ابُن  التي استهلَّ هبا  املسألة 
باألمارات،  واالستدالل  احلق،  هبا  له  يظهر  التي  والقرائن  بالفراسة  حيكم 
عظيمة  كبرية  مسألة  فهذه   ... واإلقرار  البيانات  ظواهر  جمرد  مع  يقف  وال 

.((9/((  (((

.((9/((  (((

.(3(/((  (3(
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النفع، جليلة القدر، إْن أمهلها احلاكم أو الوايل أضاع حقًا كثريًا، وأقام باطاًل 
له عليها دون األوضاع الرشعية، وقع يف  كبريًا، وإن توسع فيها وجعل معوَّ
املسألة،  ابن عقيل عن هذه  الوفاء  أبو  والفساد. وقد سئل  الظلم  من  أنواع 
الرشع  تأملتم  وإذا  باألمارات.  حكم  بل  بالفراسة،  حكاًم  ذلك  ليس  فقال: 

ز التعويل عىل ذلك«))). وجدمتوه جيوِّ

قال:  أن  إىل  الصفحات،  عرشات  يف  ويوضحها  هلا  يستدلُّ  راح  ثم 
»وأضعاف أضعاف هذه املسائل، مما جرى العمل فيه عىل العرف والعادة، 
املقال.  رصيح  عن  احلال  بشاهد  اكتفاء  الرصيح،  النطق  منزلة  ذلك  ونزل 
أمارة  ُتبطِل  وال  دلياًل،  ب  ُتكذِّ وال  حقًا،  َتُردُّ  ال  الرشيعة  أن  واملقصود: 
، وظهرت أمارته  صحيحة... فال جيوز حلاكم وال لواٍل ردُّ احلق بعد ما تبنيَّ
لقول أحٍد من الناس. واملقصود أن البينة يف الرشع: اسم ملا ُيبني احلق وُيظهره 
ُيظهر ما يبني  ))البينة عىل املدعي(( أي عليه أن  ملسو:  هيلع  ُهللا  ىلص  ... فقوله 

صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق ُحكم له«))).

ها  خصَّ ومن  ويظهره،  احلق  يبني  ما  لكل  اسم  »البينة  أيضًا:  ذكره  ومما 
ها حقه. ومل تأت البينة يف  بالشاهَدين، أو األربعة، أو الشاهد، مل يوفِّ مسامَّ
والبهان،  والدليل  احلجة  هبا  مرادًا  أتت  وإنام  الشاهدان،  هبا  مرادًا  القرآن 
األحوال،  ودالئل  واألمارات  القرائن  ُيلِغ  مل  فالشارع   ... وجمموعة  مفردة 

.(4-3/((  (((
.(65-63/((  (((
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بل من استقرأ الرشع يف مصادره وموارده وجده شاهدًا هلا باالعتبار، مرتبًا 
عليها األحكام«))).

فقد  بالكلية؛  الرشع  يف  والعالمات  األمارات  أهدر  »فمن  ويقول: 
عطَّل كثريًا من األحكام، وضيع كثريًا من احلقوق، والناس يف هذا طرفان 

ووسط«))).

الثالثة: مراعاة األحوال والظروف عند إجراء الترصف السيايس:

احلاكم  أن  د  أكَّ حيث  القيم؛  ابن  ذكره  الذي  الواقع  فقه  عن  فرٌع  وهذا 
إذا مل يكن فقيَه النفس يف األمارات والقرائن ودالئل احلال وشواهده، وإذا 
البينات  ظواهر  جمرد  مع  َووقف  احلال  وقرائن  األمور  بواطن  إىل  يلتفت  مل 
واإلقرار، أضاع حقوقًا كثرية وأقام باطاًل كبريًا، لكنه ُيشري يف نفس الوقت 
ع يف الوسائل والطرائق واطَّرح  إىل التزام األحكام الثابتة الالزمة، فمن توسَّ
القيم  ابن  انتقد  ولذا  والفساد؛  الظلم  من  أنواع  يف  وقع  الرشعية  األوضاَع 
ع وظنَّ  كال الطائفتني؛ َمْن ظنَّ أنه ال سياسة إال ما نطق به الرشع، وَمْن توسَّ
غري  الثابتة  واألحكاَم  املتعيَّنة  النصوَص  وجتاوز  ها  فغريَّ وسائَل  املقاصَد 

املتغرية)3).

ويقول يف »إعالم املوقعني«: »وَمن أفتى الناس بمجرد املنقول يف الكتب، 
فقد  عىل اختالف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحواهلم وقرائن أحواهلم، 

.((7-(5/((  (((
.((63/((  (((

))/6( وما بعدها.  (3(
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الناس  طبَّب  من  جناية  من  أعظم  الدين  عىل  جنايته  وكانت   ، وأضلَّ ضلَّ 
كلهم، عىل اختالف بالدهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بام يف كتاب من 
كتب الطب عىل أبداهنم، بل هذا الطبيب اجلاهل، وهذا املفتي اجلاهل، أرضُّ 

ما عىل أديان الناس وأبداهنم«))).

من  تأملَّ  التفصييل  كتابه  غرض  هي  التي  احلكمية  الطرائق  مسألة  ويف 
»قال  احلالة:  هلذه  كاشٍف  نصٍّ  يف  يقول  والواقع،  احلال  يف  النظر  تفويت 
شيخنا ابن تيمية: وما علمُت أحدًا من أئمة املسلمني يقول: إن املدعى عليه 
عىل  هذا  فليس  غريه،  وال  حبس  بل  وُيرَسل  حيلف  الدعاوى  هذه  مجيع  يف 
زعم  ومن  األئمة،  من  غريهم  وال  األربعة  األئمة  من  ألحد  مذهبًا  إطالقه 
خمالفًا  فاحشًا  غلطًا  غلط  فقد  الرشع  وعمومه-هو  إطالقه  -عىل  هذا  أّن 

لنصوص رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو وإلمجاع األمة.

أن  وتومهوا  الرشع،  خمالفة  عىل  الوالة  أ  جترَّ الفاحش  الغلط  هذا  وبمثل 
وتولَّد  اهلل،  حدود  وتعدوا  األمة،  ومصلحة  العامل  بسياسة  يقوم  ال  الرشع 
والبدع  الظلم  من  أنواع  إىل  عنه  خروج  الرشع  بحقيقة  الفريقني  جهل  من 
والسياسة، جعلها هؤالء من الرشع وهؤالء قسيمة له ومقابلة له، وزعموا 
أن الرشع ناقٌص ال يقوم بمصالح الناس ... والطائفتان خمطئتان عىل الرشع 
أقبح خطأ وأفحشه، وإنام ُأتوا من تقصريهم يف معرفة الرشع الذي أنزل اهلل 

عىل رسوله، ورَشعه بني عباده«))).

إعالم املوقعني، )78/3).  (((
.((74-(73/((  (((
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ومن أمثلة ذلك يف الشأن الدستوري:

اجلمُع بني الرأِي الرشعي َورأِي اخلبري عند َسنِّ األنظمة والقوانني؛ أو 
ما يسمى »بالترشيع«.

حقيقته  يف  هو  والقوانني-  األنظمة  سن  -ومنه:  السيايس  فالترصُف 
فقد  معتب،  رشعي  اجتهاٍد  عن  ناشٌئ  الوالية  صاحب  من  صادٌر  إجراٌء 
وفقًا  االجتهاد؛  حقَّ  العلم  وأهل  األمراء  ِمن  األمر  أويل  الرشيعُة  أعطت 

لقواعد االجتهاد الصحيح.

وحتى يقع الترصُف السيايّس صحيحًا، ويقوم النظاُم والقانون بمصالح 
الناس؛ ال بدَّ أن ُيراَعي الرشع، وِمْن مراعاة الرشع اعتباُر األحواِل والظروف 
ورأي  الفقهي  الرأي  بني  اجلمع  ذلك  وضامنُة  واملكان؛  الزمان  ومتغريات 

اخلبري.

غرر  هذا  إن  القائل:  »وقول  املوقعني«:  »إعالم  يف  القيم  ابن  يقول 
الفقيه، وال هو من شأنه، وإنام هذا من شأن أهل  وجمهول، فهذا ليس حظ 
اخلبة بذلك، فإن عدوه قامرًا أو غررًا فهم أعلم بذلك، وإنام حظ الفقيه حيلُّ 
مه، وقال اهلل وقال رسوله وقال  م كذا؛ ألن اهلل حرَّ كذا؛ ألن اهلل أباحه، وحيرِّ
الصحابة، وأما أن يرى هذا خطرًا وقامرًا أو غررًا، فليس من شأنه، بل أربابه 

أخب هبذا منه، واملرجع إليهم فيه«))).

إعالم املوقعني، ابن القيم )5/4).  (((
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فاملهم أن خيتصَّ علامُء الرشيعة باجلانب الرشعي من املسألة، وأن خيتصَّ 
اخلباُء باجلانب الواقعي أو الفني منها، وال بدَّ لألمري من اجلمع بينهام عند 
إرادة التدبري والترصف، واختزال التدبري والترصف استنادًا إىل رأي أحدمها 
أسباب  أحَد  تيمية  ابن  ه  عدَّ حيث  التنازع؛  وربام  واخلطأ،  للخلل  سبٌب 
األمر  بحقيقة  املختلفني  »جهل  أسبابه:  من  أن  فذكر  املذموم،  االختالف 

الذي يتنازعان فيه«))).

المطلب الثالث: التطبيق على النظام األساسي للحكم:

قاعدٌة  الرشعية  السياسة  أنَّ  الثانية:  املركزية  الفكرة  يف  القيم  ابُن  قّرر 
الوالية عند إجراء  حيتاجها احلاكم والوايل والقايض وغريهم من أصحاب 
ة ضوابط للعمل بالسياسة الرشعية؛ كاعتبار  الترصفات السياسية؛ ولكْن ثمَّ
الواقع، وفعل ما ُيفيض إىل املصلحة وإْن مل يرد به نص، والتمييز بني األحكام 
العامة الالزمة وبني األحكام اجلزئية التي ختتلف بحسب املصلحة والزمان 

واملكان والظروف واألحوال؛ كام سبق تفصيله.

ومن أهمِّ التطبيقات العرصية لذلك: التمييز بني الواجب الرشعي وبني 
للحكم،  األسايس  النظام  يف  متثُّاًل  له  نجد  ما  وهو  وتطبيقه؛  إيقاعه  كيفية 

وبيانه عىل النحو اآليت:

املادة  ت  العدل، ونصَّ يقوم عىل أساس  أنَّ احلكم  املادة )8( عىل  ت  نصَّ
: »القضاء سلطة مستقلة، وال سلطان عىل القضاة يف قضائهم  )46( عىل أنَّ

اقتضاء الرصاط املستقيم، )ص: 37).  (((
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لغري سلطان الرشيعة اإلسالمية«، وتدلُّ هذه املادة عىل أنَّ السلطة القضائية 
تقوم بتنظيم أعامهلا عىل أساس مرجعية الرشيعة.

للمواطنني  بالتساوي  مكفول  التقايض  »حق   :)47( املادة  يف  وجاء 
واملقيمني يف اململكة، ويبني النظام اإلجراءات الالزمة لذلك«، وُيفَهم منها 
وكيفياته  إجراءاته  لكن  أحد،  لكلِّ  حقٌّ  العدل  ملقصد  املوصل  التقايض  أن 

خاضعة للتنظيم وفق ظروف الزمان واملكان والصالح العام.

ومرجعية  العدل  الكلية:  الواجبات  عىل  نصَّ  إذن؛  األسايس  فالنظام 
ا الكيفيات والوسائل والتدابري فنجدها  الرشيعة يف تنظيم أعامل القضاء؛ أمَّ
القضائية،  املؤسسات  تنظيم  عملية  تولَّت  التي  األخرى  العادية  األنظمة  يف 

واختصاصاهتا. َووظائفها، 

ومن أمهها: نظام القضاء، عام 8)4)هـ، والذي صدر بموجب املرسوم 
امللكي رقم )م/78( بتاريخ 9)/8/9)4)هـ، ونظام املرافعات الرشعية، 

عام 435)هـ، والذي صدر بموجب مرسوم ملكي رقم )م/)).

درجات  د  تعدُّ األنظمة:  هذه  هبا  جاءت  التي  الظاهرة  الكيفيات  ومن 
املحاكم،  جلسات  وعلنية  واستئنافها،  باألحكام  الطعن  وجواز  التقايض، 
بالقضاء  الزمانية واملوضوعية لكلِّ حمكمة، واألخذ  وحتديد االختصاصات 
املظامل،  بديوان  ممثاًل  اإلداري  القضاء  وهناك  العام  القضاء  فهناك  املزدوج؛ 

ونحو ذلك))).

)ص:  العطية  عيل  للحكم،  األسايس  النظام  يف  الرشعية  السياسة  ينظر:  لالستزادة،   (((
347( وما بعدها.
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الدولة،  وتنظيم  اإلدارة  يف  أيضًا  ُيقال  والقضاء  العدل  يف  قيل  ما  ومثل 
فاملادة )67( تقول: »ختتصُّ السلطة التنظيمية بوضع األنظمة واللوائح فيام 
الرشيعة  لقواعد  وفقًا  الدولة،  شؤون  يف  املفسدة  يرفع  أو  املصلحة،  حيقق 
الوزراء  جملس  ونظامي  النظام  هلذا  وفقًا  اختصاصاهتا  ومتارس  اإلسالمية، 

وجملس الشورى«.
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الخاتمة

لقد ظهر من دراسِة موضوعاِت هذا البحث النتائُج والتوصياُت اآلتية:

النتائج:

القضاء  يف  الظاهر  موضوعه  كان  وإن  احلكمية  الطرق  كتاُب  أوالً: 
السياسة  يف  القواعد  عيون  من  ان  ُتعدَّ فكرتني،  ن  تضمَّ إنه  إال  واحلسبة؛ 
ز هذا  الرشعية، وهلام تطبيقات يف سائر جماالت علم السياسة الرشعية، وركَّ

البحث عىل اإلفادة مما له صلة بالنظام الدستوري.

ر ابن القيم االتصاَل بني السياسة والرشع وأنه ال انفصال بينهام،  ثانيًا: قرَّ
النظام  يف  واإللزام  املرجع  أن  الدستوري:  القانون  يف  ذلك  تطبيقات  ومن 
الرشعية،  األحكام  مصادر  هي  ومصادره  للرشيعة،  اإلسالمي  الدستوري 
وأنه جيب النص يف الدستور عىل إلزام الرشيعة، ويرتتب عليه بطالن كل ما 

خيالف الرشيعة من قوانني وأنظمة وقرارات إدارية.

ثالثًا: أبدع ابن القيم مفهومًا للسياسة الرشعية، يمكن التعبري عنه بأنه: 
من  نصٌّ  به  ورد  أو  خاصٌّ  نصٌّ  به  يرد  مل  وإن  املصلحة،  إىل  ُيفيض  ما  فِْعُل 
خمالف  وغرَي  وقواعدها  الرشيعة  ملقاصد  موافقًا  الفعُل  مادام  التغري،  شأنه 

للنصوص والرشائع الثابتة الالزمة.

والشأن الدستوري ترصف سيايس؛ ومن ثم فهو خيضع لقاعدة السياسة 
الرشعية.
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-ومنه  السيايس  الترصف  يف  القيم  ابن  ذكرها  التي  القاعدة  رابعًا: 
ِمْن  ُينشئه من كان له حقُّ اإللزام  الترصف يف الشأن الدستوري- أنه: فعٌل 

أصحاب الوالية؛ يعتمُد عىل النظر يف الرشع والواقع.

يف  بالنظر  أوالً  املفتي  أو  احلاكم  يبدأ  السيايس؛  الترصف  إجراء  فعند 
الواقع وظروفه وأحواله ومالبساته، ثم النظر يف النصوص الرشعية املتعلقة 
الواقع  هذا  ألحوال  وفقًا  الرشعي  احلكم  تنزيل  ثم  الواقع،  هذا  بمحّل 

وظروفه ومتغرياته.

ومما يبنى عىل ذلك عند إجراء الترصف السيايس: التفريق بني األحكام 
إيقاعه  كيفية  وبني  الكيل  الرشعي  الواجب  بني  والتمييز  واملتغرية،  الثابتة 

وتطبيقه، ومراعاة األحوال والظروف والواقع.

خامسًا: تضمن النظام األسايس للحكم العديد من املضامني الدستورية 
املفادة ممَّا قرره ابن القيم يف الطرق احلكمية، ومن ذلك: النص عىل مرجعية 
كيفيات  إرساء  وكذلك  هبا،  والسلطات  واحلقوق  املبادئ  وتقييد  الرشيعة، 
كواجب  كلية؛  واجبات  لتطبيق  الزمان  مستجدات  مع  متفقة  وطرائق 

التقايض.

التوصيات:

الرتاث  بالوصل بني  املعنية  العلمية والدراسات  البحوث  تكثيف  أوالً: 
الفقهي ومسائل العرص املستجدة، وخصوصًا يف باب السياسة الرشعية؛ ملِا 
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هلا ِمْن أثٍر كبرٍي يف تعظيم مكانة الرشيعة يف النفوس، واالنضباِط املنهجي يف 
الفتوى واالجتهاد.

ثانيًا: العناية برتاث ابن القيم واإلفادة منه يف مسائل العرص؛ وخصوصًا 
إعالم املوقعني والطرق احلكمية وزاد املعاد.

العلوم  الفجوَة بني  التي تردُم  بالبحوث والدراسات  العناية  ثالثًا: أمهية 
القانونية. الرشعية والعلوم 
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 التأمين البحري 
وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي
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عضو هيئة التدريس

بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز بالخرج
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المقدمة

من  باهلل  ونعوذ  إليه،  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل،  احلمد  إن 
له، ومن يضلل  اهلل فال مضل  أعاملنا، من هيده  أنفسنا، ومن سيئات  رشور 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالَّ اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممًدا 
عبده ورسوله، صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا، أما بعد:

فإن البحر قد ارتبط بالتجارة؛ حتى كان منها بمنزلة القلب من اجلسد، 
عىل  يقوم  الدويل  واالقتصادي  التجاري  النشاط  غالُِب  وحديًثا  فقدياًم 

البحرية. التجارة 

وللبحر أخطاره وأهواله، وفيه تسري الرحلة البحرية بام حتويه من عنارص 
ركاهبا  وأجرة  وأجرهتا  ثروة،  وأجهزهتا  بذاهتا  فالسفينة  كبرية،  ثروة  تشكل 
ثروة أيًضا، وما حتمله من بضائع ُأبرمت من أجلها عقود البيع والنقل ثروة 
احلاجة  استلزمته  التأمني)))،  أنواع  كأقدم  البحري  التأمني  ظهر  لذا  أيًضا؛ 
التجار،  بني  أعراًفا  بدء  البحرية،  الرحلة  ومصالح  الدولية،  التجارة  حلامية 
القديمة ثم احلديثة، ومل ترتكه ألحكام  التجارية  البحرية  القوانني  نظَّمته  ثم 
التأمني التجاري ظهوًرا وانتشاًرا، ُعرف يف شامل  التأمني البحري هو أول عقود  عقد   (((
مدن  بني  البحرية  التجارة  انتشار  مع  امليالدي،  عرش  الرابع  القرن  أواخر  يف  إيطاليا 
إيطاليا والبالد الواقعة يف حوض البحر األبيض املتوسط، ومنها انتقل إىل بقية الدول 
األوروبية، ثم بدأ التأمني التجاري عموًما يف الرواج حتى انتقل إىل الدول العربية يف 

القرن التاسع عرش امليالدي.
ص7)،  القاهرة(   - االعتصام  )دار  عبده  عيسى  والتحريم،  احلل  بني  التأمني  انظر: 
 - النفائس  )دار  رواس  حممد  الفقهية،  أصوله  من  اإلسالمي  االقتصاد  يف  مباحث 

بريوت، ط.)، ))4)هـ( ص7)).
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التأمني العامة الواردة يف قوانني أخرى فحسب؛ وذلك ألمهيته وخصوصيته 
ومتيزه عن باقي أنواع التأمني.

ويف اململكة العربية السعودية صدر »النظام البحري التجاري« باملرسوم 
النظامية  املواد  عىل  حمتوًيا  440/4/5)هـ،  وتاريخ  )م/33(  رقم  امللكي 
املتعلقة بالتأمني البحري، فقد جاءت يف الباب السابع الذي قسم إىل مخسة 
وأما  البحري،  التأمني  يف  العامة  لألحكام  فكان  األول  الفصل  أما  فصول، 
السفينة، واألجرة، والبضائع،  بالتأمني عىل  البقية فكانت لألحكام اخلاصة 

والتأمني من املسؤولية.

ولتوضيح أحكام التأمني البحري الواردة يف هذا النظام حيُسن مجُعها يف 
وتناوهلُا  البحري،  التأمني  ملسائل  املنطقي  الرتتيب  تراعي  وعنارص  قوالب 
وجتار  قضاة  من  املهتمني  عىل  ل  ُيسهِّ مما  رشًعا؛  لة  واملؤصَّ املقارنة  بالدراسة 

ومتعاِمِلني ومتعلِِّمني وباحثني مطالعة هذه األحكام.

العلمية للموضوع: األمهية 

تكمن أمهية البحث فيام يأيت:

بالتجارة . ) مرتبط  فهو  كبرية،  أمهية  البحري  التأمني  أحكام  ملعرفة 
ا، فال تكاد توجد رحلة بحرية إالَّ وقد مُحِيت  البحرية الدولية ارتباًطا مصرييًّ

املصالح املرتبطة هبا بعقود التأمني.

التجاري . ) البحري  النظام  يف  املواضيع  أهم  أحد  البحري  التأمني 
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/33( وتاريخ 440/4/5)هـ.
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وجود بعض اإلشكاليات العلمية يف بعض مسائل التأمني البحري؛ . 3
جيعل من األمهية دراستها وبيان اجلانب الرشعي والنظامي فيها.

أسباب اختيار املوضوع:

يف . ) البحري  التأمني  يف  متخصصة  دراسات  أو  بحوث  وجود  عدم 
ضوء النظام البحري السعودي، مقارًنا بالرشيعة -حسب علمي-.

األمهية العلمية هلذا املوضوع عىل املستوى الدويل والوطني عىل حد . )
سواء، خاصة مع توسع مفهوم التجارة الدولية.

مطالعة . 3 عىل  ومتعامِلني  وباحثني  ودارسني  قضاة  من  املهتمني  إعانة 
مسائل التأمني البحري، والتعامل مع النصوص النظامية املتعلقة هبا.

أهداف البحث:

إجياد دراسة ختدم املوضوع، واملهتمني به.

خدمة أجهزة الدولة املعنِّية هبذا الشأن.. )

البحري، . ) النظام  مواضيع  أهم  أحد  يف  العلمية  لإلضافة  السعي 
التطوير  يف  تسهم  لتوصيات  املجال  وتفتح  املجال،  هذا  يف  املختصني  تفيد 

والتحديث وسد أي خلل.

يف . 3 واملشاركة  السعودية،  البحرية  التجارية  املكتبة  إثراء  يف  اإلسهام 
سد النقص فيام حتتاجه من دراسات وبحوث.
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السابقة: الدراسات 

من خالل بحثي عن الدراسات السابقة مل أجد دراسة تناولت موضوع 
إالَّ أين وجدت بعض  الذي أطرحه؛  املوضوعي واملنهجي  بالشكل  البحث 

الدراسات فيها بعض االشرتاك مع بحثي، وهي كالتايل:

»التأمني البحري بني التجاري والتعاوين التكافيل -دراسة مقارنة-«، . )
الرشيعة  لكلية  مقدمة  ماجستري،  رسالة  الطرابليس،  غسان  حممد  للباحث: 

والقانون، جامعة أم درمان اإلسالمية، 4)0)م.

سعيد . ) للباحث:  مقارنة-«،  -دراسة  البحري  التأمني  عقد  »حمل 
درمان  أم  جامعة  القانون،  لكلية  مقدمة  دكتوراه،  رسالة  اجلبار،  عبد  مقبل 

اإلسالمية، 9)0)م.

حسن . 3 للباحث:  مقارنة-«،  -دراسة  البحري  التأمني  يف  »التعويض 
العامل  ودراسات  بحوث  ملعهد  مقدمة  ماجستري،  رسالة  البديوي،  صبي 

اإلسالمي، جامعة أم درمان اإلسالمية، 0)0)م.

التأمني  كل واحدة من هذه الدراسات تناولت مسألة معيَّنة من مسائل 
زت عىل املحل،  زت عىل بيان احلكم الرشعي، والثانية ركَّ البحري، فاألُوىل ركَّ
ملباحث  الدراسات  هذه  عرضت  ذلك  سبيل  ويف  التعويض؛  عىل  والثالثة 
عامة، تتمثل يف تعريف التأمني البحري وأركانه وخصائصه وآثاره، وبحثي 
وإن تقاطع معها يف تسمية بعض املباحث؛ غري أنه اختلف عنها يف تناول مجيع 
مسائل التأمني البحري باستقصاء وفًقا للنظام البحري التجاري السعودي، 
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مع التأصيل الرشعي والنظامي، واملقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي، وابتكار 
تعريفات وتقسيامت أوضحت مسائل البحث، وبيَّنت ما عليه العمل بشأن 
بحثي  امتاز  فقد  ذلك  عىل  وعالوة  السعودية،  األنظمة  يف  البحري  التأمني 

بمنهج التحليل مع املقارنة.

خطة البحث:

قسمت البحث إىل مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة.

املقدمة:

اختياره،  وأسباب  للموضوع،  العلمية  واألمهية  االفتتاحية،  وتتضمن 
وأهداف البحث، وخطة البحث، ومنهج البحث.

التمهيد: ماهية التأمني البحري:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: تعريف التأمني البحري.

املطلب الثاين: خصائص التأمني البحري.

املبحث األول: أركان عقد التأمني البحري:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: الصيغة.

املطلب الثاين: العاقدان.

املطلب الثالث: املعقود عليه )اخلطر(.
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املبحث الثاين: آثار عقد التأمني البحري، وانقضاؤه:

وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول: آثار عقد التأمني البحري:

الفرع األول: األساس يف حتديد االلتزامات.

الفرع الثاين: رسيان عقد التأمني البحري.

ن له. الفرع الثالث: التزامات املؤمَّ

ن. الفرع الرابع: التزامات املؤمِّ

املطلب الثاين: انقضاء عقد التأمني البحري.

املطلب الثالث: سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمني البحري.

املبحث الثالث: موقف الفقه اإلسالمي من عقد التأمني البحري.

اخلامتة:

وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

فهرس املصادر واملراجع.

البحث: منهج 

أسلوب  اتباع  مع  االستقرائي،  التحلييل  املنهج  البحث  هذا  يف  أتبع 
املقارنة، كام أسري عىل منهج يمكن أن أرسمه كام ييل:

استقراء مصادر املسألة.. )
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مجع املعلومات الالزمة باالعتامد عىل املصادر األصيلة قدر اإلمكان.. )

التمهيد للموضوع بام يوضحه.. 3

املقارنة بني األحكام يف الفقه اإلسالمي والنظام قدر اإلمكان.. 4

يف . 5 ذكرها  مقام  يناسب  ما  حسب  مسألة  ألي  البحث  مقدار  يكون 
البحث.

يف . 6 لسورها  وعزوها  أرقامها،  وبيان  العثامين،  بالرسم  اآليات  كتابة 
احلاشية.

منهام . 7 بتخرجيه  فاكتفي  أحدمها  أو  الصحيحني  يف  احلديث  كان  إن 
املعتمدة  املصادر  فإين أخرجه من  للحكم بصحته، وإن مل يكن يف أي منهام 

األخرى، ثم أذكر ما قاله أهل احلديث فيه.

التعريف بالكلامت الغريبة واملصطلحات العلمية الواردة يف الرسالة.. 8

واإلمالئية، . 9 اللغوية  الناحية  من  وسالمته  املكتوب،  بصحة  االعتناء 
وسهولة األسلوب.

العناية بعالمات الرتقيم ووضعها يف املواضع الصحيحة.. 0)

آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  وأحكم،  وأعىل  أعلم  واهلل  هذا، 
وصحبه وسلم تسلياًم كثرًيا.
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تمهيد
ماهية التأمين البحري

ثم  اللغة،  يف  التأمني  بتعريف  نبدأ  البحري  التأمني  ماهية  إليضاح 
عقد  خصائص  نبني  ثم  البحري،  التأمني  لتعريف  توصاًل  االصطالح، 

البحري. التأمني 

المطلب األول: تعريف التأمين البحري:

التأمني لغة:
نُه تأمينًا وائتمنه واستأمنه، مأخوذ من األمان  ن، يقال أمَّ ن يؤمِّ مصدر أمَّ
التي هي  الطمأنينة، والسالمة، واألمانة  وفيه معنى  الذي هو ضد اخلوف، 

ضد اخليانة))).
التأمني  فعقد  اصطالًحا؛  بالتأمني  للمراد  مناسبة  اللغوية  املعاين  وهذه 
وحيقق  املحتملة،  األخطار  مواجهة  يف  والطمأنينة  األمان  النفس  يف  يورث 
السالمة منها عند وقوعها، وهو عقد يقوم عىل األمانة واالئتامن بني طرفيه، 

فلظهور حسن النية فيه أو سوئها أثر كبري.

واملقصود حتاًم أمان نسبي، غايته تعويٌض عن الرضر كليًّا أو جزئيًّا، وهو 
»تضمني«  مصطلح  أن  البعض  يرى  لذلك  الضامن؛  معنى  يف  يدخل  بذلك 

ة يف االصطالح. أوىل من »تأمني«)))، وعىل كلٍّ فال ُمشاحَّ
انظر: لسان العرب، البن منظور )دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، ط.3، 9)4)هـ(   (((
)/3))، خمتار الصحاح، ملحمد الرازي )مكتبة لبنان - بريوت، 989)م(، ص3).

النظام االقتصادي يف اإلسالم، د. عبد اهلل السعيدي وآخرون )مكتبة الرشد - الرياض،   (((
ط.7، 438)هـ(، ص9)).
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التأمني اصطالًحا:
ن له أو إىل املستفيد الذي  ن بمقتضاه أن يؤدِّي إىل املؤمَّ »عقد يلتزم املؤمِّ
اشرتط التأمني لصاحله مبلًغا من املال أو إيراًدا مرتًبا أو أي عوض مايل آخر 
يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبنيَّ بالعقد، وذلك نظرَي قسط أو أية 

ن«. ن له للمؤمِّ دفعة مالية أخرى يؤدهيا املؤمَّ
ف يف العديد من القوانني املدنية، وكتب الفقه  وهبذا التعريف ونحوه ُعرِّ

القانوين))).

التأمني البحري اصطالًحا:
ال خيتلف تعريف التأمني البحري يف املفهوم العام عن التعريف السابق، 
غري أنه خلصوصية أحكامه ومتيزه عن سائر أنواع التأمني أفرده بعض فقهاء 
مل  والبعض  البحرية)))،  القوانني  بعض  عرفته  كام  خاص،  بتعريف  القانون 

يعرفه)3) استغناء باستقرار املفهوم العام للتأمني يف الفقه والقانون.

آخر  مواجهة  يف  ن  املؤمِّ هو  شخص  يتعهد  بموجبه  »عقد  بأنه:  ف  فُعرِّ
التي  األرضار  يعوض  بأن  القسط،  يسمى  معني  مبلغ  مقابل  املستأمن  وهو 

تصيب ذمة املستأمن نتيجة حتقق خطر من األخطار البحرية«)4).
 ،)9(0 )مادة  األردين  املدين  والقانون   ،)747 )املادة  املرصي  املدين  القانون  انظر:   (((

والوسيط، للسنهوري )دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، 964)م( 084/7).
والنظام  الكويتي،  البحرية  التجارة  وقانون  األردين،  البحرية  التجارة  قانون  منها   (((

التجاري البحري السعودي.
منها القانون التجاري البحري اإلمارايت، والقانون البحري املرصي.  (3(

العربية، ))0)م(، ص  النهضة  البحري، حممود سمري الرشقاوي )دار  القانون  انظر:   (4(
.506



535
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

من  له  ن  املؤمَّ بتعويض  ن  املؤمِّ بمقتضاه  يرىض  »عقد  بأنه:  ف  ُعرِّ كام 
الرضر الالحق به يف معرض رحلة بحرية عن هالك حقيقي لقيمة ما، مقابل 

دفع قسط، عىل أال يتجاوز هذا التعويض قيمة األشياء اهلالكة«))).

ن،  املؤمِّ يسمى  شخص  بمقتضاه  يتعهد  الذي  »العقد  بأنه:  ف  وُعرِّ
ن له، عن الرضر الناشئ من خطر بحري،  بتعويض شخص آخر يسمى املؤمَّ

نظري قسط معني«))).

البحري،  التأمني  مفهوم  يف  اتفاقها  السابقة  التعريفات  خالل  من  يظهر 
وإبرازها ألركانه، وإشارهتا آلثاره، ونصها عىل اخلطر البحري ألنه األساس 

الذي يميز التأمني البحري عن سائر أنواع التأمني.

وجدير بالذكر أن كتب الفقه اإلسالمي املتقدمة خلت من هذا املصطلح، 
حيث مل ُيعَرف التأمني يف البلدان اإلسالمية إالَّ يف وقت متأخر، بعد ظهوره 
واكتسابه للصفة القانونية يف الغرب، ثم تناوله الفقهاء املعارصون بالدراسة 
حسب تلك الصفة، غري أنه اجتهاًدا يمكن تعريف التأمني البحري بام يتوافق 
مع روح الفقه اإلسالمي بأنه: »ضامن بعوض، ألخطار بحرية معينة، مقابل 

عوض«)3).

فه قانون التجارة البحرية األردين )مادة 96)). هبذا عرَّ  (((
النظام التجاري البحري السعودي، )املادة األوىل، فقرة 7)).  (((

للنرش(،  الرشوق  )رشكة  سالمة  ملحمد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  التأمني  حكم  انظر:   (3(
الرمحن  بن عبد  إبراهيم  د.  الفقه اإلسالمي،  التجاري وحكمه يف  التأمني  ص6. عقد 
5)4)هـ(،  سعود،  امللك  بجامعة  الرتبية  بكلية  الرتبوية:  البحوث  )مركز  العروان 

ص9.
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المطلب الثاني: خصائص التأمين البحري:

لعقد التأمني البحري خصائص، يمكن إيضاحها كام ييل:

أواًل: عقد جتاري:

االهتامم  هذا  وبدأ  ومدنية،  جتارية  إىل  األعامل  بتقسيم  القانونيون  هيتم 
بسبب  االستقالل  هذا  وكان  املدين،  عن  التجاري  القانون  استقالل  منذ 
القانون  فنشأ  املدين،  القانون  عن  ميَّزته  بخصائص  التجاري  القانون  متتع 
التجاري لُينظِّم طائفة من األعامل هي األعامل ذات الصفة التجارية وأعامل 
التجارية هي  التجار وفق قواعده اخلاصة؛ وعليه يمكن القول بأن األعامل 
اخلاضعة  األعامل  هي  املدنية  واألعامل  التجاري  للقانون  اخلاضعة  األعامل 
جمموعة  اختار  قد  بدوره  قيامه  سبيل  يف  التجاري  والقانون  املدين.  للقانون 
من األعامل أخضعها لسلطانه بطريق النص عليها عرفت باألعامل التجارية 
املجال  تارًكا  املقاولة،  بطريق  األصلية  التجارية  واألعامل  املنفردة  األصلية 
للفقه والقضاء للتمييز بني األعامل التجارية واملدنية، واستيعاب ما يستجد 
متعددة  معايري  عىل  معتمًدا  بدوره  والقضاء  الفقه  فقام  القياس،  طريق  عن 
بالتبعية  التجارية  األعامل  نظرية  وأنتج  املدين  عن  التجاري  العمل  لتمييز 
جتارته)))،  ألغراض  التاجر  هبا  يقوم  لكن  األصل  يف  املدنية  األعامل  وهي 

ومهام يكن فإن للنص القانوين دوره الرئيس يف حتديد العمل التجاري.

دروس يف القانون التجاري، أكثم اخلويل )معهد اإلدارة العامة - الرياض، 973)هـ(   (((
ص)).

القانون التجاري السعودي، حممد حسن اجلب )الرياض، ط.4، 7)4)هـ( ص 37.
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النظامية  املواد  جتد  جتاري،  عمل  فهو  البحري  التأمني  لعقد  وبالنسبة 
املتعلقة به يف الباب السابع من »النظام البحري التجاري« الصادر باملرسوم 
امللكي رقم )م/33( وتاريخ 440/4/5)هـ ، وكذا سائر القوانني التجارية 

البحرية املقاَرنة حتوي أحكام التأمني البحري.

وكأثٍر فقهي لذلك فإن التأمني البحري خيضع للنصوص النظامية اخلاصة 
النصوص  بني  التمييز  مراعاة  مع  التجاري«،  البحري  »النظام  يف  الواردة 
والنصوص  خالفها،  عىل  االتفاق  جيوز  ال  التي  امللزمة  أو  اآلمرة  النظامية 
األحكام  إىل  إضافة  خالفها)))،  عىل  االتفاق  جيوز  التي  ة  املفرسِّ أو  لة  املكمِّ
العربية  اململكة  يف  العام  النظام  باعتبارها  اإلسالمية  الرشيعة  من  املستمدة 
القول  يمكن  وعليه  البحري؛  التجاري  الُعرف  مراعاة  وكذا  السعودية)))، 

ويف  والقايض،  الفقيه  يميزها  األصل،  يف  فقهية  مسألة  واملكملة  اآلمرة  النصوص   (((
البحرية  التجارة  كقانون  تنبيًها،  عليها  املقارنة  األنظمة  بعض  نصت  البحري  التأمني 
األردين )م 97)( نصت: »مجيع أحكام هذا الباب التي مل يرصح عىل وجه خاص بأهنا 
مرعية اإلجراء عىل الرغم من كل اتفاق خمالف، أو بأن عدم رعايتها موجب للبطالن؛ 
رصيح«،  نص  بمقتىض  خمالفتها  وجيوز  املتعاقدين  ملشيئة  تأويل  بمثابة  إالَّ  تكون  ال 
االتفاق  اإلمارايت )م 366/)( نصت: »وجيوز  البحري  التجاري  والقانون االحتادي 

عىل خمالفة هذه األحكام ما مل تكن من طبيعة أمرة«.
)مكتبة  حممد  نرص  ملحمد  املقارنة،  لألنظمة  وفًقا  البحري  القانون  يف  الوجيز  انظر: 
حممد  القانون،  لدراسة  املدخل  ص)35.  )43)هـ(  الرياض،   - واالقتصاد  القانون 

حسن قاسم )منشورات احللبي احلقوقية - بريوت، ))0)م( )/99.
عماًل بدستور الدولة الذي نص عليه النظام األسايس للحكم؛ نصت املادة السابعة منه   (((
العربية السعودية سلطته من كتاب اهلل تعاىل وسنة  أنه: »يستمد احلكم يف اململكة  عىل 
رسوله ىلص ُهللا هيلع ملسو، ومها احلاكامن عىل هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة«، وتطبيًقا 
= أنه:  لتنص عىل  للحكم  األسايس  النظام  من  واألربعون  الثامنة  املادة   لذلك جاءت 
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بأن أهم مصادر احلكم يف التأمني البحري يف اململكة العربية السعودية عىل 
الرتتيب هي:

أحكام الرشيعة اإلسالمية.. )

النصوص النظامية اآلمرة اخلاصة بالتأمني البحري.. )

االتفاق أو العقد املبم بني أطراف التأمني.. 3

النصوص النظامية املكملة اخلاصة بالتأمني البحري.. 4

األعراف التجارية البحرية بني ذوي الشأن.. 5

القضائية.. 6 السوابق 

الفقه القانوين البحري، متمثاًل يف آراء رشاح القانون))).. 7

بالنسبة  مطلًقا  جتاري  عمل  البحري  التأمني  عقد  أن  ُيلَحظ  أن  وجيب 
مراقبة  نظام  هلا  يرسمه  كام  التأمني،  ممارسة  يف  حمرتفة  رشكة  ألنه  ن؛  للمؤمِّ

= »تطبق املحاكم عىل القضايا املعروضة أمامها أحكام الرشيعة اإلسالمية وفًقا ملا دل 
عليه الكتاب والسنة وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة«.

للمزيد حول ذلك انظر: مصادر الترشيع اإلسالمي فيام ال نص فيه، عبد الوهاب خالف   (((
)دار العلم ت الكويت، )39)هـ( ص)0)، الوجيز يف القانون التجاري، سمري عالية 
987)م( ص36،  والتوزيع - بريوت، ط.)،  والنرش  للدراسات  اجلامعية  )املؤسسة 
967)م(  مرص،   - العربية  النهضة  )دار  شفيق  حمسن  التجاري،  القانون  يف  املوجز 
الصادرة  قضاء،  جملة  حمكم:  )بحث  العيل  عارف  التجاري،  احلكم  مصادر  ص0)، 
437)هـ(  اآلخرة  مجادى  السادس،  العدد  السعودية،  القضائية  العلمية  اجلمعية  عن 

ص75.
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ن له فيتوقف األمر عىل صفته وغرضه  رشكات التأمني التعاوين)))، أما املؤمَّ
ألغراض  ن  وأمَّ تاجًرا  كان  فإن  بالتبعية،  التجارية  األعامل  لنظرية  تطبيًقا 

ن عىل سفينة خاصة للنزهة))). التجارة فهو عمل جتاري وإالَّ فال، كام لو أمَّ
التجارية  املحاكم  اختصاص  ذلك  عىل  يرتتب  الفقهية  الناحية  ومن 
هو  عليه  املدعى  كان  ما  متى  البحري  التأمني  عقد  عن  الناشئة  بالدعاوى 
من  كان  وإالَّ  التجارة،  ألغراض  ن  وأمَّ تاجًرا  كان  إن  له  ن  املؤمَّ أو  ن،  املؤمِّ
اململكة  يف  العميل  الواقع  أن  غري  )املدنية()3)؛  العامة  املحاكم  اختصاص 
قضائية  للجان  هبا  االختصاص  ينعقد  حيث  خمتلف،  السعودية  العربية 

خاصة هي جلان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية)4).
إليه  امللكي رقم م/)3 وتاريخ )/4/6)4)هـ. وقد متت اإلشارة  باملرسوم  الصادر   (((
حيث  البحري  التجاري  النظام  من   )(93( املادة  البحري(  )التأمني  السابع  الباب  يف 
نصت: »دون إخالل باألحكام الواردة يف نظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين، ترسي 

أحكام هذا الباب عىل عقد التأمني الذي يكون موضوعه تغطية األخطار البحرية«.
القانون  ص5)3،  984)م(  )القاهرة،  قايد  اهلل  عبد  هبجت  البحري،  القانون  انظر:   (((
ط.)،  األردن،   - عامن   - والتوزيع  للنرش  الثقافة  )دار  املقدادي  عيل  عادل  البحري، 

)00)م( ص49).
)بحث  اخلضري  اهلل  عبد  يوسف  القضائية،  وتطبيقاهتا  املفردة  التجارية  األعامل  انظر:   (3(

حمكم جملة العدل، العدد44، شوال430)هـ( ص70.
تم إنشاء جلان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية بموجب نظام مراقبة رشكات   (4(
)4/06/0)4)هـ  وتاريخ  م/)3  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التعاوين  التأمني 
تناولت  حيث  7)/434/05)هـ،  وتاريخ  م/30  رقم  امللكي  باملرسوم  املعدل 
وحتديد  عضويتها  مدة  وبيان  االبتدائية  اللجان  تشكيل  التعديل  بعد   )(0( رقم  املادة 
االستئنافية  اللجنة  تشكيل  التعديل  بعد   )((( املادة  تناولت  بينام  اختصاصاهتا، 
االبتدائية.  اللجان  قرارات  عىل  الشأن  ذوو  يقدمها  التي  التظلامت  يف  بالنظر  املختصة 

.https://www.idc.gov.sa :انظر

https://www.idc.gov.sa/
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ثانًيا: عقد شكيل:

م العقود باعتبارات خمتلفة، باعتبار تكوين العقد تنقسم العقود إىل  ُتقسَّ
عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية، العقد الرضائي هو الذي يكفي 
النعقاده ترايض املتعاقَدين أي اقرتان اإلجياب بالقبول؛ فالرتايض وحده هو 
الشكيل  والعقد  عريف،  أو  رسمي  حمرر  إىل  احلاجة  دون  العقد  ن  ُيكوِّ الذي 
شكل  اتباع  النعقاده  جيب  بل  املتعاقدين،  ترايض  بمجرد  يتم  ال  الذي  هو 
خمصوص يعينه القانون، وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية أو عرفية 
يتم بمجرد الرتايض بل جيب  الذي ال  العيني هو  العقد، والعقد  ن فيها  ُيدوَّ

النعقاده تسليم العني حمل التعاقد))).

وعقد التأمني البحري عقد شكيل؛ باعتبار أن النظام نص عىل عدم ثبوته 
إالَّ بالكتابة)))، يف صورة وثيقة تأمني حتتوي عىل بيانات معينة كحد أدنى)3)، 
بالرتايض،  انعقاده  باعتبار أن األصل  أنه عقد رضائي  وبعض الرشاح يرى 
والكتابة إنام نص عليها النظام كرشط لإلثبات)4)، فأصبحت بذلك قيًدا عىل 
املصلحة  منه صاحب  يستفيد  أن  املمكن  كان من  الذي  اإلثبات  مبدأ حرية 
يف إثبات العقد، وعىل كلٍّ فوصف عقد التأمني البحري بأنه عقد شكيل هو 

الوسيط يف رشح القانون املدين، عبد الرزاق السنهوري )مرجع سابق( )/49).  (((
التأمني  عقد  يثبت  »ال  أنه:  عىل  التجاري  البحري  النظام  من   )(/(94( املادة  نصت   (((

وكل ما يطرأ عليه إالَّ بالكتابة«.
والتوزيع -  للنرش  الدولية  العلمية  )الدار  البحري، لطيف جب كوماين  القانون  انظر:   (3(

األردن، ط.3، 003)م( ص54).
 - اجلامعي  الفكر  )دار  بندق  أنور  وائل  طه،  كامل  مصطفى  البحري،  التأمني  انظر:   (4(

اإلسكندرية، 005)م( ص9).



541
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

بصدور  إال  بالتأمني  أحد  قيام  عماًل  يتصور  فال  العميل)))،  للواقع  األنسب 
دون  ضبطها  يمكن  ال  كثرية  وبنوًدا  معلومات  تستويف  التي  التأمني  وثيقة 

كتابة ال سيام مع طول زمن التأمني.

ثالًثا: عقد معاوضة:

عقد املعاوضة هو الذي يدفع فيه كل طرف مقاباًل للحصول عىل مبتغاه 
عوض  بال  حيصل  الذي  التبع  عقد  وعكسه  البيع،  عقد  مثل  العقد،  من 

كالوصية))).

أما  عوض،  بدفع  يلتزمان  فطرفاه  معاوضة،  عقد  البحري  التأمني  عقد 
فيلتزم  التأمني(  )رشكة  من  املؤِّ وأما  التأمني،  قسط  بدفع  فيلتزم  له  ن  املؤمَّ
ن منه، والذي  بدفع مبلغ التأمني وهو التعويض املايل عند وقوع اخلطر املؤمَّ
من له فحسب، وعند هذا احلد  هدفه تعويض الرضر املايل الذي يصيب املؤَّ

يقف مبلغ التأمني)3).

ويرتتب عىل ما سبق آثار قانونية مهمة، أبرزها:

 - عامن   - والتوزيع  للنرش  الثقافة  )دار  موسى  حسن  طالب  البحري،  القانون  انظر:   (((
األردن، ط.3، ))0)م( ص79).

انظر: األشباه والنظائر، البن الوكيل )دار الكتب العلمية - بريوت، ط.)، 3)4)هـ(   (((
ص53)، نظرية العقد دراسة قانونية مقارنة بأحكام الرشيعة اإلسالمية، حممود املظفر 

)دار حافظ - جدة، ط.3، 436)هـ( ص53.
انظر: القانون البحري، مصطفى كامل طه )مرجع سابق( ص467.  (3(
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التزامات . ) أنشأ  ألنه  للطرفني؛  ملزم  عقد  البحري  التأمني  عقد  أن 
متقابلة يف ذمة كلٍّ من املتعاقَدين، ولذلك أثره فيام جيب عليهام، ويف أحكام 

العقد. انقضاء 

التأمني يقف عند . ) فالتزام رشكة  البحري عقد تعويض؛  التأمني  عقد 
احلد الذي يعوض الرضر احلاصل فعاًل.

ال جيوز أن يكون طرًفا يف عقد التأمني أو مستفيًدا منه إالَّ من كانت له . 3
مصلحة يف عدم حصول اخلطر)))؛ وإال كان حصوله عىل مبلغ التأمني إثراء 

وليس تعويًضا.

ال جيوز أن يكون عقد التأمني البحري مؤدًيا لإلثراء بال سبب؛ بأن . 4
ن له عىل ما يزيد عن قيمة الرضر احلاصل له))). حيصل املؤمَّ

ن منه أو زيادته)3).. 5 ن له عىل حتقق اخلطر املؤمَّ ال جيوز أن يعمل املؤمَّ

التعويض يف . 6 ومبادئ  اآلثار،  بيان هلذه  مزيد  اهلل-  وسيأيت -إن شاء 
مبحث قادم)4).

املادة )97)( من النظام البحري التجاري.  (((
انظر املواد ))30/)(، )305/)( من النظام البحري التجاري.  (((

انظر املواد ))3/30(، )303(، )307/)(، )4)3/)(، )6)3( من النظام البحري   (3(
التجاري.

يف مبحث: آثار التأمني.  (4(
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رابًعا: عقد غرر أو عقد احتاميل:

الغرر »هو املجهول العاقبة«)))، أو هو »ما تردد بني احلصول والفوات«)))؛ 
من منه جمهول الوقوع،  وهذا منطبق عىل عقد التأمني البحري، فإن اخلطر املؤَّ
وإالَّ  التعويض  له  ن  املؤمَّ استحق  حصل  إن  وعدمه،  احلصول  بني  ومرتدد 
فال، بل إن قيمة التعويض ال حتدد إالَّ بعد حصول الرضر، فعند إبرام العقد 
ن ال يعلامن العاقبة؛ لذا فعقد التأمني البحري يكتنفه  ن له واملؤمِّ كل من املؤمَّ
ويكتنفه  يأخذ،  وما  يعطي  ما  مقدار  يعرف  الطرفني فكالمها ال  لدى  الغرر 

الغرر من جهة استحقاق مبلغ التأمني، ومقداره، ومن جهة أجله.

يستطيع  ال  الذي  »العقد  بأنه  ف  وُعرِّ االحتاميل)3)،  العقد  أيًضا  ويسمى 
القدر  أو  أخذ  الذي  القدر  العقد  متام  وقت  حيدد  أن  املتعاقدين  من  كل  فيه 

الذي أعطى«)4).

جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وابنه، ط. 404)هـ(   (((
9)/))، القواعد النورانية، البن تيمية )دار ابن اجلوزي - الرياض، ت. أمحد اخلليل، 

ط.)، ))4)هـ( ص69).
434)هـ(  )ط.)،  الدبيان  حممد  دبيان  ومعارصة،  أصالة  املالية  املعامالت  انظر:   (((

.497/3
ص))،  433)هـ(  ط.)،  دمشق،   - القلم  )دار  الزرقا  ملصطفى  البيع،  عقد  انظر:   (3(
الرضير  الصديق حممد األمني  البوفيسور  الفقه اإلسالمي،  العقود يف  وأثره يف  الغرر 
الثالث،  الكتاب  اإلسالمي:  االقتصاد  يف  اجلامعية  للرسائل  كامل  صالح  )سلسلة 

ط.)، 6)4)هـ( ص67.
998)م(  ط.)،  بريوت،   - احلقوقية  احللبي  )منشورات  للسنهوري  العقد،  نظرية   (4(

.(40/(
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يرتتب  البحري،  التأمني  احتاملًيا وصف جوهري يف عقد  اخلطر  وكون 
قادم  مبحث  يف  بيان  مزيد  وسيأيت  النظام)))،  بنص  العقد  بطالن  ختلفه  عىل 

-إن شاء اهلل-.

ن )رشكات التأمني( تعمل عىل  ومن الناحية الفنية االقتصادية فإن املؤمِّ
إدارة املخاطر الناجتة عن الصفة االحتاملية لعقد التأمني بأسس علمية، تقلل 

هذه املخاطر، وجتعلها يف احلدود املقبولة يف العمل التجاري))).

خامًسا: عقد إذعان:

اإلذعان لغة: االنقياد، والرضوخ)3).

ُيميِل فيه أحد طرفيه رشوَطه؛ لكونه األقوى  واصطالًحا: »العقد الذي 
ماليًّا، ويقبلها الطرف اآلخر دون أن يكون له حق مناقشتها أو تعديلها«)4).

التأمني  أنه: »يقع باطاًل عقد  التجاري عىل  البحري  النظام  املادة )303/)( من  تنص   (((
أو  اهلالك  نبأ  أن  ثبت  إذا  وصوهلا  بعد  أو  عليها  املؤمن  األشياء  هالك  بعد  يبم  الذي 
فيه  يوجد  الذي  املكان  إىل  أو  العقد،  توقيع  مكان  إىل  العقد  إبرام  قبل  بلغ  الوصول 

ن أو املؤمن له«. املؤمِّ
امللتقى  علمية:  )ورقة  الساعايت  الرحيم  عبد  د.  أ.  اإلسالمي،  التأمني  يف  الغرر  إدارة   (((
الرياض  لالقتصاد،  العاملية  اإلسالمية  اهليئة  نظمته  الذي  التعاوين  للتأمني  الثاين 

)43)هـ( ص9.
009)م(  نوفمب   3 إلكرتونية،  )نسخة  العربية  اللغة  جممع  الوجيز،  املعجم  انظر:   (3(

ص54).
 - للنرش  الرشق  )مؤسسة  البعيل  احلميد  عبد  اإلسالمي،  الفقه  يف  العقود  ضوابط   (4(

األردن، ط.)، 985)م( ص 90.
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تعتمد  التي  العقود  إبرام  صيغ  من  الصيغة  فيه  تكون  الذي  »العقد  أو 
ه أحد طريف العالقة التعاقدية بصورة منفردة؛  عىل أنموذج نمطي للعقد ُيعدِّ
إالَّ  له  ليس  الذي  اآلخر  الطرف  عىل  ويعرضه  ماليًّا،  مركًزا  األقوى  لكونه 
املوافقة عليه كام هو أو رفضه دون أن يكون له أن يغري يف العبارات الواردة 
فيه أو الرشوط واألحكام التي يتضمنها وال أن يدخل يف جماذبة أو مساومة 

حقيقية عىل رشوطه مع الطرف امُلِعد هلذا العقد«))).

اإلذعان  عقود  ويقابل  واالنضامم،  االضطرار،  عقد  يسميه  والبعض 
التساوي  وجه  عىل  الطرفان  فيها  يملك  التي  املفاوضة  أو  املساومة  عقود 
اإلسالمي  الفقه  كتب  يف  ترد  مل  املعاين  وهذه  واآلثار)))،  الرشوط  وضع 
قدياًم)3)؛ لكوهنا أوصاًفا مستحدثة يف العقد، غري أن الرشيعة تستوعبها بناء 
للمصالح  ومراعاًة  واإلباحة«)4)،  احلل  املعامالت  يف  »األصل  قاعدة  عىل 
املعتبة، فلعقود اإلذعان تطبيقات واسعة يف احلياة خاصة يف جمال اخلدمات 

كاملصارف والكهرباء واملياه وغريها)5).
العدد  اإلسالمي،  الفقه  جممع  جملة  منشور:  )بحث  القرى  عيل  حممد  اإلذعان،  عقود   (((

.305/3 ((4
)مرجع  املظفر  حممود  اإلسالمية،  الرشيعة  بأحكام  مقارنة  قانونية  دراسة  العقد  نظرية   (((

سابق( ص45).
عقود اإلذعان يف الفقه اإلسالمي ، نزيه كامل محاد )بحث منشور، جملة العدل، العدد   (3(

4)، شوال )4)هـ( ص)6.
الرسالة - بريوت،  البورنو )مؤسسة  الفقهية، حممد صدقي  القواعد  الوجيز يف  انظر:   (4(

ط.5، 9)4)هـ( ص)9).
بريوت،   - العريب  الرتاث  إحياء  )دار  السنهوري  اإلسالمي،  الفقه  يف  احلق  مصادر   (5(

ط.)، 7)4)هـ( )/75.
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الواقع  ففي  البحري،  التأمني  عقد  عىل  منطبًقا  اإلذعان  وصف  ونجد 
البحري،  التأمني  أنموذج  ُتِعد  املايل  مركزها  لقوة  التأمني  رشكات  العميل 
أو  مناقشة  دون  املوافقة  غري  اآلخر  الطرف  يملك  وال  رشوطها،  وتضع 
تعديل أو مساومة حقيقية، فتكون حريته التعاقدية منقوصة، ما مل يكن يمثل 
ا موازًيا لرشكات التأمني)))، كرشكات البرتول والغاز مثاًل،  مركًزا ماليًّا قويًّ

ففي هذه احلالة يرد االستثناء ومتكن املفاوضة.

وطرف  قوي،  طرف  فيه  إذعان،  عقد  البحري  التأمني  عقد  كان  وملا 
ترتب  قائاًم؛  تعسفية  لرشوط  القوي  الطرف  وضع  احتامل  وكان  ضعيف، 

عىل ذلك أثر تنظيمي، وأثر قضائي:

نصوص  ضمن  البحري  التأمني  بتنظيم  الدولة  تدخل  التنظيمي:  األثر 
قانونية  محاية  وحتقيق  الطرفني،  مصالح  بني  للموازنة  سعًيا  البحري؛  النظام 

متكافئة قدر اإلمكان.

بتفسري  اإلذعـان،  الرقـابة عىل عقـود  للقضاء سلطـة يف  القضائي:  األثر 
ن له باعتباره الطرف األضعف، وإلغاء أو  العقد عند الغموض ملصلحة املؤمَّ

ختفيف الرشوط التعسفية بام يوازن ويقارب بني مصلحة الطرفني))).

انظر: القانون البحري، مصطفى كامل طه )مرجع سابق( ص467.  (((
 - العاين  )مكتبة  الناهي  الدين  صالح  لاللتزامات،  العامة  النظرية  يف  الوجيز  انظر:   (((
بغداد، 950)م( ص44، عقود اإلذعان فقًها وقضاء، إبراهيم سيد أمحد )دار الكتب 
الصدة  فرج  املنعم  عبد  اإلذعان،  عقد  ص59،  0)0)م(  ط.)،  القاهرة،   - القانونية 
996)م(  األول،  العدد  ديب،  الرشطة،  كلية  والقانون،  األمن  جملة  منشور،  )بحث 

ص)5).
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البحري  التأمني  رشكات  لتعدد  السوق  فتح  فإن  اقتصادية  ناحية  ومن 
لرشوط  الرشكات  ستلجأ  إذ  بالفائدة؛  هلم  ن  املؤمَّ عىل  تعود  تنافسية  خيلق 

وبنود أكثر مالءمة للعمالء جلذهبم، وتوسيع حصتها يف السوق))).

سادًسا: عقد منتهى حسن النية:

يصعب الوصول لتعريف جامع مانع ملبدأ حسن النية يف العقود؛ الرتباطه 
يف  االجتهاد  يمكن  لكن  وقانونية)))،  وأخالقية،  دينية،  متعددة،  بمفاهيم 
بأمانة  التعامل  هو:  فنقول  للمقصود،  ويشري  املعنى  يقارب  تعريف  وضع 
املتعاقدين،  العقد عاداًل حمقًقا ملقصود  ليبقى  وصدق واستقامة والتزام تام، 

ال إرضار فيه بأحدمها.

رشعية  آثار  سوئها  ولثبوت  النية،  حسن  فيها  مطلوب  العقود  وكل 
لطبيعته  وأمهية؛  لزوًما  أكثر  البحري  التأمني  عقد  يف  أهنا  غري  وقانونية، 
النية  حسن  أو  النية،  حسن  منتهى  عقد  بأنه  يوصف  لذا  وخصوصيته)3)، 
عىل  املقارنة  البحرية  األنظمة  تنص  مبادئه،  من  رئيسيًّا  مبدًأ  وُيعدُّ  املطلق، 

كلية  جملة  منشور،  )بحث  إبراهيم  أمحد  جميد  البحري،  التأمني  عقد  يف  املحل  انظر:   (((
8)0)م(   ،(5 العدد  املجلد،  كركوك،  جامعة  والسياسية،  القانونية  للعلوم  القانون 

ص30).
انظر: الوجيز يف رشح القانون املـدين األردنـي، ياسني اجلبوري )دار الثقافة - األردن،   (((
ط.)، 008)م( )/388، الوسيط يف النظرية العامة لاللتزامات، محدي عبد الرمحن 

)دار النهضة العربية - القاهرة، ط.)، 999)م( )/438.
ط.5،  األردن،   - الثقافة  )دار  العطري  القادر  عبد  األردين،  الترشيع  يف  البي  التأمني   (3(

4)0)م( ص)4.
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األنظمة  بعض  بل  والتدليس،  الغش  عىل  يرتتب  وما  به  اإلخالل  جزاء 
البحرية كالنظام البحري السعودي نص عليه رصاحة))).

ولعل سبب نشوء هذا املبدأ واستقراره فقًها ثم ترشيًعا يعود إىل ما ييل:

التأمني ذات مسائل كثرية، ومعلومات تفصيلية، يصعب . ) أن معاملة 
عىل كل طرف اإلملام هبا، ومعرفتها لوحده.

إىل . ) سبيل  وال  ن،  املؤمِّ جيهلها  التأمني  بمحل  املحيطة  الظروف  أن 
ن له من بيانات))). معرفتها بشكل كامل إالَّ من خالل ما يديل به املؤمَّ

يتخذ . 3 لئال  املطلقة  النية  حسن  من  بد  فال  تعويض؛  عقد  التأمني  أن 
وسيلة إىل اإلثراء بال سبب، واالستفادة غري املرشوعة منه.

البحري،  التأمني  عقد  طريف  التزامات  حتديد  يف  كبري  أثر  النية  وحلسن 
البحري  التأمني  طريف  عىل  وجيب  املبدأ،  هبذا  اإلخالل  بسبب  انقضائه  ويف 
بأن  القول  ويمكن  تنفيذه،  مرحلة  ويف  العقد،  إبرام  مرحلة  يف  به،  االلتزام 

مبدأ حسن النية يف التأمني البحري يقتيض عىل وجه العموم ما ييل:

بالنسبة لإلعالم:. 1

وضوح لغة العقد، ورشوطه، وتقيده بأحكام النظام)3). أ. 

تنص املادة )99)( من النظام البحري التجاري عىل أنه: »يقوم عقد التأمني عىل مبدأ   (((
حسن النية، وإذا مل يراِع ذلك أي من الطرفني يكون للطرف اآلخر حق إبطال العقد«.

املحل يف عقد التأمني البحري، جميد أمحد إبراهيم )مرجع سابق( ص30).  (((
والنرش - مرص،  للطباعة  القومية  )الدار  الرشقاوي  البحري، حممود  التأمني  اخلطر يف   (3(

966)م( ص6).
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لتقدير  تؤدي  ن؛  للمؤمِّ صحيحة  بيانات  له  ن  املؤمَّ تقديم  وجوب  ب. 
بقيمته احلقيقية))). اخلطر 

تقديم  عن  السكوت  أو  صحيحة،  غري  بيانات  تقديم  جواز  عدم  ج. 
من  بأقل  اخلطر  لتقدير  تؤدي  احلالتني  ويف  بالتأمني؛  تتعلق  بيانات جوهرية 
بام  القيام  عدم  بل  اإلعالم،  يف  النية  سوء  ثبوت  هنا  يشرتط  وال  حقيقته)))، 
ذلك  عىل  وجزاًء  العقد،  إبرام  مرحلة  يف  وهذا  احلكم،  لثبوت  كاٍف  جيب 

ن طلب إبطال العقد. جيوز للمؤمِّ
رسيان  أثناء  تطرأ  التي  بالظروف  ن  املؤمِّ إبالغ  له  ن  املؤمَّ عىل  جيب  د. 
جيوز  ذلك  عىل  وجزاًء  اخلطر)3)،  زيادة  شأهنا  من  ويكون  التأمني  وثيقة 

ن طلب فسخ العقد. للمؤمِّ
تنص املادة )4)3/3( من النظام البحري التجاري عىل أنه: »أن يعطي بياًنا صحيًحا   (((
األخطار  تقدير  من  ن  املؤمِّ متكني  شأهنا  من  التي  هبا  يعلم  التي  بالظروف  التعاقد  عند 
ما يطرأ من زيادة يف هذه  العقد عىل  أثناء رسيان  التأمني عليها وأن يطلعه  التي جيري 

األخطار؛ وذلك يف حدود علمه هبا«.
تنص املادة )300( من النظام البحري التجاري عىل أنه:.  (((

نية-  سوء  بغري  -ولو  له  املؤمن  قدم  إذا  التأمني  عقد  إبطال  يطلب  أن  ن  للمؤمِّ  .(«
بالتأمني، وكان من  بيانات جوهرية تتعلق  بيانات غري صحيحة، أو سكت عن تقديم 

ن اخلطر بأقل من حقيقته. شأن ذلك يف احلالتني أن قدر املؤمِّ
ن يف األحوال املبينة يف الفقرة ))( من هذه  ). للجهة القضائية املختصة أن حتكم للمؤمِّ
املادة بمبلغ مساٍو لقسط التأمني إذا أثبت سوء نية املؤمن له، أو بمبلغ ال يتجاوز نصف 

هذا القسط إذا انتفى سوء النية«.
يبلغ  أن  له  املؤمن  أنه: »عىل  التجاري عىل  البحري  النظام  من  املادة ))30/)(  تنص   (3(
اخلطر  زيادة  شأهنا  من  ويكون  التأمني  وثيقة  رسيان  أثناء  تطرأ  التي  بالظروف  ن  املؤمِّ
ن، وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم هبا، فإن مل ُيبلِّغ يف  الذي يتحمله املؤمِّ

ن فسخ العقد«. هذا امليعاد جاز للمؤمِّ
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ن له  ن يف حال عدم قيام املؤمَّ جواز طلب إبطال العقد من قبل املؤمِّ هـ. 
ن  املؤمَّ التأمني عن قيمة األشياء  بواجباته يف اإلعالم، وأدى إىل زيادة مبلغ 

عليها، إذا ثبت تدليسه)))، وهذا يف مرحلة تنفيذ العقد.

أن  به  حلق  الذي  الرضر  تسوية  يطلب  الذي  له  ن  املؤمَّ عىل  جيب  و. 
ن بوجود التأمينات األخرى التي يعلم هبا، وإالَّ كان طلبه غري  يرصح للمؤمِّ

مقبول))).

لألعامل)3(:. ) بالنسبة 

إمهااًل  أو  عمًدا،  منه  ن  املؤمَّ اخلطر  حدوث  عىل  له  ن  املؤمَّ يعمل  أال  أ. 
وتقصرًيا.

ن عليه. أن يبذل العناية املعقولة للمحافظة عىل اليشء املؤمَّ ب. 

ن منه أن يبذل كل ما يف استطاعته  ن له عند وقوع اخلطر املؤمَّ عىل املؤمَّ ج. 
مجيع  يتخذ  أن  وعليه  الرضر،  نتائج  لتخفيف  عليها،  املؤمن  األشياء  إلنقاذ 

إبطال  طلب  ن  أنه:»للمؤمِّ عىل  التجاري  البحري  النظام  من   )(/30(( املادة  تنص   (((
التدليس من  املؤمن عليها، وثبت  قيمة األشياء  يزيد عىل  التأمني  مبلغ  إذا كان  العقد، 
حتكم  أن  املختصة  القضائية  للجهة  يكون  احلالة  هذه  ويف  وكيله.  أو  له  ن  املؤمَّ جانب 
انتفى  فإن  أرضار.  من  حلقه  ما  ومراعاة  التأمني،  قسط  يتجاوز  ال  بمبلغ  ن  للمؤمِّ

التدليس ُعدَّ العقد صحيًحا بمقدار قيمة األشياء املؤمن عليها«.
تنص املادة )305/)( من النظام البحري التجاري عىل أنه: »جيب عىل املؤمن له الذي   (((
التي  التأمينات األخرى  ن بوجود  به أن يرصح للمؤمِّ يطلب تسوية الرضر الذي حلق 

يعلم هبا، وإالَّ كان طلبه غري مقبول«.
انظر املواد ))3/30(، )307/)(، )4)3/)(، )6)3( من النظام البحري التجاري.  (3(
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عن  املسؤول  الغري  عىل  الرجوع  يف  ن  املؤمِّ حق  عىل  للمحافظة  اإلجراءات 
الرضر.

هو  باإلثبات  واملطاَلب  النية،  حسن  األصل  فإن  القضائية  الناحية  ومن 
مدعي سوء النية، وله أن يثبتها وفق مبدأ حرية اإلثبات يف القضاء التجاري)))، 
النظامية  املواد  مراعاة  مع  األدلة،  يف  النظر  عند  التقديرية  سلطته  وللقايض 
التي ال تشرتط ثبوت سوء النية عند اإلخالل بأحد االلتزامات الناشئة عن 

عقد التأمني البحري.

سابًعا: من عقود املدة:

انتهى  املدة  هذه  انتهت  ومتى  املنفعة،  توقيت  به  يتم  رئييس  عنرص  املدة 
عقد التأمني البحري، يلتزم فيه األطراف بالتزامات مستمرة ودورية خالل 

مدته؛ لذا يوصف بأنه من عقود املدة، أو عقد زمني، أو عقد ممتد))).

بال  املمكنة  الطرق  بجميع  اإلثبات  التجاري:  القضاء  يف  اإلثبات  حرية  بمبدأ  يقصد   (((
التجارية واملراسالت  قيد كالشهادة واإلقرار والكتابة والقرائن والدفاتر والسجالت 
التجارية.  املعامالت  يف  واملرونة  للرسعة  مراعاة  اإلثبات؛  طرق  من  وغريها  بأنواعها 
انظر: حرية اإلثبات يف النظام التجاري، يوسف اخلضري )بحث حمكم، املجلة القضائية، 

وزارة العدل، العدد السابع، رمضان، 434)هـ( ص6).
التأمني،  لرشكات  العام  )االحتاد  الكيالين  حممود  للتأمني،  األساسية  املبادئ  انظر:   (((

006)م( ص9).
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المبحث األول
أركان عقد التأمين البحري

يف  اختالفهم  عىل  بناء  قوالن؛  العقد  أركان  حتديد  يف  الرشيعة  لفقهاء 
وكان  اليشء  وجود  عليه  يتوقف  ما  بأنه  الركن  ف  عرَّ فمن  الركن؛  تعريف 
ف الركن بأنه ما  جزًءا منه يرى أن للعقد ركنًا واحًدا وهو الصيغة، ومن عرَّ
يتوقف عليه وجود اليشء وإن مل يكن جزًءا منه يرى أن للعقد ثالثة أركان 
الثاين  هي العاقدان واملعقود عليه والصيغة، القول األول للحنفية، والقول 
للجمهور)))، وهو القول املختار للباحث؛ لذا يمكن القول بأن أركان عقد 

التأمني البحري هي الصيغة والعاقدان واملعقود عليه.

الفقه  مدرسة  عىل  األركان  مفهوم  يف  سار  الباحث  أن  التنبيه  وجيدر 
الرضا  هي  األركان  جتعل  التي  القانونية  املدرسة  عىل  وليس  اإلسالمي 
كام  السعودية،  العربية  اململكة  يف  التنظيم  طبيعة  ملناسبتها  والسبب؛  واملحل 
الرضا واملحل والسبب  القانونيني ختتلف فمنهم من يطلق عىل  أن عبارات 
مسمى أركان موضوعية وجيعلها قسيمة لألركان الشكلية، ومنهم من يطلق 
فمصطلح  الشكلية،  للرشوط  قسيمة  وجيعلها  املوضوعية  الرشوط  عليها 

أركان أو رشوط حمل تسامح يف القانون.

الرتكي وعبد  املحسن  الرياض، ت. عبد  الكتب -  )دار عامل  قدامة  ابن  املغني،  انظر:   (((
الفتاح احللو، ط.3، 7)4)هـ( 36/6.
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المطلب األول: الصيغة:

الباطنة إلنشاء  إرادهتام  توجه  داالًّ عىل  املتعاقدين  ما صدر من  الصيغة: 
العقد وإبرامه، وهي اإلجياب والقبول.

وهذا اإلجياب والقبول الصادر جيب أن يأخذ شكاًل حدده النظام؛ ألن 
التأمني  عقد  يف  اإلرادة  فحرية  تقدم،  كام  شكيل  عقد  البحري  التأمني  عقد 
البحري مقيدة من ناحية االنعقاد أو اإلثبات بأمر ويل األمر الصادر يف شكل 
يف  الصيغة  فتظهر  التجاري)))،  البحري  النظام  نصوص  ضمن  نظامي  نص 

شكل كتايب يطلق عليه وثيقة التأمني.

السياسة  أحكام  من  انطالًقا  هذا  يستوعب  اإلسالمي  والفقه 
حتقيًقا  الترصف  وحرية  العقود  عىل  النظامية  القيود  تقبل  الرشعية)))التي 

ملصالح كبى.

مفهوم  وهو  الرضا،  رشط  أو  ركن  القانون  فقهاء  عند  الصيغة  يقابل 
إحداث  أجل  من  وتالقيهام  أخرى  بإرادة  إرادة  ترابط  عن  يعب  وضعي 
شكاًل  يأخذ  البحري  التأمني  عقد  يف  الرضا  عن  والتعبري  معني،  قانوين  أثر 
واحًدا، وهو الشكل الكتايب الذي ينتج عنه وثيقة التأمني، سواء لالنعقاد أو 

اإلثبات، عىل القولني.
راجع: املادة )94)( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((

عرفها اإلمام أبو الوفاء ابن عقيل احلنبيل همحر ُهللا بأهنا: »ما كان فعاًل يكون الناس معه   (((
وحي«.  به  نزل  وال  والرسول  اهلل  يضعه  مل  وإن  الفساد  عن  وأبعد  الصالح  إىل  أقرب 
العلمية -  الكتب  القيم اجلوزية )دار  ابن  السياسة الرشعية،  الطرق احلكمية يف  انظر: 

بريوت، 5)4)هـ( ص4).
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عقد  يكون  أن  جيب  والقانون  الرشيعة  يف  العامة  للقواعد  وإعاماًل 
والتدليس  واإلكراه  الغلط  وهي  اإلرادة  عيوب  من  سامًلا  البحري  التأمني 
واالستغالل)))، ال سيام أنه عقد احتاميل، وعقد منتهى حسن النية كام تقدم.

مسألة: وثيقة التأمني:

الناحية  من  متثل  وثيقة؛  البحري  التأمني  عقد  بموجب  يصدر  أن  جيب 
حددها  بيانات  تتضمن  أن  وجيب  البحري،  للتأمني  الشكيل  الرشط  الفقهية 

النظام.

ويمكن تعريف وثيقة التأمني البحري بأهنا: »حمرر مكتوب عقًدا للتأمني 
البحري بني طرفيه، أو إثباته، مؤقًتا أو هنائيًّا، اسميًّا أو إذنيًّا أو حلامله، وفًقا 
للرشوط النظامية، والرشوط االختيارية، ال يثبت ما يطرأ عليه إالَّ كتابة«))).

رشح التعريف:

البحري،  التأمني  لعقد  الكتابة  اشرتاط  عىل  تنبيه  مكتوب«:  »حمرر   -
الرسمية أو العرفية.

النعقاد  رشط  الكتابة  بأن  القول  عىل  تنبيه  البحري«:  للتأمني  »عقًدا   -
البحري. التأمني 

سابق(  )مرجع  السنهوري  الرزاق  عبد  املدين،  القانون  رشح  يف  الوسيط  للمزيد:   (((
.((3/4

ليكون  التعريف؛  هذا  وضع  يف  األحكام  استقراء  بعد  فاجتهدت  عرفها،  من  أجد  مل   (((
مشرًيا إىل مسائل وثيقة التأمني.
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ال  لإلثبات  رشط  الكتابة  بأن  اآلخر  القول  عىل  تنبيه  إثباته«:  »أو   -
لالنعقاد.

بشكل  التأمني  وثيقة  تصدر  قد  العميل  الواقع  يف  هنائًيا«:  أو  »مؤقًتا   -
تكون  التي  النهائية  الوثيقة  تصدر  أن  إىل  مؤقتة-  مذكرة  -تسمى  مؤقت 
التأمني  وثيقة  بأن  القول  يمكن  االعتبار  هبذا  اإلعداد؛  مرحلة  يف  حينها 
فالوثيقة  احلكم،  نفس  هلام  القانونية  الناحية  ومن  وهنائية،  مؤقتة  نوعان: 
املؤقتة ملزمة للطرفني إىل أن تصدر الوثيقة النهائية؛ ولعل احلكمة من ذلك 
ع(  مراعاة ما يتطلبه إصدار الوثيقة النهائية من وقت، وحرص املنظِّم )املرشِّ
التأمني، فال يتهرب طرف من  عىل حتقيق أقىص محاية قانونية ألطراف عقد 
املؤقتة عقد  الوثيقة  أن  ُيلَحظ  أن  مؤقتة، وجيب  وثيقة  أهنا  بدعوى  التزاماته 
موقع بني الطرفني بشكل مؤقت، وختتلف عن جمرد طلب التأمني أو عرض 

التأمني الذي يكون موقًعا من طرف واحد))).

أنواع  باعتبار املستفيد منها  التأمني  إذنيًّا أو حلامله«: وثيقة  - »اسميًّا أو 
ثالثة)))، كل نوع له أحكامه يف انتقاهلا.

أ. الوثيقة االسمية: هي التي تصدر باسم شخص معني، وهي غري قابلة 
لالنتقال إالَّ بطريقني:

انظر: القانون البحري، الرشقاوي )مرجع سابق( ص9)5.  (((
باسم  التأمني  وثيقة  »تكون  التجاري عىل:  البحري  النظام  املادة )95)/)( من  تنص   (((

املؤمن له أو ألمره، أو حلاملها«.
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املعروفة رشًعا، مما يعني وجوب  أحدمها: بموجب أحكام حوالة احلق 
ن وقبوله. وال تنتقل إالَّ مع األشياء املؤمن عليها؛ ألهنا حمل احلق. إبالغ املؤمِّ

ويف  التأمني،  وثيقة  يف  التأمني  طريف  بموافقة  كتابيًّا  التعديل  الثاين: 
العقد  عن  تنازاًل  ال  جديًدا،  عقًدا  كونه  إىل  أقرب  هذا  الفقهي  التكييف 

األول، وعموًما فالرشوط بني طريف التأمني هلا دورها يف هذا األمر))).

معروف  مالكها  السفينة؛ ألن  البحري عىل  التأمني  النوع يف  هذا  يغلب 
مستقرة))). وملكيتها 

ب. الوثيقة اإلذنية أو ألمر: وهي القابلة للتداول بالتظهري، وهذا النوع 
التي  الشحن  سندات  مع  تداوهلا  ليسهل  البضائع؛  عىل  التأمني  يف  يغلب 

تكون إذنية يف الغالب.

ج. الوثيقة حلاملها: وهي القابلة للتداول باملناولة، حيث ينتقل احلق يف 
إالَّ  النظام  أجازه  النوع وإن  للمستفيد، وهذا  الوثيقة  تسليم  بمجرد  التأمني 

أنه نادر يف االستخدام العميل)3).

- »وفًقا للرشوط النظامية«: املراد هبا أمران:

متفقة  قواعد  التأمني  عقد  النتقال  املنظم  وضع  فقد  السفينة  عىل  التأمني  بخصوص   (((
البحري  النظام  من   )338( املادة  انظر:  احلق.  حلوالة  العامة  األحكام  مع  العموم  يف 

التجاري.
القانون البحري، مصطفى كامل )مرجع سابق( ص475.  (((

انظر: القانون البحري، عادل املقدادي )مرجع سابق( ص58).  (3(
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أ. البيانات التي نص النظام عىل وجوب ذكرها يف عقد التأمني البحري، 
حمل  وموطنامها،  له  ن  واملؤمَّ ن  املؤمِّ اسم  ومكانه،  التأمني  عقد  تاريخ  وهي 
ونطاقها  ومدهتا  واستثناءاهتا  وحدودها  التأمينية  التغطية  وصف  التأمني، 

اجلغرايف، مبلغ التأمني وقسطه، أي بيان آخر حتدده اللوائح))).

النصوص  ألهنا  الطرفني؛  قبل  من  خمالفتها  جيوز  ال  التي  الرشوط  ب. 
النظامية الواردة هبا آمرة، فتعد من قبيل النظام العام.

عقد  مقتىض  أو  الرشع  خيالف  ال  رشط  أي  االختيارية«:  »والرشوط   -
ل،  املكمِّ النظامي  النص  ختالف  التي  الرشوط  ذلك  يف  بام  البحري،  التأمني 
أو النصوص التي أجاز النظام االتفاق عىل خالفها، والقاعدة أن األصل يف 
الرشوط الصحة واللزوم ما مل ختالف مقصود الرشع أو العقد، بدليل قوله 
ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))واملسلمون عىل رشوطهم إالَّ رشًطا حرم حالاًل، أو أحل 

حراًما(())).

- »ال يثبت ما يطرأ عليه إالَّ كتابة«: كام أنه ال يثبت عقد التأمني البحري 
الدفع  يمكن  فال  بالكتابة،  إالَّ  له  تعديل  أي  يثبت  ال  أيًضا  بالكتابة،  إالَّ 
املنظِّم عىل حتقيق  املكتوب مشافهة؛ وهذا حرٌص من  باالتفاق عىل خالف 

احلامية القانونية لعقد التأمني البحري، ومحاية حقوق أطرافه.

راجع: املادة )94)(، )350( من النظام البحري التجاري.  (((
رواه الرتمذي يف كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول اهلل ىلص ُهللا هيلع ملسو يف الصلح   (((

برقم )35)، صححه األلباين )السلسلة الصحيحة برقم 5)9)).
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وثمة مسائل تتعلق بوثيقة التأمني جيب التنبيه عليها:

التوقيع عىل وثيقة  السعودي عىل وجوب  البحري  املنظِّم  أواًل: مل ينص 
أنظمة بحرية مقارنة نصت عىل وجوب ذلك)))؛  البحري، بخالف  التأمني 
عبة  ال  املحررات  هذه  مثل  أن  معلوم  ألنه  ذلك  عن  أعرض  املنظِّم  ولعل 
ا أم إلكرتونيًّا، ولو نص  هبا ما مل يوقعها ذوو الشأن، سواء أكان توقيًعا عاديًّ
سواء  الوكالة  يف  العامة  القواعد  إعامل  مع  أوىل،  لكان  التوقيع  عىل  املنظِّم 

العادية أو الوكالة بالعمولة))).

بحرية  أنظمة  بخالف  التأمني،  وثيقة  لغة  عىل  املنظِّم  ينص  مل  ثانًيا: 
اللغة  لغة أخرى، وتقديم  العربية، مع جواز  اللغة  مقارنة)3)، ولو نص عىل 

العربية يف االحتجاج لكان أوىل.
ثالًثا: مل ينص املنِّظم البحري عىل شكل وثيقة التأمني، رسمية أو عرفية، 
للواقع  األنسب  فهو  ذلك  يف  أحسن  وقد  املقارنة)4)،  البحرية  األنظمة  مثل 
يف  املصلحة  لزمت  إذا  تنفيذية  بالئحة  للتقييد  قابل  اإلطالق  وهذا  العميل، 

املستقبل.

الدفوع  تطهري  قاعدة  عليها  تنطبق  ال  البحري  التأمني  وثيقة  رابًعا: 
ولو  الوثيقة  حامل  مواجهة  يف  حيتج  أن  ن  فللمؤمِّ االنتقال،  أو  بالتظهري 

مرصي ))34/)(، أردين )98)(، إمارايت )373/)(، كويتي ))7)/)).  (((
للمزيد عنها: القانون التجاري السعودي، حممد حسن اجلب )مرجع سابق( ص 77.  (((

مثل: كويتي )69)/)).  (3(
بعض األنظمة نص عىل قبول الوثيقة الرسمية أو العرفية، كويتي )68)/)).  (4(
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ن له)))، فهي  كانت لآلمر أو للحامل بالدفوع التي جيوز له توجيهها إىل املؤمَّ
وإن شاهبت األوراق التجارية من وجه االنتقال بالتظهري أو التسليم، فإهنا 

ختالفها يف كثري من األوجه منها عدم تطهري الدفوع باالنتقال))).
ألحكام  مطابقة  أنموذجية  وثائق  هناك  فإن  العميل  الواقع  ناحية  ومن 
يف  أشهرها  إليها،  اإلضافة  ويمكن  املقارنة،  البحرية  القوانني  من  كثري 
السوق الدولية يف بريطانيا وثيقة اللويدز، ووثيقة رشوط جممع لندن ملكتتبي 
ووثيقة  السفن،  عىل  التأمني  وثيقة  مشهورتان،  وثيقتان  فرنسا  ويف  التأمني، 

التأمني عىل البضائع)3).

المطلب الثاني: العاقدان:

العاقد هو الذي يبارش العقد ويصدر عنه باإلجياب أو القبول، وملبارشته 
الوالية  توفر  أو  نفسه  عن  باألصالة  للتعاقد  األهلية  توفر  يشرتط  العقد 
الرشعية للتعاقد بالنيابة عن غريه، فالعاقد قد يكون أصياًل وقد يكون وكياًل، 
وقد يكون منفرًدا وقد يكون متعدًدا، وقد يكون شخصية حقيقية وقد يكون 

الوثيقة  حلامل  أنه:»يكون  عىل  التجاري  البحري  النظام  من   )(/(95( املادة  تنص   (((
ن أن حيتج يف مواجهته بالدفوع التي جيوز  الرشعي احلق يف املطالبة بالتعويض، وللمؤمِّ

له توجيهها إىل املؤمن له، ولو كانت وثيقة التأمني حمررة ألمر املستفيد أو حلاملها«.
للمزيد انظر: األوراق التجارية، عبد الرمحن قرمان )مكتبة الشقري - الرياض، ط.)،   (((

))0)م( ص 47-9).
انظر: القانون البحري، الرشقاوي )مرجع سابق( ص))5.  (3(
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شخصية اعتبارية، وقد اهتم الفقه اإلسالمي هبذه التفاصيل وحتدث الفقهاء 
بإسهاب عن أحكام العاقد من ناحية األهلية والوالية وتعدد العاقدين))).

التحقق  يسهل  الرشوط  من  وغريها  املتعاقَدين  ورضا  األهلية  ومسألة 
منها يف عقد التأمني البحري؛ كوهنا تتم بإجراءات شكلية حددها النظام.

ن له: ن( واملؤمَّ والعاقدان يف التأمني البحري مها )املؤمِّ

ن: أواًل: املؤمِّ
اململكة  يف  مسجلة  التأمني،  يف  متخصصة  عامة،  مسامهة  رشكة  هي 
مراقبة  نظام  حيكمها  وضوابط  إجرائية  قواعد  وفق  السعودية،  العربية 
السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  لرقابة  وختضع  التعاوين،  التأمني  رشكات 

ا، وللجان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية قضائيًّا))). إداريًّ

ن له: ثانًيا: املؤمَّ
صاحب  أو  جمهزها،  أو  السفينة،  مالك  يكون  وقد  املستأِمن،  ويسمى 
ليس  أنه  غري  البحري،  التأمني  عقد  يف  امللتزم  وهو  بحًرا،  املنقولة  البضاعة 
التأمني  التأمني الحًقا؛ ألن وثيقة  املستفيد من عقد  بالرضورة أن يكون هو 
وطالب  التأمني  وثيقة  إليه  آلت  فمن  واملناولة،  بالتظهري  للتداول  قابلة 

انظر: املغني، ابن قدامة )مرجع سابق( 36/6، املدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا   (((
)دار القلم - دمشق - سوريا، ط.)، 8)4)هـ( )/5)4.

م/)3  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التعاوين،  التأمني  رشكات  مراقبة  نظام  راجع:   (((
وتاريخ )/4/6)4)هـ.
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يكون  قد  فاملستفيد  وعليه  املستفيد،  هو  الرضر  حدوث  عند  بالتعويض 
املالك أو املجهز أو الشاحن أو الدائن املرهتن أو الدائن املمتاز مثاًل.

واملستفيد  له،  ن  واملؤمَّ ن،  املؤمِّ يكون  أن  فيشرتط  األحوال  كل  ويف 
البحري،  التأمني  مبادئ  من  أسايس  مبدأ  فهي  تأمينية)))،  مصلحة  صاحب 
بتخلفها يبطل عقد التأمني بطالًنا مطلًقا، بنص النظام، فهي من قبيل النظام 

العام، والنص الوارد هبا نص ملزم.

مبارشة)))،  غري  أو  مبارشة  مرشوعة،  مصلحة  هي  التأمينية:  املصلحة 
ن عليه وربحه مع عدم حصول الرضر،  ضابطها أن تكون منفعة اليشء املؤمَّ
التأمني  مبادئ  من  رئيسيًّا  مبدأ  التأمينية  املصلحة  كانت  وإنام  وسالمته؛ 

التالية: البحري لالعتبارات 

أن غاية عقد التأمني البحري التعويض عند حصول الرضر.. )

البحري للرتبح واإلثراء بال سبب)3)؛ مما . ) التأمني  منع استغالل عقد 
خيرجه عن غرضه.

تنص املادة )97)/)( من النظام البحري التجاري عىل أنه: »ال جيوز أن يكون طرًفا يف   (((
عقد التأمني أو مستفيًدا منه إالَّ من كانت له مصلحة يف عدم حصول اخلطر«، يقابلها 

كويتي )73)/)(، إمارايت )368(، مرصي )345).
انظر: القانون البحري، مصطفى كامل )مرجع سابق( ص470.  (((

من أجود النصوص القانونية يف ذلك م )67)/)( من قانون التجارة البحرية الكويتي:   (3(
له  املؤمن  إفادة  أن يرتتب عليه  تعويض، وال جيوز  البحري عقد  التأمني  »ويعتب عقد 

من حتقق اخلطر بام يزيد عن القدر احلقيقي للرضر، ويبطل كل اتفاق خيالف ذلك«.
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ن . 3 املؤمَّ اخلطر  حلصول  يؤدي  سلبي  أو  إجيايب  عمل  بأي  للقيام  منًعا 
منه.

لو كان من مصلحة أحد الطرفني حصول الرضر لكان عقد مقامرة . 4
خالًصا))).

مسألة:

ملصلحة  البحري  التأمني  جواز  عىل  السعودي  البحري  النظام  ينص  مل 
التأمني  عقد  جواز  عىل  نصت  أخرى)))،  بحرية  أنظمة  فعلت  كام  الغري، 

ملصلحة شخص معني أو غري معني.

والتأمني ملصلحة الغري: هو تأمني يعقده شخص باسمه اخلاص ملصلحة 
الشخص  التأمني حلساب  يعقد  وإنام  العقد،  اسمه يف  يظهر  آخر ال  شخص 
الذي تكون له الحًقا املصلحة يف التأمني وقت احلادث، وقد يكون معروًفا 
يف  التأمني  من  النوع  هذا  ويكثر  الحًقا.  ويبان  معروف  غري  أو  العقد،  عند 
التأمني  وثيقة  تداول  فيتم  املتعددة،  للبيوع  قابلة  ألهنا  البضائع  عىل  التأمني 

مع سند الشحن)3).

سابق(  )مرجع  السنهوري  الرزاق  عبد  املدين،  القانون  رشح  يف  الوسيط  انظر:   (((
.(087/7

كويتي )70)/)(، إمارايت )369(، أردين )))3(، مرصي )343/)).  (((
القاهرة،   - العربية  النهضة  )دار  عوض  الدين  مجال  عيل  البحري،  القانون  انظر:   (3(

987)م( ص369.
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ن له امللتزم أمام  يرتتب عىل هذا: بقاء املوقع عىل وثيقة التأمني هو املؤمَّ
أكان  سواًء  الوثيقة،  حامل  وهو  للمستفيد  يكون  التعويض  ومبلغ  ن،  املؤمِّ
ن ملصلحته، أم غريمها ممن آلت إليه بالتداول  هو املوقِّع عىل الوثيقة، أم املؤمَّ
يف  له  التي  بالدفوع  التمسك  يف  ن  املؤمِّ حق  بقاء  مع  الرشعي،  الوجه  عىل 

ن له وعدم تطهرها باالنتقال. مواجهة املؤمَّ

العقد  هذا  بتأمل  الغري:  البحري ملصلحة  التأمني  لعقد  الفقهي  التكييف 
النفع  اشرتاط  مع  عقد  بأنه  وصفه  يمكن  الرشعية،  األحكام  عىل  وخترجيه 
لألدلة  الرشط)))،  هذا  صحة  العلم  أهل  ويرى  العقد،  عن  ألجنبي  املباح 

التالية:

أن األصل يف الرشوط الصحة واللزوم، ما مل ختالف مقصود الرشع . )
أو العقد، بدليل قوله ىلص ُهللا هيلع ملسو: )واملسلمون عىل رشوطهم إالَّ رشًطا 

حرم حالاًل، أو أحل حراًما(.

عن سفينة))) قال: »كنت مملوًكا ألم سلمة فقالت: أعتقك وأشرتط . )
عليك أن ختدم رسول اهلل ىلص هللا هيلع ملسو ما عشت، فقلت: إن مل تشرتطي 

 ،389/7 6)4)هـ(  الرياض، ط.)،   - العدل  )وزارة  للبهويت  القناع،  انظر: كشاف   (((
)مطبعة  البعيل  الدين  لعالء  تيمية،  ابن  اإلسالم  شيخ  فتاوى  من  الفقهية  االختيارات 

السنة املحمدية - القاهرة، ت. حممد الفقي، 369)هـ( ص4)).
وكنيته  ِمْهَراُن،  اسُمه  قيَل:  العرِب،  ِدي  ُمَولَّ ِمن  الفاِء،  وكرِس  السنِي،  بفتِح  َسِفينََة:   (((
اهلل  رسول  خدمة  عليه  واشرتطت  فأعتقته،  سلمة،  ألم  موىل  كان  الرمحن،  عبد  أبو 
ىلص ُهللا هيلع ملسو سفينة؛ لقصة غريبة ذكرها ابن األثري يف  ىلص ُهللا هيلع ملسو، سامه النبي 

أسد الغابة.
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واشرتطت  فأعتقتني  عشت  ما  ملسو  هيلع  هللا  ىلص  اهلل  رسول  فارقت  ما  عيلَّ 
.(((» عيلَّ

خيدم  أن  سفينة  عىل  اشرتطت  سلمة  أم  أن  احلديث:  من  الداللة  وجه 
رسول اهلل ىلص هللا هيلع ملسو، مع أنه أجنبي عن العقد، وعليه يقاس االشرتاط 

ملصلحة الغري يف كل عقد.

وبام أن القواعد العامة يف اململكة العربية السعودية مستمدة من الرشيعة 
اإلسالمية وأحكام الفقه اإلسالمي؛ فيمكن القول بأن عقد التأمني البحري 

ملصلحة الغري صحيح عماًل وقضاًء.

العمولة؛  وكيل  بواسطة  التأمني  وبني  الغري  ملصلحة  التأمني  بني  وفرٌق 
مع  يتعامل  أنه  إالَّ  اخلاص  باسمه  التأمني  يعقد  كان  وإن  العمولة  فوكيل 
العامة  والقواعد  األصيل،  ل  املوكِّ هو  معروف  شخص  حلساب  املؤمِّن 

ل ووكيله))). للوكالة بالعمولة تنظم العالقة بني هذا املوكِّ

المطلب الثالث: المعقود عليه )الخطر(:

املعقود عليه هو ما يقع عليه التعاقد ويظهر فيه أثر العقد وأحكامه، وله 
أن  عليه  املعقود  يف  الفقهاء  اشرتط  فقد  اإلسالمي،  الفقه  يف  العامة  قواعده 

أخرجه أمحد يف مسنده 5/)))، وأبو داود يف سننه - واللفظ له - كتاب: العتق، باب:   (((
يف العتق عىل الرشط، ح ))393( قال الشيخ األلباين همحر ُهللا: »حسن اإلسناد«. انظر: 
)املكتب اإلسالمي - بريوت،  لأللباين  السبيل،  منار  أحاديث  الغليل يف ختريج  إرواء 

ط.)، 405)هـ( 75/6).
انظر: القانون البحري، عيل مجال الدين عوض )مرجع سابق( ص370.  (((
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وهو  ذلك،  بعد  الوجود  ممكن  يكون  أو  العقد  انعقاد  وقت  موجوًدا  يكون 
للتعيني  قاباًل  أو  معيَّنًا  يكون  وأن  املستقبيل،  أو  الفعيل  بالوجود  عنه  يعب  ما 
ال  مرشوًعا  يكون  وأن  بالنوع،  أم  بالذات  معينًا  أكان  سواء  كافية،  بصورة 

يمنع الرشع من التعامل فيه))).

ويقابل مفهوم املعقود عليه يف الفقه اإلسالمي، مفهوم املحل يف القانون 
منافع  أو  أعيان  من  التعاقد  حوله  يدور  الذي  »اليشء  به  ويقصد  املدين، 
العقد)))،  االلتزام ال يف  املحل ركن يف  أن  يرى  البعض  أن  أو خدمة«، عىل 
أو  وجوده  فاشرتطوا  اإلسالمي،  الفقه  رشوط  من  قريبة  فيه  ورشوطهم 
أو اآلداب  العام  للنظام  للتعيني، وأال يكون خمالًفا  إمكان وجوده، وقابِليَّته 
للتعامل بسبب طبيعته،  أو ال يصلح  فيه،  التعامل  القانون عىل منع  أو نصَّ 

أو باعتبار ختصيصه للمنفعة العامة)3).

عند  م عليها  ويُقدَّ العامة،  القواعد  تلك  البحري  التأمني  ُيراعى يف عقد 
املتعلقة  البحرية  النظامية  النصوص  يف  الواردة  اخلاصة  القواعد  التعارض 
بالتأمني البحري؛ ألن اخلاص مقدم عىل العام، مع مراعاة أن النص النظامي 

اخلاص يمكن أن ُيفَهم وُيفرسَّ اسرتشاًدا بالقواعد العامة.

انظر: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، حممد الرشبيني اخلطيب )دار الفكر - بريوت،   (((
منتهى  رشح   ،(06/( 5)4)هـ(  الفكر،  بدار  والدراسات  البحوث  مكتب  ت. 

اإلرادات، البهويت )عامل الكتب - بريوت، ط.)، 4)4)هـ( )/)4).
انظر: الوسيط، للسنهوري )مرجع سابق( 90/4).  (((

الكويت،  )جامعة  حجازي  احلي  عبد  الكويتي،  للقانون  وفًقا  لاللتزام  العامة  النظرية   (3(
)98)م( )/05).
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اليشء،  عليه وجود  يتوقف  ما  الفقهاء هو  عند  الركن  أن  وتأسيًسا عىل 
ًيا  توقِّ إالَّ  ُيعَقد  فلم  خطر،  وجود  عىل  يتوقف  البحري  التأمني  عقد  أن  وبام 
معه  يدور  فهو  اخلطر،  هذا  مع  تدور  وأحكامه  التزاماته  وكل  اخلطر،  هلذا 
وجوًدا وعدًما؛ لذلك فإن املعقود عليه يف عقد التأمني البحري هو »اخلطر«، 
ن عليه، وهو العنرص  ا كان اليشء املؤمَّ فهو ركٌن وحملٌّ يف التأمني البحري أيًّ
ن له،  ن، ومؤمَّ اجلوهري فيه، وال يتصور قيام تأمني بحري إالَّ بوجود مؤمِّ

ن منه وهو اخلطر))). ومؤمَّ

مسألة: تعريف اخلطر كركن للتأمني البحري:

نوًعا  البحرية، حمدٌد  املالحة  بسبب  ، حمتمٌل، ألمواٍل؛  قهريٌّ هو حادٌث 
ومكاًنا وزماًنا))).

رشح التعريف:

الوصف  الطرفني، خيرج هبذا  إرادة  أي حدوثه خارج عن  »قهري«:   -
إلحداث  إجيايب  بفعل  أكان  سواًء  الطرفني،  أحد  من  العمدي  احلادث 
باطاًل  يقع  هلذا  خمالف  رشط  وأي  والتقصري،  باإلمهال  سلبي  أو  الرضر، 
بطالًنا مطلًقا؛ النتفائه مع فكرة التأمني أساًسا، مع التنبُّه إىل أن األخطاء غري 

العمدية اإلجيابية والسلبية تبقى مشمولة بالتأمني.

انظر: الوسيط، للسنهوري )مرجع سابق( 7/7))).  (((
وضعت هذا التعريف اجتهاًدا بعد استقراء أحكامه، ليسهل استحضار األحكام بذكر   (((

التعريف.
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املستقبل؛  يف  وعدمه  احلصول  بني  ومرتدد  الوقوع،  جمهول  -»حمتمل«: 
خيرج بذلك اخلطر الذي حصل قبل العقد، أو الذي زال قبل العقد، وعندها 

يكون التأمني باطاًل بطالًنا مطلًقا؛ ولذا يوصف عقد التأمني بأنه احتاميل.

وصف املحتمل يشمل حالتني:

يف  وعدمه  احلصول  بني  ومرتدد  الوقوع،  جمهول  حقيقة:  املحتمل 
املستقبل، وهو هبذا الوصف خطر مستقبيل.

بذلك  يعلم  مل  ولكن  املايض،  يف  زال  أو  وقع  الذي  ُحكاًم:  املحتمل 
اخلطر  أن  ن  املؤمِّ يظن  أو  يقع،  مل  اخلطر  أن  له  ن  املؤمَّ يظن  بل  املتعاقَدين، 
أنه  بمعنى   ، ماديٌّ ال  شخصٌّ  معياره  البحري  التأمني  يف  فاالحتامل  َيُزل،  مل 
حمتمل بحسب ما قام يف ذهن املتعاقَدين وقت إبرام العقد، يرتتب عىل ذلك: 
صحيح،  فالعقد  يعلام  ومل  العقد  إبرام  قبل  زال  أو  فعاًل  وقع  قد  كان  لو  أنه 
هذه  وتسمى  البي،  التأمني  عقد  عن  البحري  التأمني  عقد  يميز  مما  وهذا 

املسألة »جواز التأمني البحري من الرضر الظني«))).

مسألة: إثبات العلم باخلطر وقت إبرام العقد))(:

ترتب عىل  الذهن؛  قائم يف  أمر خفي  والعلم  املعيار شخص،  نظًرا ألن 
ذلك ما ييل:

األصل افرتاض عدم العلم باخلطر.. )

انظر: القانون البحري، مصطفى كامل )مرجع سابق( ص459.  (((
راجع املادة )303( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((
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اخلطر . ) زوال  أو  بوقوع  يعلم  كان  الطرفني  أحد  أن  إثبات  صعوبة 
ن منه فعاًل. املؤمَّ

حلامية . 3 اًل  وتوصُّ الصعوبة  هذه  جتاوز  عىل  البحري  املنظِّم  من  حرًصا 
القرينة  أقام  أو تدليس، فقد  البحري من أي استغالل أو غش  التأمني  عقد 
أو  اهلالك  نبأ  بلوغ  بأن جمرد  القرينة  العلم، وتقيض هذه  دلياًل عىل  القانونية 
الذي  املكان  إىل  أو  العقد،  توقيع  مكان  إىل  عليها  ن  املؤمَّ لألشياء  الوصول 
واعتبار  به،  كاٍف العتباره يف حكم من علم  له  ن  املؤمَّ أو  ن  املؤمِّ فيه  يوجد 

العقد باطاًل مطلًقا.

املنظم . 4 أتاح  فقد  العقد؛  عىل  وأثرها  السابقة  القانونية  القرينة  لقوة 
من  بد  ال  عندها  لألصل،  والرجوع  الطرفني،  باتفاق  استبعادها  البحري 
التأمني البحري إالَّ إذا  إثبات العلم الشخص؛ ونتيجة لذلك ال يبطل عقد 
اليشء  هبالك  التأمني  عقد  إبرام  قبل  شخصيًّا  يعلم  كان  له  ن  املؤمَّ أن  ثبت 
العقد بوصول هذا  إبرام  ن كان يعلم شخصيًّا قبل  املؤمِّ أو أن  املؤمن عليه، 
ويسمى  التجاري،  القانون  يف  به  املعمول  اإلثبات  حرية  مبدأ  وفق  اليشء، 

حينها عقد التأمني عىل رشط األنباء السارة أو السيئة))).

- »ألمواٍل«: خيرج من ذلك التأمني عىل األشخاص كالركاب والبحارة 
ا ولو تعرضوا لألخطار البحرية. ا))) بل بريًّ فال يعد التأمني عليهم بحريًّ

انظر: القانون البحري، عيل مجال الدين عوض )مرجع سابق( ص)36.  (((
التجاري  البحري  النظام  من   )33(( واملادة   ،)(/309( املادة  من  مفهوًما  هذا  جتد   (((

السعودي.



569
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

واألموال: مجع مال، وهو يف الرشع »ما يقع عليه امللك، ويستبد به املالك 
عن غريه إذا أخذه من وجهه«)))، أو »كل ماله قيمة بني الناس وُيلَزم متِلُفه 
أو  أو »كل عني  السعة واالختيار«)))،  به حال  االنتفاع  بضامنه ويباح رشًعا 

حق له قيمة مادية يف التعامل«)3).

ن  وبحكم القواعد العامة يف الرشيعة والقانون جيب أن يكون املال املؤمَّ
التأمني  ُعدَّ  وإالَّ  مرشوعة؛  التأمينية  املصلحة  لتكون  مرشوًعا؛  مباًحا،  عليه 

البحري باطاًل)4).
واألموال التي جيوز أن تكون موضوًعا للتأمني البحري)5)، هي:

السفينة: ويشمل جواز التأمني البحري عىل السفينة:. )
أ. ذات السفينة: أي جسمها وهيكلها

ن له؛ ألن  اململوكة للمؤمَّ ب. أجهزهتا، وآالهتا املحركة هلا، وملحقاهتا 
السفينة وحدة قانونية تشمل ذلك.

987)م(  ط.)،  بريوت،   - العلمية  الكتب  )دار  الشاطبي  اإلمام  املوافقات،  انظر:   (((
.(4/(

العلمية - بريوت،  الكتب  الرشبيني )دار  املنهاج، اخلطيب  املحتاج رشح  انظر: مغني   (((
ط.)، 994)م( )/)34.

لسنة   )43( رقم  األردين  املدين  القانون  منها  املدنية،  القوانني  من  كثري  عرفته  هبذا   (3(
976)م يف املادة )53).

سابق(  )مرجع  العطري  القادر  عبد  البحرية،  التجارة  قانون  رشح  يف  الوسيط  انظر:   (4(
ص495.

رجع: املادة )96)( من النظام البحري التجاري السعودي.  (5(
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إالَّ  فيها  املنازعة  جتوز  فال  السفينة  قيمة  عىل  التأمني  عقد  يف  اتفق  وإذا 
مع  البحري،  اإلنقاذ  مرصوفات  أو  املشرتكة  اخلسارة  يف  اإلسهام  حالة  يف 
ن  للمؤمَّ اململوكة  امللحقات  عىل  يعقد  تارخيه  كان  ا  أيًّ تأمني  كل  أن  مراعاة 
له وحدها يرتتب عليه يف حالة اهلالك الكيل أو الرتك ختفيض قيمة السفينة 

املتفق عليها بام يعادل قيمة هذه امللحقات))).
ا، وكل  السفن عملية مكلفة جدًّ اإلنشاء: ألن صناعة  السفينة طور  ج. 
صاحلًا  حمالًّ  جتعله  التي  وأمهيته  قيمته  له  منه  االنتهاء  يتم  السفينة  من  جزء 

البحري. للتأمني 
احلمولة، وحاويات البضائع، وأي ممتلكات موجودة يف السفينة.. )
األجرة، وأجرة الركاب، والعمولة وأي مبلغ مايل مشابه.. 3

أي مسؤولية))) حيتمل وقوعها تتعلق بالسفينة وأي ممتلكات عليها، . 4
كام لو اصطدمت السفينة بأخرى أو بيشء ثابت أو متحرك أو عائم؛ وترتب 

ا ضد الغري)3). عليها مسؤولية، ويمكن أن نسمي هذا التأمني تأمينًا بحريًّ

مفهوم  حول  وللمزيد  السعودي،  التجاري  البحري  النظام  من   )335( املادة  راجع:   (((
السفينة قانوًنا، انظر: قانون التجارة البحرية اجلديد، جالء وفاء حممدين )دار اجلامعة 
النظام  السفينة يف  الواردة عىل  الترصفات  اجلديدة - اإلسكندرية، 997)م( ص)4، 
البحري السعودي -دراسة حتليلية مقارنة-، خالد بن مرزوق الذيايب )رسالة دكتوراه: 

قسم األنظمة، باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، 438)هـ( ص)).
التأمني من املسؤولية هو تأمني يبمه املجهز بقصد تغطية مسؤوليته عن األرضار التي   (((

تصيب الغري.
جتد أحكامه العامة يف املواد )309/)(، ))33(، )346(، )357( من النظام البحري   (3(

السعودي. التجاري 
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غري أن هذا التعداد مل يأِت عىل سبيل احلرص؛ بداللة اإلشارة))) يف كلمة 
»جيوز« الواردة يف صدر املادة)))؛ التي تشري إىل أن املنظم مل يرد احلرص وإنام 
عليه  يقاس  أن  يمكن  وبالتايل  العميل؛  الواقع  يف  عليه  ن  يؤمَّ ما  تعداد  أراد 
للتأمني  قابٌل  البحرية  املالحة  ملخاطر  ض  معرَّ ماٍل  كل  أن  والقاعدة  غريه، 

البحري)3)، وهذا العموم مستفاد من النص النظامي رصاحة وإشارة)4).
التأمني  عقد  يف  اخلطر  أن  لبيان  القيد  هذا  البحرية«:  املالحة  »بسبب   -
، فاملنظِّم إنام قصد من التأمني تغطية األخطار البحرية،  البحري خطٌر بحريٌّ

داللة اإلشارة: »العمل بام ثبت بنظم الكالم لغًة لكنَّه غري مقصود وال سيق له النص«،   (((
بريوت،   - اإلسالمي  )املكتب  الصالح  أديب  حممد  النصوص،  تفسري  انظر:  للمزيد 

ط.5، 9)4)هـ( )/)39.
صدر املادة )96)(: »جيوز أن يكون حمل التأمني البحري ما يأيت...«. ويف رأي الباحث   (((
أن املنظم لو مل يستخدم كلمة »حمل« لكان أجود صياغة؛ ألن »املحل« باملفهوم القانوين 
هو ما يدور حوله التعاقد، وهبذا املفهوم فإن املحل يف عقد التأمني البحري هو اخلطر، 

كام تقدم، لو قال -مثاًل-: »جيوز التأمني عىل ما ييل« لكان أجود.
التأمني  »جيوز   :)345 )م  كاملرصي  رصاحة،  ذلك  عىل  أخرى  بحرية  قوانني  نصت   (3(
عىل مجيع األموال التي تكون معرضة لألخطار البحرية« واإلمارايت )م367(: »جيوز 
املنظِّم  أضاف  ولو  البحر«،  ألخطار  معرضة  تكون  التي  األموال  مجيع  عىل  التأمني 
السعودي هذه العبارة ربام كان أجود؛ للبعد عن اجلدل الفقهي إذا ما ظهرت منتجات 

تأمينية جديدة يف سوق التأمني البحري.
رصاحة يف عجز املادة )93)( من النظام البحري التجاري: »ترسي أحكام هذا الباب   (4(
عىل عقد التأمني الذي يكون موضوعه تغطية األخطار البحرية«، وإشارة كام تم بيانه 

يف املادة )96)).
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مقصود  فيه  يتحقق  للعلة)))  مناِسب  خطر  وكل  منصوصة)))،  احلكم  فِعلَّة 
ف األخطار البحرية بأهنا: »احلوادث  ا. واملنظم قد عرَّ املنظِّم يعد خطًرا بحريًّ

غري املتوقعة التي حيتمل وقوعها؛ املتعلقة برحلة بحرية«)3).
بناء عىل التأصيل السابق للمسألة؛ يتبني أن اخلطر البحري يشمل ما ييل:

اخلطر املتعلِّق بالسفينة: بمجرد ورود التأمني عىل السفينة وملحقاهتا . )
للمالحة  إال  توجد  مل  ألهنا  ا؛  بحريًّ تأمينًا  ُعدَّ  اإلنشاء)4)؛  طور  والسفينة 

البحرية أصاًل.
اخلطر الذي يكون سببه البحر مبارشة.. )
سبًبا . 3 البحر  يكن  مل  ولو  البحر،  يف  الوجود  أثناء  يكون  الذي  اخلطر 

للكارثة. مبارًشا 

البحرية«  األخطار  »تغطية  هي:  البحري  التأمني  يف  فالعلة   :)(93( املادة  عجز  يف   (((
واحلكم يدور مع علته وجوًدا وعدًما.

للمزيد حول علة النص، انظر: تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومعاقد الفصول،   (((
لإلمام عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي )739هـ( برشح د. عبد اهلل صالح الفوزان 

)دار ابن اجلوزي - الرياض، ط.4، )43)هـ( ص387 وما بعدها.
املادة ))/8)( من النظام البحري التجاري، والتعريف يثري بعض اإلشكاالت خاصة   (3(

قوله: »غري املتوقعة«.
جيوز التأمني عىل السفينة طور اإلنشاء؛ برشط وجود جزء من السفينة قد تم بناؤه يمكن   (4(
إيقاع التأمني عليه وتتوفر فيه رشوط التأمني البحري؛ وهذا أمر متصور وواقعي؛ فإن 
قيمته  له  منه  االنتهاء  يتم  السفينة  من  جزء  وكل  جًدا،  مكلفة  عملية  السفن  صناعة 
الغري  قبل  املسؤولية  عىل  التأمني  املنظم  أجاز  بل  للتعامل،  حماًل  جتعله  التي  وأمهيته 
واملادة   ،)3(6( املادة  راجع  واإلصالح.  اإلنشاء  طور  يف  ومصلحها  السفينة  لصانع 
)357( من النظام البحري السعودي. وللمزيد حول التأصيل الرشعي والنظامي ملثل 
النظام البحري السعودي، خالد  الواردة عىل السفينة يف  هذه املسألة انظر: الترصفات 

مرزوق الذيايب )مرجع سابق( ص40).
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لنقل . 4 حمالًّ  األموال  تكون  أن  به:  واملراد  التبعي)))،  البحري  اخلطر 
البحري  التأمني  البحري، فترسي عليها قواعد  للنقل  ل  بري أو جوي مكمِّ

خالل النقل املختلط، ألن التابع تابع، ويثبت تبًعا ما ال يثبت استقالاًل))).

النظام،  بنص  أو  العاقَدين  بنص  إما  وزمنًا«:  ومكاًنا  نوًعا  -»حمدٌد 
النظام  أو  الرشع  خيالف  مل  ما  معتٌب  البحري  التأمني  طريف  بني  فاالتفاق 
العام أو النصوص اآلمرة، وإذا مل يوجد اتفاق ُفرسِّ العقد بموِجب نصوص 
وحدودها  التأمينية  التغطية  وصف  البحري  التأمني  عقد  يف  وجيب  النظام، 

واستثناءاهتا ومدهتا ونطاقها اجلغرايف.)3)

نوًعا: نص املنظِّم عىل أخطار بحرية يشملها التأمني البحري، وأخطار بحرية 
ال يشملها.

األخطار التي يشملها التأمني البحري: أ. 
بام أنه جيوز التأمني من كل خطر بحري، وإرادة الطرفني يف العقد معتبة 
رضورة  السعودي  البحري  املنظِّم  يَر  فلم  آمًرا؛  ا  نصًّ أو  رشًعا  ختالف  مل  ما 
واجلنوح  والغرق  كالعاصفة  منها،  ن  املؤمَّ البحرية  األخطار  كل  لتعداد 

تنص املادة )345( من النظام البحري التجاري السعودي عىل أنه: »إذا كانت البضائع   (((
أثناء الرحلة حمالًّ لنقل بري أو هنري أو جوي مكمل هلذه الرحلة، رست عليها أحكام 

التأمني البحري خالل مدة النقل املذكور، إالَّ إذا اتفق عىل غري ذلك«.
انظر: موسوعة القواعد الفقهية، حممد صدقي البورنو )مكتبة التوبة - الرياض، ط.)،   (((

8)4)هـ( )/ 58).
املادة )94)/).د( من النظام البحري التجاري السعودي.  (3(
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يف  ألمهيتها  البعض  عىل  نص  لكنه  واالنفجار،  واحلريق  البحري  والتصادم 
ن له، وهي: ن جتاه املؤمَّ حتديد التزامات املؤمِّ

ن . ) ن عليها بسبب اخلطر املؤمَّ األرضار املادية التي تلحق األشياء املؤمَّ
منه.

البحرية . ) ن عليها- يف اخلسائر  املؤمَّ اخلسارة -بمقدار حصة األموال 
املشرتكة.

حلامية . 3 منه؛  ن  املؤمَّ اخلطر  بسبب  تنفق  التي  املرصوفات:  خسارة 
األموال املؤمن عليها من رضر مادي أو للحد منه.)))

ن له، أو تابعيه البيني، أو الربان: فكلها أخطار يضمنها . 4 أخطاء املؤمَّ
ن، لكن عىل التفصيل التايل: املؤمِّ

ن له))): أواًل: بالنسبة للمؤمَّ
أخطاء  أن  يفرتض  والنظام  ن،  املؤمِّ يضمنها  العمدية:  غري  األخطاء  ـ 
ن له غري عمدية؛ وهذا يتسق مع أصول الفقه اإلسالمي فاألصل براءة  املؤمَّ

الذمة)3).

راجع املادة )306( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((
األشياء  يلحق  الذي  املادي  الرضر  عن  ن  املؤمِّ »يسأل  أنه  عىل   )(/307( املادة  تنص   (((
املؤمن عليها بخطأ املؤمن له أو بخطأ تابعيه البيني، ما مل يثبت املؤمن أن الرضر ناشئ 
عن خطأ عمدي، أو عن خطأ جسيم صادر من املؤمن له أو عن إمهاله يف بذل العناية 

املعقولة الالزمة حلامية األشياء املؤمن عليها«.
 - القيم  ابن  )دار  اجلزائري  املجيد  عبد  املوقعني،  إعالم  من  الفقهية  القواعد  انظر:   (3(

الرياض، ط.)، 9)4)هـ( ص)8).
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ن؛ ألن ضامهنا يتناىف مع الغاية من  ـ األخطاء العمدية: ال يضمنها املؤمِّ
حكم  وهذا  عمده)))،  من  اإلنسان  يفيد  ال  ورشًعا  وأسسه،  التأمني،  عقد 

متعلق بالنظام العام، ال جيوز االتفاق عىل خالفه.

سلبي  أو  إجيايب  بفعل  وتكون  ن،  املؤمِّ يضمنها  ال  اجلسيمة:  األخطاء  ـ 
فهي  عليها«،  املؤمن  األشياء  حلامية  الالزمة  املعقولة  العناية  بذل  يف  »إمهال 
كالعمد، وقد أحسن املنظِّم يف ذلك؛ ألهنا قرينة عىل سوء النية، ولَِئالَّ يركن 
جيوز  ال  العام،  بالنظام  متعلق  حكم  وهذا  فيتساهل،  التأمني  إىل  له  ن  املؤمَّ

االتفاق عىل خالفه))).

ن إثبات العمدية  وبام أن املفرتض نظاًما أن اخلطأ غري عمدي فعىل املؤمِّ
أو اجلسامة أو اإلمهال.

ن له البيني: ثانًيا: بالنسبة لتابعي املؤمَّ

ا أم غري عمدي؛  ن كل خطأ صدر عنهم، سواًء أكان عمديًّ يضمن املؤمِّ
ومستند ذلك:

ـ أن النص يف صدر املادة مطلق يف حق التابعني البيني.

)دار  السبكي  البن  والنظائر،  األشباه  انظر:  القصد.  بنقيض  املعاملة  قاعدة:  عىل  بناء   (((
الكتب العلمية - بريوت، ط.)، ))4)هـ( )/70).

انظر: القانون البحري، مصطفى كامل طه )مرجع سابق( ص506.  (((
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ن له، وأعرض  ـ اقترص النص يف عجز املادة))) عىل التقييد يف حق املؤمَّ
عن التابعني البيني، مما يدل عىل أن اإلطالق يف حقهم مراد.

ثالًثا: بالنسبة للربان أو البحارة:

كالتابعني  فهم  املسؤولية  وعىل  البضائع،  عىل  البحري  التأمني  يف  ـ 
غري  أم  ا  عمديًّ أكان  سواًء  عنهم،  صدر  خطأ  كل  ن  املؤمِّ يضمن  البيني: 
يقيِّد  ومل  مطلًقا،  جاء  النظامي  النص  أن  ذلك:  مستند  واجلسيمة؛   ، عمديٍّ

وصف اخلطأ، واملطلق يبقى عىل إطالقه))).

ل لقيادة السفينة  ـ يف التأمني عىل السفينة: بام أن الربان هو الشخص املؤهَّ
البحري  التأمني  عقد  يف  خاص  حكم  به  فيتعلق  إدارهتا)3)  عن  واملسؤول 
النظامي -يف  النص  الربان يف  ُقيَِّد وصف اخلطأ يف حق  السفينة، حيث  عىل 
ن  املؤمِّ أنه »ال يسأل  املادة عىل  السفينة- فنصت  التأمني عىل  الثاين:  الفصل 
وذلك  متعمدة«)4)،  أخطاء  من  الربان  من  يصدر  عام  الناشئة  األرضار  عن 

لقيام املسؤولية يف حق الربان.

ن  راجع: املادة )307/)(، عند ذكر التابعيني البيني أطلق، والتقييد جاء يف حق املؤمَّ  (((
أو  البيني مطلًقا ولو كانت عمًدا،  التابعني  ن يضمن أخطاء  املؤمِّ أن  له فقط؛ مما يدل 
ن له رشًعا واحلالة هذه، وإنام قصد  جسيمة؛ وهذا عدٌل؛ فال يوجد ما يسقط حق املؤمَّ

ا كان مصدرها. من التأمني البحري توقي األخطار التي ال يد له فيها أيًّ
املقصود املادة )307/)(: »يسأل املؤمن عن الرضر املادي الذي يلحق األشياء املؤمن   (((

عليها بخطأ الربان أو البحارة«.
املادة ))/7)).  (3(

املادة )330/)).  (4(
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عىل  البحري  التأمني  يف  الربان  أخطاء  فإن  السابق  لالستدالل  نتيجة 
أنواع: السفينة، 

ن؛ برصيح النص النظامي. ـ أخطاء عمدية: ال يضمنها املؤمِّ

ن؛ بمفهوم النص النظامي. ـ أخطاء غري عمدية: يضمنها املؤمِّ

ن؛ ألهنا باقية عىل اإلطالق يف النص )م  ـ أخطاء جسيمة: يضمنها املؤمِّ
307/)(، ومل يشملها التقييد يف النص )م330/)).

األخطار التي ال يشملها التأمني البحري: ب. 

أخطار احلرب األهلية، أو اخلارجية، وأعامل القرصنة، واالستيالء، . )
التخريب  وأعامل  واإلغالق،  واإلرضاب،  والثورات،  واالضطرابات، 
واإلرهاب، واألرضار الناشئة بطريقة مبارشة أو غري مبارشة عن تفجريات 

ا كان سببها))). أو إشعاعات نووية أيًّ

األرضار  التأمني  هذا  شمل  احلربية  األخطار  تأمني  عىل  اتَفقا  إذا  لكن 
أو  االنتقامية،  أو  العدائية،  بسبب األعامل  ن عليها  املؤمَّ األشياء  تلحق  التي 
األرس، أو االستيالء، أو اإليقاف، أو اإلكراه؛ إذا وقعت بفعل احلكومات، 
انفجار  أو السلطات، سواء أكانت معرتًفا هبا أم غري معرتف هبا، أو بسبب 
األلغام ومعدات احلرب األخرى؛ ولو مل تكن احلرب قد أعلنت، أو كانت 

قد انتهت))).

راجع املادة )309/)( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((
راجع املادة )0)3( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((
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وعند تداخل األخطار، وتعذر معرفة ما إذا كان الرضر قد وقع بسبب 
يدعي  من  وعىل   ، بحريٌّ اخلطر  أن  فاألصل  بحري،  خطر  أو  حريب  خطر 
تقرير هذا  السعودي يف  البحريُّ  املنظم  أجاد  إثبات ذلك)))، وقد  أنه حريب 
احلكم، وابتعد عن اإلشكاالت الفقهية التي تثريها مسألة تداخل األسباب، 
وُيؤيِّد ذلك أنَّ اليقني هو اخلطر البحري، والشك يف اخلطر احلريب، واليقني 

ال يزول بالشك))).

األرضار املادية الناشئة عن عيب ذايت يف اليشء املؤمن عليه، أو عدم . )
الطبيعي يف  التآكل  الناشئة عن  كفاية تغليفه، أو ربطه، بام يف ذلك األرضار 

هيكل السفينة، أو العيب الذايت فيها إالَّ إذا كان العيب خفيًّا)3).

النقص العادي الذي حيدث للبضائع أثناء الطريق.. 3

حتت . 4 والوضع  واملصادرة  الغرامات  عن  الناشئة  املادية  األرضار 
وأعامل  احلصار  واخرتاق  والتعقيم  الصحية  والتدابري  واالستيالء  احلراسة 

التهريب وممارسة جتارة ممنوعة.

راجع املادة )))3( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((
انظر: القواعد الفقهية، إسامعيل علوان )دار ابن اجلوزي - الدمام، ط.)، 0)4)هـ(   (((

ص87).
املالك  املعرفة، ومل يعلم عنه  للعيان والذي يشتبه عىل أهل  الظاهر  العيب اخلفي: غري   (3(
يمكن  ال  الذي  هو  السفينة  ويف   (35/6 سابق(  )مرجع  قدامة  البن  املغني،  انظر: 
العيب  للمزيد حول  به مفرتض.  املشرتي  بالتايل فجهل  املعتاد  بالفحص  الكشف عنه 
اخلفي يف السفينة، انظر: الترصفات الواردة عىل السفينة يف النظام البحري السعودي، 
النظام  من   )(/330( املادة  راجع  ص05).  سابق(  )مرجع  الذيايب  مرزوق  خالد 

البحري التجاري السعودي.
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التعويضات املستحقة بسبب احلجز والكفالة املقدمة لرفع احلجز.. 5

ا يلحق مبارشة باألشياء املؤمن عليها، . 6 األرضار التي ال ُتَعد تلًفا ماديًّ
األسعار،  وفروق  تأخريهم،  أو  العمل  عن  بعضهم  أو  البحارة  كامتناع 

ن له))). والعقبات التي تؤثر يف العملية التجارية التي جيرهيا املؤمَّ

عقد  يف  وجوًبا  اجلغرايف(  )النطاق  منه  ن  املؤمَّ اخلطر  مكان  حيدد  مكاًنا: 
التأمني البحري، وهو بيان جوهري يرتتب عىل ختلفه بطالن العقد، ويرتتب 
ن له للمكان -بتغيري الطريق- سقوط حقه يف مبلغ التعويض،  عىل خمالفة املؤمَّ
إالَّ إذا كان ذلك عىل سبيل االضطرار، وسقوط احلق هنا سقوط جزئي، أي 
أنه يسقط بعد املخالفة، أما قبلها فال يسقط؛ فمثاًل لو سارت الرحلة البحرية 
نصف الوقت يف الطريق املحدد ووقع خالل ذلك رضر موِجٌب للتعويض، 
ا يف النصف الثاين من الرحلة؛ فال يسقط احلق  لكنها غريت الطريق اختياريًّ
يف التأمني ألن الرضر وقع يف مكانه املحدد، ومثل هذا احلكم يقال يف تغيري 
الرحلة أو السفينة)))، وهذا احلكم متفق مع األصول الرشعية، فاألصل يف 

راجع املادة )))3( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((
ن  املؤمِّ »يبقى  أنه:  عىل  السعودي  التجاري  البحري  النظام  من   )308( املادة  نصت   (((
أو  الطريق،  تغيري  إىل  االضطرار  حالة  يف  التأمني  يشملها  التي  األخطار  عن  مسؤواًل 
ن  املؤمِّ يلتزم  ا، فال  الطريق اضطراريًّ أو  الرحلة  تغيري  مل يكن  فإن  السفينة،  أو  الرحلة، 
إالَّ بتغطية احلوادث التي وقعت يف الطريق املحدد، أو املعتاد إلمتام عملية النقل، ما مل 

يتفق عىل خالف ذلك«.
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الرشوط الصحة واللزوم ما مل ختالف مقصود الرشع أو العقد، واالضطرار 
ال يبطل حق الغري))).

العقد،  مدة  أن حتدد  زمني، جيب  البحري عقد  التأمني  زماًنا: ألن عقد 
التأمني  العقد، والزمن يف عقد  بيان جوهري يرتتب عىل ختلفه بطالن  وهو 

البحري حيدد بطريقني:
حتديد بالرحلة: فترسي آثار العقد مع بداية الرحلة، وتنتهي بنهايتها، . )

دون اعتبار ملا استغرقته من الوقت.
حتديد باملدة: كسنة غالًبا، فالعبة هنا بالوقت.. )

تطبيًقا لذلك نص املنظِّم بخصوص السفينة عىل أنه: »يكون عقد التأمني 
عىل السفينة لرحلة واحدة، أو لعدة رحالت متعاقبة، أو ملدة حمدودة، وجيوز 
أن يكون التأمني عىل السفينة وهي يف طور البناء«)))، ونلحظ أن التأمني عىل 
لزمن  شاماًل  يكون  وقد  مثاًل-،  -سنة  باملدة  يكون  قد  البناء  طور  السفينة 

البناء، وهذا مما يتطلبه العمل فإن حتديد وقت النتهاء البناء أمر صعب.

التأمني  أنه: »يكون  التأمني عىل البضائع عىل  كام نص املنظم بخصوص 
عىل البضائع بمقتىض وثيقة لرحلة واحدة، أو بوثيقة عائمة«)3).

قوله: »لرحلة واحدة«: حتديد عىل أساس الرحلة.

عامل  )دار  احلسيني  فهمي  تعريف  حيدر،  عيل  األحكام،  جملة  رشح  احلكام  درر  انظر:   (((
الكتب للطباعة والنرش والتوزيع - الرياض، 3)4)هـ( )/43.

املادة )6)3( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((

املادة )343( من النظام البحري التجاري السعودي.  (3(
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وقوله: »بوثيقة عائمة« حتديد عىل أساس الزمن.

ن  املؤمِّ يتعهد  تأمني بحري  بأهنا: وثيقة  العائمة  الوثيقة  ف  نعرِّ أن  يمكن 
أن  يمكن  التي  البضائع  مجيع  معني  مبلغ  حدود  يف  يضمن  بأن  بمقتضاها 

ن له خالل فرتة زمنية حمددة. يشحنها املؤمَّ

البضائع،  عىل  التأمني  يف  الزمني  التحديد  باعتامد  الوثيقة  هذه  متتاز 
البحرية  الرحالت  تكرار  من  ن  ُيمكِّ مما  عليها،  ن  املؤمَّ البضائع  حتديد  دون 
الدولية  التجارة  يف  هبا  العمل  انترش  امليزات  وهلذه  الشحن؛  وعمليات 

للرسعة واملرونة املتوافقة مع بيئة العمل التجاري))).

إذا ُأبِرم التأمني بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل عىل الرشوط التي يلتزم 
يتعهد  الذي  للمبلغ  األعىل  واحلد  له،  ن  واملؤمَّ ن  املؤمِّ من  كل  بمقتضاها 
بدفعها،  له  ن  املؤمَّ يقوم  التي  التأمني  بدفعه عن كل شحنة، وأقساط  املؤمن 
ن عليها والرحالت والسفن وغري ذلك من البيانات فتعني  أما البضائع املؤمَّ

بمالحق لكل شحنة عىل حدة))).

تسمى أيًضا »وثيقة االشرتاك«. انظر: القانون البحري، عيل مجال الدين )مرجع سابق(   (((
ص395، القانون البحري، الرشقاوي )مرجع سابق( ص3)5.

املادة )350( من النظام البحري التجاري السعودي.  (((
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الثاني المبحث 
آثار عقد التأمين البحري، وانقضاؤه

التأمني  لعقد  والشكلية  املوضوعية  والرشوط  األركان  توافرت  إذا 
عىل  االلتزامات  فقامت  آثاره،  عليه  وترتبت  صحيًحا،  انعقد  البحري 
أحد  بطلب  وإما  مطلًقا  إما  للبطالن  يؤدي  قد  هبا  واإلخالل  الطرفني، 
العاقَدين، واآلثار تنقيض بانقضاء عقد التأمني، كام أن الدعاوى الناشئة عن 
نظمت  املنطقي  الرتتيب  هلذا  مراعاة  بالتقادم؛  تسقط  البحري  التأمني  عقد 

م إىل ثالثة مطالب. هذه املسائل يف مبحث واحد، مقسَّ

المطلب األول: آثار عقد التأمين البحري:

طرفيه،  حق  يف  رسيانه  بعد  العقد  عن  الناشئة  االلتزامات  هي  اآلثار 
ت مسائل: ما هو األساس يف حتديد االلتزامات؟ ومتى يبدأ رسيان عقد  فثمَّ

ن له، وما هي التزامات املؤمِّن؟ التأمني البحري؟ وما هي التزامات املؤمَّ

التأمني  عقد  ببطالن  يتعلق  ما  بأن  علاًم  التالية،  الفروع  نعقد  ولإلجابة 
البحري سيمر تبًعا يف ثنايا املسائل.

الفرع األول: األساس يف حتديد االلتزامات:

التي تصدر بموجب عقد  التأمني  د هذه االلتزامات يف وثيقة  ابتداًء حُتدَّ
التأمني البحري، فااللتزامات املتفق عليها ُتعتَب ما مل ختالف الرشع ومقتىض 
يف  اتفاق  أو  رشط  وجود  عدم  وعند  اآلمرة،  النظامية  والنصوص  العقد 
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م بيان  د بالنصوص القانونية املنظِّمة لعقد التأمني البحري، وَتقدَّ العقد فتحدَّ
مصادر احلكم يف النظام البحري التجاري.

وعند النزاع ال جيوز ألحد طريف عقد التأمني البحري أن يتمسك بعقٍد 
آخر مل تتجه إليه إرادهتام؛ ألن عقد التأمني عقد مستقل؛ وتطبيًقا لذلك:

ن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمني الذي يبمه املؤمِّن))). ـ ال جيوز للمؤمَّ

ن له بعقوده األخرى، مثل عقد بيع  ن أن حيتج عىل املؤمَّ ـ ال جيوز للمؤمِّ
البضاعة، وعقد الشحن))).

الفرع الثاين: رسيان عقد التأمني البحري:

ألن اخلطر هو الركن األهم يف عقد التأمني البحري، وآثار العقد تدور 
ناحية  اخلطر، من  بوجود  العقد  أثر  املنظِّم رسيان  ربط  معه وجوًدا وعدًما؛ 

االبتداء واالستمرار:

اخلطر  رسيان  ببداية  يكون  العقد،  أثر  رسيان  بداية  االبتداء:  ناحية  من 
التاريخ  من  أو  التأمني  تاريخ عقد  من  يوًما  تسعني  تتجاوز  مدة ال  فعليًّا يف 
كانت  وإذا  أثر،  التأمني  لوثيقة  يكون  فال  وإالَّ  اخلطر،  رسيان  لبدء  املحدد 

ن املعيد( كل أو  ن املبارِش إىل آخر )املؤمِّ عقد إعادة التأمني: عملية بموجبها ينقل املؤمِّ  (((
بعض األخطار التي تعاقد عليها، هبدف حتقيق أكب قدر من التناسق بني هذه األخطار. 
انظر: القانون البحري، طالب موسى )مرجع سابق( ص83). راجع املادة )97)/)) 

من النظام البحري التجاري السعودي.
انظر: القانون البحري، عيل مجال الدين )مرجع سابق( ص363.  (((
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الوثيقة عائمة فالعبة يف ذلك بالشحنة األوىل)))؛ ألن التأخر قد يرتتب عليه 
تغري اخلطر طبيعة وحجاًم.

-يف  املنظِّم  قّرر  فقد  اخلطر،  ببقاء  الضامن  يبقى  االستمرار:  ناحية  من 
التأمني عىل السفينة- ما ييل:

البضائع . ) البدء يف شحن  بالرحلة منذ  التأمني  ن يف  املؤمِّ يرسي ضامن 
إىل االنتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة رسيان التأمني -عىل أي حال- 
الربان عن  املقصود وإعالن  املكان  إىل  السفينة  يوًما من وصول  مخسة عرش 

لتفريغ الشحنة. السفينة  استعداد 

وقت . ) من  ن  املؤمِّ ضامن  رسى  البضائع  من  فارغة  السفينة  كانت  إذا 
حتركها للسفر حتى رسوها يف املكان املقصود))).

وثيقة . 3 يف  املعني  املكان  ُعدَّ  متعاقبة  رحالت  عدة  التأمني  شمل  إذا 
التأمني النتهاء الرحلة األخرية مكان انتهاء رسيان ضامن املؤمِّن)3).

ن األخطار التي تقع منذ . 4 إذا كان التأمني ملدة حمددة شمل ضامن املؤمِّ
أربع  أساس  عىل  اليوم  وحيسب  منها،  األخري  اليوم  هناية  حتى  األول  اليوم 
املكان  يف  الزمني  للتوقيت  وفًقا  العقد  إبرام  ساعة  من  تبدأ  ساعة  وعرشين 

الذي ُأبرم فيه عقد التأمني)4).

راجع املادة )98)( من النظام البحري التجاري.  (((

راجع املادة )7)3( من النظام البحري التجاري.  (((

راجع املادة )8)3( من النظام البحري التجاري.  (3(
راجع: املادة )9)3( من النظام البحري التجاري.  (4(



585
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

ن له: الفرع الثالث: التزامات املؤمَّ

ن  ن، فاملؤمَّ ن له، بعيد عن نظر املؤمِّ ن عليه قريٌب من نظر املؤمَّ اليشء املؤمَّ
له هو األقدر عىل وصف اخلطر، واملطَّلع عىل ما حيدث من خطر، والقادر 
يف  ن  املؤمِّ عليه  يعتمد  وقوعه،  عند  اخلطر  أثر  ختفِّف  إجراءات  اختاذ  عىل 
ن له التزامات تدور حول اإلعالم واألعامل  ذلك؛ لذلك فإن عىل عاتق املؤمَّ
ن، يرتتب عىل اإلخالل هبا إما البطالن املطلق، أو اإلبطال أو  النافعة للمؤمِّ
ن عن ترضره، يمكن بياهنا عىل النحو  ن، أو تعويض املؤمِّ الفسخ بطلب املؤمِّ

التايل:

ن منه: أواًل: تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عن اخلطر املؤمَّ

ن له، يف مرحلة إبرام العقد، ويف مرحلة تنفيذه،  هذا الواجب عىل املؤمَّ
وهو واجب تقتضيه مبادئ التأمني البحري الرئيسية خاصة مبدأ حسن النية.

صحيحة  بيانات  تقديم  له  ن  املؤمَّ عىل  جيب  العقد:  إبرام  مرحلة  يف 
بيانات  له تقديم  بقيمته احلقيقية)))، وال جيوز  لتقدير اخلطر  ن؛ تؤدي  للمؤمِّ
غري صحيحة، أو السكوت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمني؛ ويف 

تنص املادة )4)3/3( من النظام البحري التجاري عىل أنه: »أن يعطي بياًنا صحيًحا   (((
األخطار  تقدير  من  ن  املؤمِّ متكني  شأهنا  من  التي  هبا  يعلم  التي  بالظروف  التعاقد  عند 
ما يطرأ من زيادة يف هذه  العقد عىل  أثناء رسيان  التأمني عليها وأن يطلعه  التي جيري 

األخطار؛ وذلك يف حدود علمه هبا«.
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احلالتني تؤدي لتقدير اخلطر بأقل من حقيقته)))، وال يشرتط هنا ثبوت سوء 
عىل  وجزاًء  احلكم،  لثبوت  كاٍف  جيب  بام  القيام  عدم  بل  اإلعالم،  يف  النية 
ن طلب إبطال العقد دون أن ُيَضار، بل  اإلخالل هبذا الواجب؛ جيوز للمؤمِّ
ن له، أو بمبلغ ال  حُيَكم له بمبلغ مساٍو لقسط التأمني إذا أثبت سوء نية املؤمَّ

يتجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية.

وُيلحظ هنا أن املنظِّم ساوى يف احلكم بني الصور التالية:

تقديم بيانات غري صحيحة.. )

السكوت عن تقديم بيانات جوهرية.. )

بيانات غري صحيحة أو السكوت عن تقديم . 3 النية عند تقديم  حسن 
بيانات جوهرية.

تقديم . 4 عن  السكوت  أو  صحيحة  غري  بيانات  تقديم  عند  النية  سوء 
بيانات جوهرية.

ن،  ال فرق بني ثبوت سوء النية وعدم ثبوهتا يف جواز اإلبطال بطلب املؤمِّ
ن له. ن جًبا لترضره من إخالل املؤمَّ بل يف املبلغ الذي حُيَكم به للمؤمِّ

تنص املادة )300( من النظام البحري التجاري عىل أنه:  (((
نية-  سوء  بغري  -ولو  له  املؤمن  قدم  إذا  التأمني  عقد  إبطال  يطلب  أن  ن  للمؤمِّ  .(«
بالتأمني، وكان من  بيانات جوهرية تتعلق  بيانات غري صحيحة، أو سكت عن تقديم 

ن اخلطر بأقل من حقيقته. شأن ذلك يف احلالتني أن قدر املؤمِّ
ن يف األحوال املبينة يف الفقرة ))( من هذه  ). للجهة القضائية املختصة أن حتكم للمؤمِّ
املادة بمبلغ مساٍو لقسط التأمني إذا أثبت سوء نية املؤمن له، أو بمبلغ ال يتجاوز نصف 

هذا القسط إذا انتفى سوء النية«.
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بالظروف  ن  املؤمِّ إبالغ  له  ن  املؤمَّ عىل  جيب  كام  العقد:  تنفيذ  مرحلة  يف 
التي تطرأ أثناء رسيان وثيقة التأمني ويكون من شأهنا زيادة اخلطر)))، وجزاًء 

ن أمران: عىل اإلخالل هبذا الواجب جاز للمؤمِّ

ن له بواجبه يف اإلبالغ  ن فسخ العقد إذا مل يقم املؤمَّ األول: جيوز للمؤمِّ
خالل املدة املحددة.

زيادة  إىل  اإلخالل  أدى  إذا  العقد  إبطال  طلب  ن  للمؤمِّ جيوز  الثاين: 
ن  املؤمَّ تدليس  ثبت  ما  متى  عليها،  ن  املؤمَّ األشياء  قيمة  عن  التأمني  مبلغ 
له)))، وعىل اجلهة القضائية أن تنظر إىل ثبوت الزيادة وثبوت التدليس، وهلا 
بل  ن  املؤمِّ ُيَضار  ال  اإلبطال  وعند  تصحيحه،  أو  العقد  إبطال  يف  سلطتها 
وعند  أرضار،  من  حلقه  ملا  مراعاة  التأمني  قسط  يتجاوز  ال  بمبلغ  له  حُيَكم 

التصحيح للعقد تراعى القيمة احلقيقية لألشياء املؤمن عليها.

يبلغ  أن  له  املؤمن  أنه: »عىل  التجاري عىل  البحري  النظام  من  املادة ))30/)(  تنص   (((
اخلطر  زيادة  شأهنا  من  ويكون  التأمني  وثيقة  رسيان  أثناء  تطرأ  التي  بالظروف  ن  املؤمِّ
ن، وذلك خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ العلم هبا، فإن مل ُيبلِّغ يف  الذي يتحمله املؤمِّ

ن فسخ العقد«. هذا امليعاد جاز للمؤمِّ
إبطال  طلب  »للمؤمن  أنه:  عىل  التجاري  البحري  النظام  من   )(/30(( املادة  تنص   (((
التدليس من  املؤمن عليها، وثبت  قيمة األشياء  يزيد عىل  التأمني  مبلغ  إذا كان  العقد، 
حتكم  أن  املختصة  القضائية  للجهة  يكون  احلالة  هذه  ويف  وكيله.  أو  له  املؤمن  جانب 
انتفى  فإن  أرضار،  من  حلقه  ما  ومراعاة  التأمني،  قسط  يتجاوز  ال  بمبلغ  ن  للمؤمِّ

التدليس ُعدَّ العقد صحيًحا بمقدار قيمة األشياء املؤمن عليها«.
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مطابق  غري  ترصحًيا  نية-  -بسوء  له  ن  املؤمَّ قدم  إذا  اخلطر:  وقوع  عند 
احلكم  جاز  ن،  للمؤمِّ رضر  عليه  وترتب  باحلادث،  يتعلق  فيام  للحقيقة 

بسقوط حقه يف التأمني كله أو بعضه.)))

للمحكمة))) املختصة سلطتها يف ذلك، تنظر يف ثبوت سوء النية، وتنظر 
ن له أو سقوطه  ن، ويف ضوء ذلك تقرر بقاء حق املؤمَّ يف ثبوت الرضر للمؤمِّ

كليًّا أو جزئيًّا.

ن له  عند تسلم البضائع: يف التأمني البحري عىل البضائع جيب عىل املؤمَّ
املؤمن عليها  البضائع  َتسلُّم  تاريخ  يوًما من  ن خالل مخسة عرش  املؤمِّ إبالغ 
له  املؤمن  يثبت  مل  ما  سليمة،  تسلمها  أنه  افرتض  وإالَّ  فيها،  تلف  بوجود 

خالف ذلك)3).

يف  حمددة  وغري  متكررة،  فيه  الشحنات  وألن  عائمة:  بوثيقة  التأمني  يف 
ن بام ييل: ن له بإبالغ املؤمِّ الوثيقة؛ فيلتزم املؤمَّ

رشاء . ) لعقود  تنفيًذا  أو  له،  ن  املؤمَّ حلساب  تتم  التي  الشحنات  مجيع 
متى  تلقائيًّا  الشحنات  هذه  التأمني  ويشمل  التأمني،  بإجراء  تلزمه  بيع  أو 
ن له إبالًغا عنها يف امليعاد  تعرضت للخطر املؤمن عنه برشط أن يقدم املؤمَّ

املنصوص عليه يف وثيقة التأمني.

راجع: املادة )3)3( من النظام البحري التجاري.  (((
تذكرًيا: متمثلة حاليًّا يف جلان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية.  (((

راجع: املادة )353( من النظام البحري التجاري.  (3(
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ن له بإجراء . ) مجيع الشحنات التي تتم حلساب الغري الذي عهد إىل املؤمَّ
ن له مصلحة يف الشحنة بوصفه وكياًل  التأمني عليها، برشط أن تكون للمؤمَّ
بالعمولة أو أمينًا عىل البضائع أو غري ذلك، وال يشمل التأمني هذه الشحنات 

ن هبا))). إالَّ من وقت إبالغ املؤمِّ

مع  ن،  املؤمِّ بطلب  العقد  فسخ  جواز  االلتزام:  هذا  خمالفة  عىل  ويرتتب 
ُيبلغ هبا، ويف  أداء تعويض يعادل أقساط التأمني اخلاصة بالشحنات التي مل 
ن أن يسرتد ما دفعه عن احلوادث  ن له جاز للمؤمِّ حال ثبوت سوء نية املؤمَّ
اخلاصة بالشحنات الالحقة عىل وقوع أول خمالفة عمدية من جانب املؤمن 

له.

ثانًيا: دفع قسط التأمني:

ن له هو  مه املؤمَّ عقد التأمني البحري عقد معاوضة، والِعَوض الذي ُيقدِّ
التأمني. قسط 

لقاء  ن  املؤمِّ إىل  يدفعه  أن  له  ن  املؤمَّ عىل  يتوجب  الذي  املبلغ  تعريفه: 
ن منه))). التزام األخري بدفع مبلغ التأمني )التعويض( عند حتقق اخلطر املؤمَّ

ن له أن يدفع قسط التأمني يف  وجوبه وجزاء اإلخالل به: جيب عىل املؤمَّ
املكان والزمان املتفق عليهام)3)، ويرتتب عىل عدم التزامه بذلك جواز فسخ 
ن للعقد بعد قيامه باإلعذار وفق مدد وإجراءات حددها النظام، ومع  املؤمِّ

راجع: املادة ))35(، ))35( من النظام البحري التجاري.  (((
انظر: الوجيز يف القانون البحري، ملحمد نرص حممد )مرجع سابق( ص394.  (((

راجع: املادة )4)3/)( من النظام البحري التجاري.  (3(
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مراعاة عدم رسيان أثر الفسخ عىل الغري حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية 
وثيقة التأمني قبل وقوع أي حادث وقبل اإلبالغ بالفسخ))).

وثيقة  يف  الطرفني  التفاق  وفًقا  ثابت  القسط  أن  األصل  وتغريه:  ثباته 
التأمني، فال ُيزاد وال ُينَقص الحًقا، ومع أن هذا األمر ليس من النظام العام، 
فيجوز االتفاق عىل خالفه؛ إالَّ أن املنظِّم نص عىل حاالت جيوز فيها تغيري 

التأمني: قسط 

ن له، أو كانت بفعله  ـ األوىل: حالة زيادة اخلطر إذا كانت بغري فعل املؤمَّ
ن عدم فسخ العقد))). واختار املؤمِّ

للمؤمن  يكون  أن  عىل  االتفاق  جيوز  السفينة  عىل  التأمني  يف  الثانية:  ـ 
احلق يف طلب قسط تكمييل عقب كل حادث)3).

ـ الثالثة: بخصوص التأمني عىل البضائع؛ إذا بقيت يف ميناء أو استغرق 
مرور السفينة وقًتا لاللتجاء إىل أحد املوانئ أو تغيري طريقها املعتاد)4).

راجع: املادة )5)3( من النظام البحري التجاري.  (((
راجع: املادة ))30/)-3( من النظام البحري التجاري.  (((

راجع: املادة )333/)( من النظام البحري التجاري.  (3(
مشمولة  البضائع  »تكون  أنه:  عىل  التجاري  البحري  النظام  من   )344( املادة  تنص   (4(
بالتأمني دون انقطاع يف أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كام حيددها املتعاقدان يف وثيقة 
التأمني إذا بقيت البضائع يف ميناء  ن طلب زيادة قسط  التأمني. ومع ذلك جيوز للمؤمِّ
أو استغرق مرور السفينة وقًتا لاللتجاء إىل أحد املوانئ أو تغيري طريقها املعتاد، وذلك 

مع مراعاة أحكام املادة )األوىل بعد الثالثامئة( من النظام«.
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استحقاقه كاماًل: األصل أن قسط التأمني ُيستَحق كاماًل بمجرد رسيان 
البحري ملدة معينة ووقع رضٌر ال  التأمني  إذا كان  ن منه، ولكن  املؤمَّ اخلطر 
احلالة  هذه  ففي  الرتك،  أو  عليه  ن  املؤمَّ هلالك  أدى  ن  املؤمِّ ضامن  يف  يدخل 
ن كامل القسط؟ أم جزًءا من القسط يقابل جزء املدة التي  هل يستحق املؤمِّ

رسى فيها ضامنه؟

لالنقسام،  القسط  قابلية  البحري  القانوين  الفقه  يف  املسألة  هذه  تسمى 
وصورة هذه املسألة: أن يطرأ خالل مدة التأمني قوة قاهرة متنع تنفيذ العقد 
ن عليه كاحلرب مثاًل، أو تكون  يف باقي املدة، كأن هتلك السفينة بخطر مل يؤمَّ
من  استريادها؛  حظر  ما  بلد  سلطات  ر  وتقرِّ البحرية  رحلتها  يف  ما  بضاعٌة 

الناحية الفقهية نكون أمام قولني:

األول: القول بعدم قابلية القسط لالنقسام، ومستنده ما ييل:

أن عقد التأمني البحري عقد غرر أساًسا؛ فحصول هذا األمر ال يؤثر . )
عىل القسط لكونه من املخاطر التي يمكن وضعها يف االعتبار.

أن سبب استحقاق القسط هو ضامن اخلطر منذ حلظة رسيانه، واخلطر . )
قد يقع يف أي حلظة، فكذلك إذا زال بقوة قاهرة يف أي حلظة.

الثاين: القول بقابلية القسط لالنقسام، ومستنده ما ييل:

أن هالك موضوع العقد بقوة قاهرة -بحسب القواعد العامة- سبب . )
السواء؛  عىل  العقد  طريف  حق  يف  وهذا  التنفيذ،  الستحالة  العقد  النقضاء 
ن له إالَّ بقدٍر من القسط يقابل املدة قبل انقضاء العقد. وعليه فال ُيلَزم املؤمَّ
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حتقيق التقابِل واالرتباط بني االلتزامني املانِع لإلثراء من غري سبب؛ . )
التنفيذ،  الستحالة  العقد  هناية  قبل  بالضامن  ن  املؤمِّ التزام  ينقيض  أنه  فكام 
للمدة  املقابل  القسط  بدفع  له  ن  املؤمَّ التزام  ينقيض  أن  ذلك  مقابل  فيجب 

الباقية.

تنفيذه يف . 3 العقد -الستحالة  انقضاء  بعد  له  ن  فاملؤمَّ بالغنم)))،  الغرم 
ن عليه ملدة معينة بخطر غري مشمول بعقد التأمني البحري-  حالة هالك املؤمَّ
ال يغنم من العقد شيًئا؛ بالتايل فال يغرم بقية املدة بدفع ما يقابلها من أقساط.

موقف املنظِّم السعودي يف هذه املسألة: بتحليل النص النظامي البحري؛ 
نجد أن املنظِّم السعودي أخذ بقابلية القسط لالنقسام )م )33(؛ وهذا فيه 
النص  أن  غري  اإلسالمي،  الفقه  من  املستمدة  العامة  للقواعد  وإعامٌل  عدل 
الثاين:  السفينة )الفصل  البحري عىل  التأمني  الوارد يف ذلك جاء فيام خيص 
الناحية  فمن  ذلك  ومع  كالبضائع،  غريها  يف  يرد  ومل  السفينة(،  عىل  التأمني 

الفقهية هلا نفس احلكم لداللة القواعد العامة عليه.

البحري  التأمني  يف  للتجزئة  قابل  القسط  إن  نقول:  سبق  ما  ضوء  ويف 
ن عليه أو  ن أدى هلالك املؤمَّ ملدة معينة إذا وقع رضر ال يدخل يف ضامن املؤمِّ

الرتك))).

دمشق،  الفكر:  )دار  الزحييل  حممد  الضامن،  نظرية  انظر:  عنها  للمزيد  فقهية،  قاعدة   (((
ط.)، 8)4)هـ( ص5)).

تنص املادة ))33( من النظام البحري التجاري عىل أنه:  (((
ن  »). إذا كان التأمني عىل السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحالت متعاقبة استحق املؤمِّ
= قسط التأمني كاماًل بمجرد بدء رسيان األخطار املؤمن عنها. 
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التأمني  يف  َتِرد  ال  لالنقسام  القسط  قابلية  مسألة  أن  عىل  التنبيه  وجيب 
البحري عىل أساس الرحلة؛ ألن انتهاء الرحلة كانتهاء املدة الزمنية؛ فتجب 

االلتزامات كاملة.

العام  بالنظام  تتعلق  ال  لالنقسام  القسط  قابلية  أن  إىل  التنبيه  جيب  كام 
مهام  املستحق  »القسط  برشط  يسمى  ما  وهذا  خالفها،  عىل  االتفاق  فيجوز 

كانت احلوادث«))).

ن: ثالًثا: املحافظة عىل حقوق املؤمِّ

ن ويمنع خسارته أو  ق الِغبطة للمؤمِّ ن له أن يقوم بام حيقِّ جيب عىل املؤمَّ
سبيل  ويف  النية،  حسن  منتهى  عىل  قائم  البحري  التأمني  عقد  ألن  تفاقمها؛ 

ن له االلتزامات التالية: ذلك يقع عىل عاتق املؤمَّ

أن يبذل العناية املعقولة للمحافظة عىل اليشء املؤمن عليه، وال يعمل . )
ن منه عمًدا، أو بخطأ جسيم، أو بإمهال وتقصري يف  عىل حدوث اخلطر املؤمَّ
بذل العناية املعقولة؛ وإالَّ بطل عقد التأمني البحري حتى ال يفيد من فعِله، 

ن القسط عن كل مدة التأمني إذا هلكت  ). إذا كان التأمني ملدة معينة استحق املؤمِّ  =
السفينة كليًّا، أو قرر املؤمن له تركها للمؤمن وكان اهلالك أو الرتك مما يقع عىل عاتق 
ن، فال يستحق من القسط  ن. أما إذا كان اهلالك أو الرتك مما ال يقع عىل عاتق املؤمِّ املؤمِّ
إالَّ املقدار الذي يقابل املدة بني تاريخ بدء رسيان األخطار وتاريخ وقوع احلادث الذي 

أدى إىل هالك السفينة أو إعالن تركها«.
البحري،  القانون   ،4(8 ص  سابق(  )مرجع  عوض  عيل  البحري،  القانون  انظر:   (((

الرشقاوي )مرجع سابق( ص)55.
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معنا  مر  كام  خالفه  عىل  االتفاق  جيوز  ال  العام،  بالنظام  متعلق  حكم  وهذا 
سابًقا))).

اخلطر . ) زيادة  أن  ثبت  وإذا  حدوثه،  بعد  اخلطر  زيادة  عىل  يعمل  أال 
أيام عمل  ثالثة  العقد خالل  فسخ  ن  للمؤمِّ له؛ جاز  ن  املؤمَّ فعل  ناشئة عن 

من تاريخ إبالغه بزيادة اخلطر))).

لتخفيف . 3 عليها،  ن  املؤمَّ األشياء  استطاعته إلنقاذ  ما يف  يبذل كل  أن 
ن منه، وإذا أخلَّ بذلك كان مسؤواًل عن  نتائج الرضر عند وقوع اخلطر املؤمَّ

الرضر الذي يلحق املؤمِّن)3).

ن يف الرجوع عىل . 4 أن يتخذ مجيع اإلجراءات للمحافظة عىل حق املؤمِّ
الغري املسؤول عن الرضر، كاإلخطار بسبب احلادث، وتقييد الوقائع، وإذا 

أخّل بذلك كان مسؤواًل عن الرضر الذي يلحق املؤمِّن)4).

ن بوجود التأمينات األخرى التي يعلم هبا عند طلب . 5 أن يرصح للمؤمِّ
ن مبلًغا أكثر  تسوية الرضر، وإالَّ كان طلبه غري مقبول؛ حتى ال يتحمل املؤمِّ

مما يلزمه)5).

املادة )4)3/)(، )307/)( من النظام البحري التجاري، راجع: الكالم السابق عن   (((
ركن اخلطر.

املادة ))3/30( من النظام البحري التجاري.  (((
راجع: املادة )6)3( من النظام البحري التجاري.  (3(
راجع: املادة )6)3( من النظام البحري التجاري.  (4(

ن له الذي  تنص املادة )305/)( من النظام البحري التجاري عىل أنه: »جيب عىل املؤمَّ  (5(
التي  التأمينات األخرى  ن بوجود  به أن يرصح للمؤمِّ يطلب تسوية الرضر الذي حلق 
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ن: الفرع الرابع: التزامات املؤمِّ

التعويض؛  هو  البحري  التأمني  عقد  يف  ن  املؤمِّ يدفعه  الذي  الِعَوض 
التعويض عند  ن هو دفع  املؤمِّ الذي يقع عىل عاتق  الرئيس  لذلك فااللتزام 

دات التالية: د هذا التعويض باملحدِّ ن منه؛ حُيدَّ حصول الرضر املؤمَّ

د نوًعا ومكاًنا . ) ن منه واملحدَّ من ناحية الوجود: عند وقوع اخلطر املؤمَّ
أو  باالتفاق  ًدا  وحمدَّ احتامليًّا،  اخلطر  يكون  أن  رضورة  يبز  وهذا  وزماًنا؛ 
ن دفع  املؤمِّ الذي يوِجب عىل  منه هو  ن  املؤمَّ النظامي؛ فوقوع اخلطر  النص 

التعويض.

من ناحية املقدار: يتحدد بام ييل:. )

أ. مبلغ التأمني املتفق عليه))).

ن عليه. ب. قيمة اليشء املؤمَّ

ن منه. ج. القيمة الفعلية للرضر الناتج عن اخلطر املؤمَّ

ن عليه،  حيث ينظر أواًل إىل قيمة الرضر الفعيل، ثم إىل قيمة اليشء املؤمَّ
واملطاَلب  عليه،  املتفق  التأمني  مبلغ  هو  للتعويض  األعىل  السقف  ويكون 

ن له. باإلبالغ عن الرضر وإثباته هو املؤمَّ

يعلم هبا، وإالَّ كان طلبه غري مقبول«.
راجع: املادة ))30/)( من النظام البحري التجاري.  (((
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ن بالتعويض يف حالة تعدد التأمينات: مسألة: التزام املؤمِّ

ن له بتكرار التأمني عىل  أجاز املنظم تعدد التأمينات؛ بمعنى أن يقوم املؤمَّ
عليه،  ن  املؤمَّ لليشء  الباهظة  القيمة  بسب  ذلك  إىل  يلجأ  وقد  اخلطر،  نفس 
ن عليه، وقد يكون هذا  رشيطة أال يزيد جمموع املبالغ عىل قيمة اليشء املؤمَّ
يف عقد واحد، أو يف عقود متعددة سواء أكانت يف تاريخ واحد أم يف تواريخ 

نني املتعددين يف احلالتني. متعددة، والنظام ال يفرتض التضامن بني املؤمِّ

ن منهم إالَّ بنسبة  نون يف عقد واحد، فال يلتزم املؤمِّ أواًل: إذا تعدد املؤمِّ
حصته يف مبلغ التأمني فقط.

نون يف عدة عقود: فهناك تفصيل: ثانًيا: إذا تعدد املؤمِّ

ن واحد بالتعويض،  أ. يف غري عقد التأمني من املسؤولية: جيوز أن يلتزم مؤمِّ
ن له، وأن يكون التزامه يف  ن له، رشيطة أال يوجد غش من املؤمَّ خيتاره املؤمَّ

ن عليه. حدود الرضر، وبام ال يزيد عن القيمة احلقيقية لليشء املؤمَّ

اآلَخرين  نني  املؤمِّ عىل  الرجوع  له  ن  املؤمَّ اختاره  الذي  ن  للمؤمِّ وجيوز 
كان  فإذا  به،  التزم  الذي  املبلغ  بنسبة  الرضر  من  بحصته  منهم  كلٍّ  ملطالبة 

أحدهم معرًسا وزعت حصته بالنسبة ذاهتا عىل املؤمنني املورسين.)))

ن له، بل  ب. يف عقد التأمني من املسؤولية: مل َيَدع املنظم االختيار للمؤمَّ
وثيقة  املبنيَّ يف  املبلغ  بمفرده، يف حدود  ن  مؤمِّ عاتق كل  االلتزام عىل  جعل 

انظر: املادة )304(، )305( من النظام البحري التجاري.  (((
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التأمني اخلاصة به، وإن تعددت احلوادث؛ عىل أال يتجاوز جمموع ما حيصل 
ن له قيمَة الرضر الناشئ عن املسؤولية))). عليه املؤمَّ

له من كل  ن  املؤمَّ يفيد  أن  جُيِز بحال من األحوال  مل  املنظِّم  أن  ويالحظ 
املبلغ املستحق جًبا لرضره؛  عقد عىل حدة؛ منًعا حلصوله عىل ما يزيد عن 
بال  اإلثراء  إىل  يؤدي  أن  جيوز  ال  تعويض  عقد  التأمني  أن  قاعدة  عىل  بناء 

سبب.

مسألة: طرق تسوية الرضر:

ى األرضار بأحد طريقني: التعويض، أو الرتك))). ُتسوَّ

الطريق األول: طريق التعويض:

به  ُيطالِب  حيث  االعتيادي،  الطريق  وهو  اخلسارة«،  »دعوى  ى  وُتسمَّ
ا كانت املخاطر. ن له أو املستفيد أيًّ املؤمَّ

دات االلتزام(: ن يف التعويض )حمدِّ ما يشمله التزام املؤمِّ

أواًل: التزامات عامة يف التأمني البحري:

أصاب  الذي  الرضر  جب  غايته  تعويض؛  عقد  البحري  التأمني  عقد 
ض الرضر املادي  ن له، فالتزام رشكة التأمني يقف عند احلد الذي ُيعوِّ املؤمَّ
منًعا الستغالل  يتعدى ذلك؛  ن عليها، وال  املؤمَّ فعاًل عىل األشياء  احلاصل 

انظر: املادة )356( من النظام البحري التجاري.  (((
ن له  ى األرضار بطريقة التعويض، إال إذا اختار املؤمَّ تنص املادة )7)3( عىل أنه: »ُتسوَّ  (((

ن يف األحوال التي جييز له االتفاق أو النظام الرتك«. ن عليه للمؤمِّ ترك اليشء املؤمَّ
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تفاصيل  يف  كثرًيا  يتدخل  مل  البحري  واملنظِّم  سبب،  بال  منه  واإلثراء  العقد 
اجلوانب  ظل  يف  العاقدين  لرشوط  األمر  تارًكا  التعويض؛  بمبلغ  االلتزام 
ر بعض األحكام التي  الفنية واالقتصادية التي حتكم هذا النشاط، غري أنه قرَّ

ن ما ييل: جتعل عقد التأمني حمقًقا لغايته، يشمل التزام املؤمِّ

ن عليها.. ) األرضار املادية التي تلحق األشياء املؤمَّ

ن عليها من رضر مادي أو . ) املرصوفات التي تنفق حلامية األموال املؤمَّ
للحد منه.

ومرصوفات . 3 املشرتكة)))  اخلسارة  يف  عليها  ن  املؤمَّ األشياء  حصة 
ن عليها بعد خصم اخلسارة اخلاصة  اإلنقاذ، وذلك بنسبة قيمة األشياء املؤمَّ
ن  املؤمَّ األشياء  حصة  عن  زاد  ما  أما  وجدت،  إن  له  ن  املؤمَّ يتحملها  التي 
عىل  بناء  ن؛  املؤمِّ ضامن  يف  يدخل  فال  املشرتكة  البحرية  اخلسائر  يف  عليها 

قاعدة أن التأمني عقد تعويض ال جيوز أن يؤدي إىل اإلثراء بال سبب))).

ن يف حالة اخلسارة املشرتكة بالرغم أهنا فعل  واحلكمة من مسؤولية املؤمِّ
ن عليه من اهلالك؛ مما جنبه دفع  عمدي؛ أنه قد غنِم منها يف حفظ اليشء املؤمَّ

كامل مبلغ التعويض، والغرم بالغنم)3).

قصد  عن  تنفق  أو  تبذل  الربان،  يقررها  اعتيادية،  غري  مرصوفات  أو  تضحية  كل  هي   (((
وبكيفية معقولة، من أجل السالمة العامة لتجنب خطر داهم هيدد السفينة أو البضائع 

املوجودة عليها. م ))/)3).
مستفاد من املواد )306(، )9)3(، )340/)( من النظام البحري التجاري.  (((

انظر: القانون البحري، مصطفى كامل )مرجع سابق( ص500.  (3(
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ثانًيا: التزامات خاصة بالتأمني عىل السفينة:

حالة . ) يف  اخلبة؛  أهل  حيددها  التي  أو  الوثيقة  يف  املبينة  السفينة  قيمة 
اهلالك الكيل.

تصادم . ) حالة  يف  الغري  ِقَبل  له  ن  املؤمَّ عىل  ترتتب  التي  التعويضات 
أو  متحرك  أو  ثابت  بيشء  ارتطامها  أو  أخرى  بسفينة  عليها  املؤمن  السفينة 

عائم))).

السفينة . 3 جلعل  الرضورية  واإلصالحات  القطع  استبدال  مرصوفات 
صاحلة للمالحة؛ يف حالة ترضر السفينة وحاجتها لإلصالح))).

ن يف حدود مبلغ التأمني األرضار الناشئة عن كل حادث . 4 يضمن املؤمِّ
يقع أثناء رسيان وثيقة التأمني، وإن تعددت احلوادث)3).

إذا كان عقد التأمني يقترص عىل مدة وجود السفينة يف ميناء أو مرسى . 5
أو حوض جاٍف أو أي مكان آخر؛ فترسي عليه أحكام التأمني عىل السفينة 

عموًما)4).

ترسي . 6 بالتايل  التأمني،  عقد  هو  بالضامن  ن  املؤمِّ التزام  يف  العبة 
التأمينات املعقودة عىل عدة سفن تابعة ملجهز واحد كام لو كانت كل سفينة 
له، فال حيتج عليه  ن  املؤمَّ مقّرر حلظ  تابعة ملجهز خمتلف؛ وهذا احلكم  منها 

املادة ))33( من النظام البحري التجاري.  (((

املادة )334( من النظام البحري التجاري.  (((
املادة )333/)( من النظام البحري التجاري.  (3(

املادة )339( من النظام البحري التجاري.  (4(
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ن عليه  ن بأنه أفاد من عقد تأمني خيص سفينة أخرى، أو أن اليشء املؤمَّ املؤمِّ
واحد  ملجهز  مملوكتني  سفينتني  بني  تصادم  وقع  لو  فمثاًل  له؛  ن  للمؤمَّ ملك 

فتجري التسوية كام لو كانت السفينتني ملجهزين خمتلفني.

ن . 7 تعد البضائع وغريها من األموال اململوكة للمجهز بالنسبة إىل املؤمِّ
ن إمهاهلا بحجة أهنا  عىل السفينة كام لو كانت مملوكة للغري؛ فال جيوز للمؤمِّ
إليها بعني االعتبار يف  تابعة للسفينة؛ بل هي بذاهتا متثل ثروة جيب أن ينظر 

التعويض.))) تقدير مبلغ 

ثالًثا: التزامات خاصة بالتأمني عىل األجرة:

بنسبة . ) التأمني  فيشملها  األحوال  مجيع  يف  استحقاقها  اشرتط  إذا 
)00)%(، أما إذا مل يشرتط استحقاقها يف مجيع األحوال فال يشمل التأمني 

إالَّ )60%( منها فقط، ما مل يتفق عىل غري ذلك.)))

املساعدة . ) عن  املستحقة  باملكافآت  ا  خاصًّ التأمني  موضوع  كان  إذا 
ُتنَفق  التي  التأمني- بدفع املرصوفات  ن -بحدود مبلغ  املؤمِّ التزم  واإلنقاذ، 
ملساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمني، وكل مكافأة أخرى 
عدم  حالة  يف  إالَّ  أثره  املذكور  التأمني  ُينتِج  وال  اخلطر،  هذا  بسبب  تستحق 

كفاية املبلغ املنصوص عليه يف وثيقة التأمني عىل السفينة)3).

راجع املادة )337( من النظام البحري التجاري.  (((
املادة )340/)( من النظام البحري التجاري.  (((
املادة ))34/)( من النظام البحري التجاري.  (3(
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تعويم . 3 عن  تنشأ  التي  باملرصوفات  ا  خاصًّ التأمني  موضوع  كان  إذا 
ن بدفعها يف حدود مبلغ التأمني، وذلك يف األحوال التي  السفينة، التزم املؤمِّ

ن له ترك السفينة بسبب خطر يشمله التأمني))). جيوز فيها للمؤمَّ

أوطاهنم . 4 إىل  وإعادهتم  ونفقاهتم  البحارة  أجور  التأمني  حمل  كان  إذا 
ن بتعويض الرضر الناشئ عن أي خطر بحري  واألرباح املتوقعة، التزم املؤمِّ

يدخل يف التأمني إذا أثبت املدعي أن الرضر يتعلق بمحل التأمني))).

رابًعا: التزامات خاصة بالتأمني عىل البضائع:

التأمني عىل احلد األعىل . ) مبلغ  يزيد  أن  الكيل ال جيوز  يف حالة اهلالك 
من املبالغ اآلتية:

أ. ثمن رشاء البضاعة يف زمان الشحن ومكانه، أو سعرها اجلاري يف هذا 
البضاعة  إليه مرصوفات نقل  إذا كانت غري مشرتاة، مضاًفا  الزمان واملكان 

إىل ميناء الوصول، والربح املتوقع.

كان  الذي  التاريخ  أو يف  الوصول ومكانه،  زمان  البضاعة يف  قيمة  ب. 
جيب أن تصل فيه يف حالة هالكها.

ن له مضاًفا إليه املبالغ األخرى التي  ج. ثمن بيع البضاعة إذا باعها املؤمَّ
قد يتفق عليها يف عقد البيع)3).

املادة ))34/)( من النظام البحري التجاري.  (((
املادة ))34( من النظام البحري التجاري.  (((
املادة )347( من النظام البحري التجاري.  (3(
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واملنظِّم البحري السعودي قد أخذ فيام يتعلق بالتأمني عىل البضائع بمبدأ 
حلقه  ما  أساس  عىل  له  ن  املؤمَّ ض  فيعوَّ املأمول،  الربح  عن  التعويض  جواز 
من خسارة وما فاته من كسب باعتبار أن الكسب مصلحة مرشوعة وغرض 
اإلثراء  مبدأ عدم  يتعارض ذلك مع  ن عليها، وال  املؤمَّ البضاعة  رئييس من 
بال سبب الذي يمنع الُغنم من التعويض؛ ألن املمنوع هو جعل املستفيد يف 

مركز مايل أعىل من املركز الذي يكون فيه لو مل يتحقق الرضر.)))
البضائع . ) التي أصابت  يف حالة اهلالك اجلزئي )التلف( تقدر اخلسائر 

بالفرق بني قيمتها تالفة، وقيمتها سليمة يف زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة 
نقص القيمة عىل مبلغ التأمني))).

خامًسا: التزامات خاصة بالتأمني من املسؤولية:
يؤدي  أن  تعويض ال جيوز  البحري عقد  التأمني  أن عقد  لقاعدة  تطبيًقا 
املسؤولية  من  البحري  التأمني  عقد  يف  ن  املؤمِّ فُيلَزم  سبب؛  بال  اإلثراء  إىل 

بالضامن بالرشوط التالية:
ه الغري الذي أصابه الرضر مطالبة  األول: قيام املسؤولية، وذلك بأن يَوجِّ

ن له. ِوِدّية أو قضائية إىل املؤمَّ
الرضر  لتعويض  يكفي  ال  السفينة  عىل  التأمني  مبلغ  يكون  أن  الثاين: 
يصيب  الذي  الرضر  تعويض  املسؤولية  من  التأمني  حمل  كان  إذا  -وذلك 

الغري بفعل السفينة باستثناء الرضر الذي يصيب األشخاص-.

انظر: اخلسارات البحرية املشرتكة، حسني غنايم )جامعة الكويت: 974)م( ص))4.  (((
املادة )348( من النظام البحري التجاري.  (((
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من  بأدائه  له  ن  املؤمَّ يلتزم  ما  حدود  يف  ن  املؤمِّ التزام  يكون  أن  الثالث: 
تعويض))).

ن يف التعويض: ما ال يشمله التزام املؤمِّ
إصالح األشياء املؤمن عليها أو استبداهلا)))، باستثناء اهلالك اجلزئي . )

يف السفينة القابل لإلصالح.
قيمتها . ) كنقص  السفينة،  إصالح  بسبب  الفائت  املأمول  الربح 

التجارية، وفوات نفعها بسبب التعطل)3).
كأن . 3 ن،  املؤمِّ لصالح  إعفاءات  اشرتاط  العقد  يف  جيوز  املسموحات: 

يشرتط عدم دفع مبلغ للتعويض إذا مل جياوز الرضر نسبة معينة )5% مثاًل( 
فتخصم  النسبة  الرضر عن هذه  زاد  لو  ن عليه، حينها  املؤمَّ اليشء  قيمة  من 

من مبلغ التعويض، ما مل يوجد رشط يف العقد بخالف ذلك.
النقص العادي الذي يصيب اليشء املؤمن عليه أثناء الطريق)4).. 4

ن للتعويض: األثر املرتتب عىل دفع املؤمِّ

له يف مجيع حقوقه  ن  املؤمَّ حِمل  حِيلُّ  فإنه  التعويض،  بدفع  ن  املؤمِّ قام  إذا 
التي نشأت بمناسبة األرضار التي يشملها التأمني، وذلك يف حدود التعويض 

الذي دفعه)5).
انظر املواد )354(، )355(، ))33( من النظام البحري التجاري.  (((

املادة )8)3( من النظام البحري التجاري.  (((
انظر: املادة )334( من النظام البحري التجاري.  (3(

راجع: املادة )3)3( من النظام البحري التجاري.  (4(
انظر: املادة )4)3( من النظام البحري التجاري.  (5(
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ودعوى  املشرتكة،  البحرية  اخلسارة  يف  االشرتاك  دعوى  ذلك  يشمل 
ن،  املؤمِّ التأمني عىل  ذلك ختفيف خماطر  من  الغري، واحلكمة  املسؤولية ضد 
ن له من الُغنم  وحتى ال يكون التأمني سبًبا إلبراء الغري بال حق، ومنع املؤمَّ
التأمني  التعويض يف  الدعاوى ودعوى  إذا مجع بني هذه  واإلثراء بال سبب 

البحري))).

الطريق الثاين: الرتك:

املخاطر  يف  إالَّ  ُيستعمل  ال  استثنائي،  طريق  وهو  التخيل،  ويسمى 
ن يف األحوال  ن عليه للمؤمِّ ن له ترك اليشء املؤمَّ اجلسيمة، حيث خيتار املؤمَّ
التأمني  النظام فيها الرتك؛ بغية احلصول، عىل مبلغ  أو  له االتفاق  التي جييز 
دة يف  ن اليشء املرتوك، بعد اختاذ إجراءات حمدَّ كاماًل، مقابل أن يتملك املؤمِّ

ن. النظام، وقبول املؤمِّ

تعود فكرة الرتك إىل األعراف البحرية القديمة يف القرون الوسطى التي 
الرتك  السفينة زمنًا، ثم وجد  البحر وانقطاع األخبار عن  تتامشى مع خماطر 
بالتأمني  خاص  نظام  وهو  احلديثة،  ثم  القديمة  البحرية  النظم  إىل  طريقه 
تيسري  فائدته يف  البحرية، وتكُمن  امللكية يف األموال  لنقل  البحري، وسبب 

تسوية التأمني البحري بطريقة أرسع))).

سابق(  )مرجع  العطري  القادر  عبد  البحرية،  التجارة  قانون  رشح  يف  الوسيط  انظر:   (((
ص545.

العريب  االحتاد  )جملة  والسباعي  أنطاكي،  الصناعية،  التنمية  يف  وأثره  التأمني  انظر:   (((
للتأمني، بريوت، 968)م( ص)50.



605
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

ولتوضيــح أحــكام الــرتك نبــني حاالتــه، وحملــه، وإجراءاتــه، وقبولــه أو 
رفضــه، وآثــاره.

أواًل: حاالت الرتك:

ن يف احلاالت اآلتية: ن له تركها للمؤمِّ بالنسبة للسفينة يوز للمؤمَّ

أ. إذا هلكت كليًّا.

ب. إذا كانت نفقات إصالحها أو إنقاذها تعادل عىل األقل ثالثة أرباع 
قيمتها املبينة يف وثيقة التأمني.

عنها،  نبأ  آخر  وصول  بعد  أشهر  ثالثة  مدة  أخبارها  انقطعت  إذا  ج. 
َض هالكها يف تاريخ وصول ذلك النبأ. وافرُتِ

أو تعذر إصالحه بسبب عدم  بتلف ال يمكن إصالحه،  إذا أصيبت  د. 
توافر الوسائل املادية الالزمة لذلك يف املكان الذي هي فيه، إالَّ إذا كان من 

املستطاع قطرها إىل مكان آخر يكون اإلصالح فيه ممكنًا.

حقه  استعامل  له  ن  للمؤمَّ جاز  احلرب؛  أخطار  التأمني  شمل  إذا  هـ. 
من  أمر  عىل  بناء  إيقافها  أو  احتجازها  أو  أرسها  حالة  يف  السفينة  ترك  يف 
السلطات العامة، وذلك إذا مل يتمكن املؤمن له من اسرتدادها خالل أربعة 

ن بوقوع احلادث))). أشهر من تاريخ قيامه بإبالغ املؤمِّ

املادة )336( من النظام البحري التجاري.  (((
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بالنسبة للبضائع فيجوز تركها يف احلاالت التالية:

عنها  نبأ  آخر  وصول  بعد  أشهر  ثالثة  مدة  السفينة  أنباء  انقطعت  إذا  أ. 
َض هالكها يف تاريخ وصول ذلك النبأ. وافرُتِ

ب. إذا أصبحت السفينة غري صاحلة للمالحة خالل الرحلة، واستحال 
املتفق عليه خالل ثالثة  الوصول  بأي طريقة أخرى إىل مكان  البضائع  نقل 
ن بعدم صالحية السفينة للمالحة. أشهر من تاريخ قيام املؤمن له بإبالغ املؤمِّ

ج. إذا هلكت البضائع، أو تلفت بام يعادل ثالثة أرباع قيمتها املبينة يف 
وثيقة التأمني عىل األقل.

د. إذا بيعت البضاعة أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ 
الرضر عن خطر يشمله التأمني.

استعامل  له  للمؤمن  جاز  احلرب  أخطار  يشمل  التأمني  كان  إذا  هـ. 
حقه يف ترك البضائع يف حالة أرس السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من 
السلطات العامة، وذلك إذا مل توضع البضائع حتت ترصف املؤمن له خالل 

ن بوقوع احلادث))). أربعة أشهر من تاريخ قيامه بإبالغ املؤمِّ

وُيلحظ اشرتاك السفينة والبضائع يف كثري من حاالت الرتك، كام يلحظ 
واخلسارة  احلكمي،  واهلالك  احلقيقي،  اهلالك  بني  تدور  الرتك  أسباب  أن 

اجلسيمة))).
املادة )349( من النظام البحري التجاري.  (((

995)م(  ط.)،  حلب،  جامعة  )منشورات  فرعون  هشام  البحري،  القانون  انظر:   (((
ص9)3.
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كام ُيلحظ بأن آخر نبأ يصل عن السفينة إذا كان يف زمن رسيان التأمني؛ 
بسيطة  قرينة  وهي  التأمني؛  رسيان  زمن  يف  كان  هالكها  أن  عىل  قرينة  يعد 

جيوز إثبات عكسها))).

ثانًيا: حمل الرتك:

أنه  عىل  بناء  اجلزئي؛  الرتك  جيوز  فال  كلُّه،  عليه  ن  املؤمَّ هو  الرتك  حمل 
الرتك  جيوز  ال  أنه  كام  الرتك،  ودعوى  اخلسارة  دعوى  بني  اجلمع  جيوز  ال 

الرشطي وهو املعلق عىل رشط؛ منًعا حلدوث النزاع.

ن عليه املرتوك قد وقع عليه الرضر فعاًل، فلو  وال بد أن يكون هذا املؤمَّ
ُفرض أن بعض البضاعة بيعت قبل حدوث الرضر فال تدخل يف الرتك؛ ألنه 
مل يقع عليها الرضر فعليَّا، ومقابل ذلك ُينَقص من مبلغ التأمني الذي يدفعه 

املؤمِّن))).

دعاوى  من  به  ل  حممَّ هو  وما  املرتوك،  اليشء  ملحقات  الرتك  ويشمل 
وحقوق)3).

ثالًثا: إجراءات الرتك:

ن برغبته يف الرتك بإعالن قضائي أو بخطاب  ن له أن يبلغ املؤمِّ عىل املؤمَّ
اإلبالغ  حيصل  أن  وجيب  العلم،  هبا  يتحقق  أخرى  طريقة  بأي  أو  مسجل 

ط.)،  القاهرة،   - العريب  الفكر  )دار  يونس  عيل  البحري،  القانون  يف  األصول  انظر:   (((
998)م( ص679.

انظر: املادة )0)3( من النظام البحري التجاري.  (((
انظر: القانون البحري، الرشقاوي )مرجع سابق( ص570.  (3(
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ن له باحلادث الذي جييز له الرتك، أو  خالل ثالثة أشهر من تاريخ علم املؤمَّ
البضاعة يف حالة  أو  السفينة  نبأ عن  بعد وصول آخر  من مرور ثالثة أشهر 

انقطاع أخبارها))).

ح بجميع عقود  تبليغ رغبته يف الرتك أن يرصِّ ن له عند  املؤمَّ وجيب عىل 
ن  التأمني التي أجراها، أو التي يعلم بوجودها)))؛ ألمهية ذلك يف تقرير املؤمِّ
ن له من وراء هذا الرتك، كأن  القبول أو عدمه، والتأكد من عدم إثراء املؤمَّ
نني  مؤمِّ من  تعويضات  عدة  بني  جيمع  ثم  نني،  املؤمِّ ألحد  عليه  ن  املؤمَّ يرتك 

آخرين.

رابًعا: قبوله أو رفضه:

أو  يقبل  أن  له  حيق  ن  املؤمِّ فإن  له،  ن  املؤمَّ باختيار  يكون  الرتك  أن  كام 
يراه حمقًقا ملصلحته؛ ويف هذا موازنة بني حق  ما  الرتك، حسب  يرفض هذا 
تغيرًيا  أدخل  قد  ن  للمؤمِّ الرفض  حق  تقرير  أن  البعض  ويرى  الطرفني، 

ا عىل الرتك املعروف قدياًم)3). جوهريًّ

له  ن  للمؤمَّ جيوز  فال  فيه،  رجوع  ال  هنائيًّا؛  الرتك  يكون  ن  املؤمِّ وبقبول 
ن،  الرجوع عن الرتك واملطالب بتسوية الرضر بطريق اخلسارة إالَّ برضا املؤمِّ
ن االمتناع عن دفع مبلغ التعويض بحجة رجوع السفينة  كام ال جيوز للمؤمِّ

مثاًل، لكن لو تراىض الطرفان عىل الرجوع يف الرتك جاز.

انظر: املادة )))3( من النظام البحري التجاري.  (((
املادة )))3( من النظام البحري التجاري.  (((

انظر: القانون البحري، مصطفى كامل )مرجع سابق( ص544.  (3(
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خامًسا: آثاره:

ن  ن له )اإلعالن بالرتك( والقبول من املؤمِّ إذا حصل اإلجياب من املؤمَّ
تم الرتك، وترتبت آثاره عليه)))، وهي:

ن . ) ن له عىل مبلغ التأمني كاماًل: متى ما قام بإبالغ املؤمِّ حصول املؤمَّ
ن االمتناع عن دفع مبلغ  بجميع عقود التأمني التي أجراها، وإالَّ جاز للمؤمِّ
فسخ  طلب  ن  للمؤمِّ جيوز  بل  عليه،  بالواجب  له  ن  املؤمَّ يقوم  حتى  التأمني 

ن له اللتزامه))). الرتك بسبب عدم تنفيذ املؤمَّ

ن: بجميع ملحقاته وما هو . ) انتقال ملكية اليشء املؤمن عليه إىل املؤمِّ
يوم  من  الطرفني  بني  االنتقال  هذا  وحيصل  وحقوق،  دعاوى  من  به  ل  حممَّ
نقل  إجراءات  فمن  للغري  بالنسبة  أما  الرتك)3)،  يف  رغبته  له  ن  املؤمَّ إعالن 
امللكية والقيد يف سجل السفن املتبعة، أو حيازة البضاعة بسند الشحن حتى 
ال يعارض أحد يف ملكيتها استناًدا عىل أن احليازة يف املنقول سند للملكية)4).

انظر: املادة )0)3( من النظام البحري التجاري.  (((
انظر: األصول يف القانون البحري، عيل يونس )مرجع سابق( ص 689.  (((

هذا ما ذهب إليه املنظم السعودي، وذهبت بعض القوانني )كاألردين م)38(، إىل أن   (3(
انتقال امللكية يكون من وقت احلادث؛ باعتبار أن الرتك تعويض، والتعويض مستحق 
له  ن  املؤمَّ أجود؛ ألن  السعودي  املنظم  إليه  ما ذهب  الرضر. ولعل  من وقت حصول 
وإن استحق التعويض من وقت احلادث إالَّ أن التعويض كان يدخله اخليار بني دعوى 

اخلسارة أو الرتك، وألن الرتك طريق استثنائي فال بد من إظهار الرغبة ليرتتب األثر.
انظر: القانون البحري، الرشقاوي )مرجع سابق( ص570.  (4(
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المطلب الثاني: انقضاء عقد التأمين البحري:

املقررة  العامة  واألحكام  للقواعد  خيضع  البحري  التأمني  عقد  انتهاء 
البحرية  املدين بحسب األحوال، والقوانني  القانون  أو  الفقه اإلسالمي،  يف 
ذكرها  عند  اخلصوص  هذا  يف  التكميلية  األحكام  لبعض  تعرضت  املقارنة 

الطرفني. اللتزامات 

عىل ضوء ما سبق فإن أسباب انقضاء التأمني البحري هي: انتهاء املدة، 
اإلهناء االتفاقي، االنتهاء بالقوة القاهرة، الفسخ يف حالة ختلف أحد الطرفني 
عن التزاماته، الفسخ بسبب انتقال امللكية يف السفينة أو تأجريها غري جمهزة.

انتهاء املدة:. 1

املحددة  مدته  بانتهاء  ينتهي  فإنه  مدة؛  عقد  البحري  التأمني  عقد  أن  بام 
إما عىل أساس الزمن أو الرحلة؛ وهذا انتهاء طبيعي، ولذلك هيتم األطراف 

بمسألة الرسيان الزمني لعقد التأمني البحري.

اتفاق الطرفني عىل إهناء عقد التأمني البحري:. )

العقد،  رفع  وهي  إقالة،  ُيَعدُّ  اإلسالمي  الفقه  ويف  اتفاقي،  إهناء  وهذا 
قال  وقد  العقود؛  الطرفني)))، وهي جائزة يف  برتايض  وآثاره  وإلغاء حكمه 

ىلص ُهللا هيلع ملسو: ))َمْن َأَقاَل َناِدًما َبْيَعَتُه َأَقاَل اهللُ َعْثَرَتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة(())).

انظر: املوسوعة الفقهية الكويتية 4/5)3.  (((
القدير  )فيض  الشيخني  رشط  عىل  صحيح  وهو  واحلاكم،  ماجه  وابن  داود  أبو  رواه   (((

.(79/6



611
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

االنتهاء بالقوة القاهرة:. 3

ن عليه بقوة قاهرة، وكان اخلطر الذي هلك به غري مشمول  إذا هلك املؤمَّ
عقد  فإن  منه(؛  ن  يؤمَّ مل  حريب  بخطر  هلكت  )كسفينة  البحري  بالتأمني 
التأمني البحري ينقيض النعدام املحل، واالنقضاء هنا بالنسبة للمستقبل، ال 
ن جلزء من  املايض، فال يرسي بأثر رجعي، يرتتب عىل ذلك استحقاق املؤمِّ
قسط التأمني يناسب املدة قبل اهلالك؛ ألن العقد من العقود االستمرارية))).

الفسخ يف حالة ختلف أحد الطرفني عن التزاماته:.  

إذا ختلف أحد الطرفني عن التزاماته املنصوص عليها يف العقد أو النظام؛ 
جاز للطرف اآلخر طلب فسخ العقد، تطبيًقا لذلك نص النظام عىل أسباب 

ن طلب فسخ العقد، يمكن بياهنا فيام ييل: جتيز للمؤمِّ
بقيمته  اخلطر  لتقدير  تؤدي  صحيحة  بيانات  له  ن  املؤمَّ تقديم  عدم  أ. 

احلقيقّية))).
بيانات غري صحيحة، أو السكوت عن تقديم  بتقديم  ن له  املؤمَّ قيام  ب. 
بأقل من  اخلطر  لتقدير  تؤدي  احلالتني  ويف  بالتأمني؛  تتعلق  بيانات جوهرية 

حقيقته، ولو مل يثبت سوء النية)3).

املادة ))33/)(. انظر: املدخل الفقهي العام، الزرقا )مرجع سابق( )/598.  (((
املادة )4)3/3( من النظام البحري التجاري.  (((

املادة )300( من النظام البحري التجاري.  (3(
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املتفق  والزمان  املكان  يف  التأمني  قسط  بدفع  له  ن  املؤمَّ قيام  عدم  ج. 
عليهام))).

رسيان  أثناء  تطرأ  التي  بالظروف  ن  املؤمِّ بإبالغ  له  ن  املؤمَّ قيام  عدم  د. 
وثيقة التأمني ويكون من شأهنا زيادة اخلطر))).

ن له -بسوء نية- ترصحًيا غري مطابق للحقيقة فيام يتعلق  إذا قدم املؤمَّ هـ. 
باحلادث، وترتب عليه رضر للمؤمِّن)3).

ن عن مجيع الشحنات التي تتم حلساب  ن له بإبالغ املؤمِّ إذا مل يقم املؤمَّ و. 
إبالغه  أو  التأمني،  بإجراء  تلزمه  بيع  أو  رشاء  لعقود  تنفيًذا  أو  له،  ن  املؤمَّ
له بإجراء  املؤمن  الذي عهد إىل  الغري  التي تتم حلساب  عن مجيع الشحنات 

التأمني عليها، وذلك يف التأمني عىل البضائع بالوثيقة العائمة)4).

بفعله  كانت  أو  له،  ن  املؤمَّ فعل  بغري  كانت  إذا  اخلطر  زيادة  حالة  ز. 
ن فسخ العقد)5). واختار املؤمِّ

الفسخ بسبب انتقال امللكية يف السفينة أو تأجريها غري جمهزة:. 5

جيوز  جمهزة،  غري  َرت  ُأجِّ أو  عليها  ن  املؤمَّ السفينة  ملكية  انتقلت  إذا 
اإلجيار)6)؛  أو  امللكية  بانتقال  إبالغه  من  شهر  خالل  الفسخ  طلب  ن  للمؤمِّ

املادة )4)3/)( من النظام البحري التجاري.  (((

املادة ))30/)( من النظام البحري التجاري.  (((
املادة )3)3( من النظام البحري التجاري.  (3(

املادة ))35(، ))35( من النظام البحري التجاري.  (4(
املادة ))30/)-3( من النظام البحري التجاري.  (5(
راجع: املادة )338( من النظام البحري التجاري.  (6(
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يف  أثًرا  تغريها  عىل  ورتب  له،  ن  املؤمَّ شخصية  املنظِّم  اعتب  احلالة  هذه  ويف 
العقد.

المطلب الثالث: سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البحري:

التأمني  عقد  عن  الناشئة  الدعاوى  سقوط  املقاَرنة  البحرية  النُُّظم  ر  ُتقرِّ
دة، وهذا ما يعرف فقًها بالتقادم))). البحري بمرور مدة حمدَّ

ويف الفقه اإلسالمي »ال يسقط احلق بتقادم الزمن«)))، وإنَّام الذي يرتتب 
مدة  به  يطالب  مل  احلق  صاحب  دام  ما  الدعوى  سامع  عدم  هو  التقادم  عىل 
الفرتة  طول  ألن  الدعوى؛  تسمع  ال  وإنَّام  املطالبة،  عىل  قدرته  مع  التقادم 
التزوير  قرينة عىل عدم وجود احلق، وبسبب خوف وقوع  املطالبة  مع عدم 
واألطامع الفاسدة استغالاًل لطول الفرتة؛ ولذلك لو أقام أحٌد الدعوى بحقٍّ 
عىل آخر بعد مرور مدة التقادم وَردَّ القايض الدعوى بسبب مرور الزمن فإن 

املدين يبقى مدينًا ِديانًة وال خَيُلص من حق غرمائه ما مل ُيَؤدِّ َدينَه)3).

البحري؛ هي طلب استقرار  التأمني  التقادم يف  ُمَدد  تقرير  واحلكمة من 
وحثُّ  احلق،  وجود  عدم  عىل  القرينة  داللة  وإعامل  القانونية،  األوضاع 
التوجه للقضاء يف زمن مناسب ال يصعب معه تقديم األدلة  األطراف عىل 

واإلثباتات.

الوسيط يف رشح القانون املدين، السنهوري )مرجع سابق( 0)/634.  (((
القاعدة )674)( من جملة األحكام العدلية.  (((

درر احلكام رشح جملة األحكام، عيل حيدر )مرجع سابق( ص9)3.  (3(
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عن  الناشئة  الدعاوى  يف  التقادم  مدة  جعل  السعودي  البحري  واملنظم 
ر  وقرَّ احتساهبا،  ابتداء  التفصيل  وجه  عىل  وحدد  سنتني،  البحري  التأمني 

انقطاعها يف أحوال معينة.

ر أنه: »ال ُتسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمني بعد ميض سنتني،  فقرَّ
وتبدأ هذه املدة وفًقا ملا يأيت:

أ. من تاريخ استحقاق قسط التأمني فيام يتعلق بدعوى املطالبة به.

ب. من تاريخ وقوع احلادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيام يتعلق بدعوى 
املطالبة بتعويض األرضار التي تلحق بالسفينة.

ج. من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان جيب أن تصل فيه، 
أما  بالبضائع،  تلحق  التي  األرضار  بتعويض  املطالبة  بدعوى  يتعلق  فيام 
وقوع  تاريخ  من  املدة  رست  التارخيني  هذين  ألحد  الحًقا  احلادث  كان  إذا 

احلادث.

د. من تاريخ وقوع احلادث، فيام يتعلق بدعوى املطالبة بتسوية األرضار 
بطريقة الرتك، ويف حالة حتديد مهلة يف هذا العقد إلقامة دعوى الرتك تبدأ 

املدة من تاريخ انقضاء هذه املهلة.

يف  اإلسهام  بدعوى  يتعلق  فيام  بالوفاء  له  املؤمن  قيام  تاريخ  من  هـ. 
اخلسارة املشرتكة، أو بدعوى املطالبة بمرصوفات اإلنقاذ.

و. من التاريخ الذي يقيم فيه الغري الدعوى عىل املؤمن له، أو من تاريخ 
ن بسبب رجوع الغري«. قيام املؤمن له بالوفاء فيام يتعلق بدعواه ِقَبل املؤمِّ
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املبالغ  أنه: »ال ُتسمع دعوى اسرتداد  البحري السعودي  املنظم  كام قرر 
املدفوعة بمقتىض عقد التأمني بعد ميض سنتني تبدآن من تاريخ الوفاء بغري 

املستحق«.

بخطاب  باملطالبة  املذكورة  املدة  تنقطع  األحوال  مجيع  »يف  أنه:  ر  قرَّ كام 
لتقدير  خبري  بندب  أو  باملطالبة،  املتعلقة  املستندات  بتسليم  أو  مسجل، 

األرضار، وذلك باإلضافة إىل األسباب املقررة نظاًما«))).

املادة )5)3( من النظام البحري التجاري.  (((
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الثالث المبحث 
موقف الفقه اإلسالمي من عقد التأمين البحري

من خالل البحث مل أجد من خصَّ عقد التأمني البحري بحكم رشعي 
أنَّ  إىل  يعود  ذلك  يف  السبب  ولعل  التأمني؛  أنواع  باقي  حكم  عن  خيتلف 
لن ختتلف  احلكم  يبنى عليها  التي  الرشعية  التأمني واحدة، واألسس  فكرة 
ينُظمها  فكلها  ا؛  جويًّ أم  ا  بحريًّ أم  ا  بريًّ أكان  سواء  التأمني  نوع  باختالف 

وصف التأمني التجاري.

ومسألة حكم التأمني التجاري رشًعا من نوازل املسائل، ومستحدثات 
من  كبرًيا  حظًّا  نال  لكنه  املتقدمة،  الفقه  كتب  يف  حكمه  جتد  ال  لذا  العرص؛ 
الدراسة الرشعية يف حمافل علميَّة، ومؤمترات، ومراكز بحثية، وجمامع فقهية، 
وما  واضًحا،  اختالًفا  حكمه  حول  املعارصون  واختلف  ومؤلفات،  وكتب 

زالت امللتقيات العلمية بشأنه قائمة.

التأمني:  نوعني من  بني  نفرق  البحري  التأمني  احلديث عن حكم  وقبل 
التأمني التعاوين، والتأمني التجاري.

التعاوين: التأمني 

املال  من  معني  مبلغ  بدفع  مشرتك  كل  بموجبه  يلتزم  مجاعي  تأمني  عقد 
عىل سبيل التبع؛ لتعويض املترضرين منهم، عىل أساس التكافل والتضامن 
رشكة  قبل  من  التأمينية  العمليات  فيه  تدار  منه،  ن  املؤمَّ اخلطر  حتقق  عند 

متخصصة عىل أساس الوكالة بأجر معلوم.
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بل جوازه  املعارصين،  الفقهاء  بني  ُيثِر خالًفا  مل  التأمني  النوع من  وهذا 
حمل اتفاق بينهم، ويراه الكثري بدياًل رشعيًّا عن التأمني التجاري، وقد أفتت 
بجوازه هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية بالقرار رقم ))5( يف 
)397/4/4)هـ(، ووافقه يف ذلك جممع الفقه اإلسالمي يف دورته األوىل 
هبا  يقصد  التي  التبع  عقود  من  ألنه  )398)هـ(؛  سنة  شعبان  يف  املنعقدة 
عند  املسؤولية  حتمل  يف  واالشرتاك  األخطار،  تفتيت  عىل  التعاون  أصالًة 
ه من الربا، وألن الغرر ال يؤثر  نزول الكوارث، وليس الربح هدَفه، وخللوِّ

يف عقود التبع.

ن هلم، حيملون الصفتني، وإنام  نني هم املؤمَّ ومن أبرز خصائصه أن املؤمِّ
دور الرشكة إدارة العملية التأمينية بأجر معلوم، وهذا يعني أن فائض التأمني 

من حقهم تترصف فيه الرشكة نيابة عنهم وفق االتفاق أو النظام))).

التجاري: التأمني 

ن له مبلًغا من املال  ن إىل املؤمَّ ن بمقتضاه أن يؤدي املؤمِّ عقد يلتزم املؤمِّ
أو إيراًدا مرتًبا أو أي عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر 
له  ن  املؤمَّ يؤدهيا  أخرى  مالية  دفعة  أية  أو  قسط  نظرَي  وذلك  بالعقد،  املبنيَّ 

ن. للمؤمِّ

الثالث  التأمينية، أمحد حممد السعد )بحوث امللتقى  انظر: تطبيقات الترصف بالفائض   (((
لالقتصاد  العاملية  اإلسالمية  اهليئة  إصدار  7-8/))/))0)م،  التعاوين  للتأمني 

والتمويل( ص39.
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ن طرف معاِوض  ومن أبرز خصائصه أنه عقد معاوضة هدفه الربح، املؤمِّ
ن هلم؛ هذا يعني أن الفائض التأميني من حق رشكة التأمني  مستقل عن املؤمَّ
الجتامع  املعارصين  الفقهاء  بني  اخلالف  فيه  قام  لذا  الرشكة()))؛  )مسامهي 

املعاوضة والغرر.

توصيف عقد التأمني البحري:
هو عقد تأمني جتاري -بال شك- ملا ييل:

البحري . ) النظام  النظامية يف  املعاوضة فيه واضحة جليَّة، والنصوص 
التجاري حتدد االلتزامات املتقابلة بني الطرفني.

الفائض التأميني يف التأمني البحري من حق رشكة التأمني )مسامهي . )
التأمني البحري ختضع ألحكام  التأمني التي تقدم منتج  الرشكة(؛ فرشكات 
هذه  نصت  وقد  التعاوين،  التأمني  رشكات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
الالئحة عند بيان »معادلة توزيع فائض عمليات التأمني« يف املادة )70/)-
هلم  من  للمؤَّ  %(0 نسبة  بتوزيع  إما  ويتم  الصايف  الفائض  »توزيع  عىل:  هـ( 
إىل   %90 نسبته  ما  وترحيل  التالية،  للسنة  أقساطهم  بتخفيض  أو  مبارشة، 

قائمة دخل املسامهني«.
ولعل تسمية رشكات التأمني هنا »تعاونية« باعتبار أن غاية عقود التأمني 
ن هلم  والزمها هو تفتيت املخاطر وتوزيعها، وقد تم ذلك بفضل أموال املؤمَّ

جمتمعة، فهم يف باطن األمر تعاونوا فيام بينهم.
حسن  حامد  السيد  واجلواز،  املنع  بني  التأميني  الفائض  يف  املسامهني  مشاركة  انظر:   (((
)بحوث امللتقى الثالث للتأمني التعاوين 7-8/))/))0)م، إصدار اهليئة اإلسالمية 

العاملية لالقتصاد والتمويل( ص89.
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حكم التأمني البحري:

الفقهاء  بني  املشهور  اخلالف  فيدخله  جتاري  تأمني  عقد  أنه  عىل  بناء 
املعارصين عىل قولني:

القول األول: التحريم:

عىل  املشتملة  املالية  املعاوضات  عقود  من  التأمني  عقد  بأن  واستدلوا 
فيام يعطي  قائمة  الكارثة قد تقع وقد ال تقع، فاجلهالة  فإن  الفاحش،  الغرر 
والنهي  الغرر«)))،  بيع  »عن  ملسو  هيلع  ُهللا  ىلص  النبي  هنى  وقد  يؤخذ،  وفيام 

يقتيض التحريم والفساد.

حظي  فقد  لذلك  له؛  تبع  بعدها  وما  األدلة،  أقوى  هو  الدليل  وهذا 
بالنظر  الغرر  بوجود  يسلِّم  مل  من  فمنهم  املخالفني،  من  مفصلة  بمناقشات 
ن هلم، ومنهم من رد بأن الغرر يسري غري  ن وجمموع املؤمَّ إىل العالقة بني املؤمِّ
مؤثر، ومنهم من سلَّم بأن الغرر كثري؛ ولكن للحاجة واملصلحة يغتفر؛ فقد 

ُعِلم من الرشيعة اغتفارها للغرر يف مواطن احلاجة.

اإلسالمي،  لالقتصاد  األول  العاملي  املؤمتر  أخذ  م  املحرِّ القول  وهبذا 
العارشة  السعودية يف دورته  العربية  اململكة  العلامء يف  به جملس كبار  وأفتى 
بالرياض يف 397/4/4)هـ، وقرره املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة 
العامل اإلسالمي يف دورته األوىل يف مكة املكرمة بتاريخ )/398/8)هـ، كام 

برقم  غرر  فيه  الذي  والبيع  احلصاة  بيع  بطالن  باب:  البيوع-  )كتاب  مسلم  رواه   (((
.((783
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قرره جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي يف جدة بتاريخ 
0)-6)/406/4)هـ.

القول الثاين: اجلواز:

واستدلوا بام ييل

أن األصل يف املعامالت احلل؛ وال يوجد دليل قطعي عىل التحريم.. )

االستصالح، قالوا فيه مصلحة ظاهرة، ال دليل قطعي عىل إلغائها.. )

رد املانعني عىل أدلتهم:

وهو . ) املحظور  لوجود  املعامالت؛  يف  احلل  أصل  عن  خرجنا  قالوا 
الغرر الثابت حتريمه بالنص.

قالوا املصلحة ملغاة؛ الشتامل التأمني عىل املحظور رشًعا وهو الغرر.. )

منهم  املعارصين،  الفقهاء  من  طائفة  ذهب  باجلواز  القول  هذا  وإىل 
الوهاب  وعبد  موسى،  يوسف  وحممد  اخلفيف،  وعيل  الزرقا،  مصطفى 
الرشعيَّة  اهليئة  قرار  به  وصدر  منيع،  بن  اهلل  عبد  الشيخ  ومعايل  خالف، 

لرشكة الراجحي املرصفيَّة يف عام ))4)هـ))).

ومعارصة،  أصالة  املالية  املعامالت  انظر:  ومناقشتها  وأدلتها  األقوال  حول  للمزيد   (((
)دار  الزرقا  مصطفى  التأمني،  نظام   ،((7/4 434)هـ(  )ط.)،  الدبيان  حممد  دبيان 

الرسالة - بريوت، ط.)، 404)هـ(.
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نظرة رشعية إىل هذا اخلالف الفقهي:

املسألة  عند  وقفة  وقفتان،  هناك  املسألة  هذه  يف  األقوال  استقراء  بعد 
بذاهتا، ووقفة عند التعامل مع اخلالف فيها.

وقوًفا عند املسألة ذاهتا يمكن القول:

فقه  يف  كبرية  علمية  قامات  بني  ووقع   ، قويٌّ املسألة  هذه  يف  اخلالف  ـ 
حيسم  مل  التأمني  حول  الفقهية  امللتقيات  كثرة  ومع  املعارصة،  املعامالت 

اخلالف الفقهي.

ـ مسألة التأمني يتنازعها موِجبان، موِجب التحريم وهو الغرر الفاحش، 
أورد  فكلام  ان؛  قويَّ واملوِجبان  واحلاجة،  األصل  وهو  التحليل  وموِجب 

ا. املوِردون عىل أي موِجٍب منهام، وجد اآلخرون ردًّ

ـ ال شك أن التأمني التعاوين يمثِّل بديال رشعيًّا متوافًقا عليه، والعمل به 
بهة. خُيرج األمة من دائرة اخلالف الفقهي، وحيقق البعد عن الشُّ

املعامالت اإلباحة( دليل قوي)))؛  ـ دليل اإلباحة األصلية )األصل يف 
يصعب اخلروج عنه ما مل يوجد دليل مواٍز يف الداللة لقوته.

))4)هـ(  ط.)،  بريوت،   - البيان  دار  )مكتبة  القيم  البن  املوقعني،  إعالم  انظر:   (((
.3(8/(
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ظنية  وإنام  الداللة،  قاطعة  ليست  املانعون  هبا  استدل  التي  األدلة  ـ 
املرسلة)))  املصلحة  أن  إىل  العلم  أهل  من  طائفة  ذهب  وقد  الداللة)))، 

م يف العمل عليه)3). ص الدليل الظني، وُتقدَّ ختصِّ

احلاجة  ي  يقوِّ وخماطرها،  الدولية،  وصفتها  البحرية،  التجارة  واقع  ـ 
للتأمني البحري أكثر من التأمني البي.

وقفة يف التعامل مع اخلالف الفقهي يف هذه املسألة:

ـ املسألة فقهية، وَتقبُّل اخلالف الفقهي القوي أمر مستقر يف نفوس أهل 
العلم قدياًم وحديًثا.

ة  أدلَّ تتنازعها  التي  االجتهادية  املسائل  يف  ُينَكر  وال  اجتهادية،  املسألة  ـ 
قوية متَّحدة املورد، جتعل اخلالف سائًغا)4).

قطعي  والداللة،  الثبوت  قطعي  إىل:  ينقسم  الداللة  قوة  حيث  من  الرشعي  الدليل   (((
الثبوت ظني الداللة، ظني الثبوت قطعي الداللة، ظني الثبوت والداللة.

املصلحة املرسلة: مصلحة مل يرد دليل رشعي خاص هبا، يعتبها أو يلغيها، لكنها ختدم   (((
يف  لذلك  تطبيًقا  والعرض،  والدين  والعقل  واملال  النفس  حفظ  يف  الرشيعة  مقاصد 
التأمني البحري ُيقال: جيوز؛ ملا فيه من مصلحة حفظ املال، ومل يرد دليل قطعي الداللة 

عىل حتريمه.
وخالصة  الفقه  أصول  علم  انظر:  للمزيد  للمصلحة.  التسعري  جواز  ذلك:  أمثلة  من   (3(
996)م(  القاهرة،   - العريب  الفكر  )دار  خالف  الوهاب  عبد  اإلسالمي،  الترشيع 
الرسالة - دمشق، ت. حممد  للغزايل )مؤسسة  املستصفى من علم األصول،  ص80، 
)مرجع  العيل  عارف  التجاري،  احلكم  مصادر   ،4(4/( )43)هـ(  ط.)،  األشقر، 

سابق( ص)8.
انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 0)/07).  (4(
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ـ إلزام ويلُّ األمر الناس بقول من األقوال يف املسائل االجتهادية؛ معتٌب 
رشًعا من ناحية العمل، كام أن حكم احلاكم يرفع اخلالف عماًل))).

واحلمد هلل الذي جعل يف الرشيعة يرًسا، ويف أحكامها سامحة، وصالًحا 
لكل زمان ومكان، واستيعاًبا لظروف العرص ومتغرياته وحاجاته.

البيان -  إلزام ويل األمر وأثره يف املسائل اخلالفية، عبد اهلل حممد املزروع )جملة  انظر:   (((
الرياض، ط.)، 434)هـ( ص80.
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الخاتمة

احلمد هلل الذي يرسَّ إمتام هذا البحث، جعله اهلل لوجهه خالًصا، وخللقه 
وتوصيات  إليها،  توصلت  نتائج  خامتته  يف  وذخًرا،  شاهًدا  ولباحثه  نافًعا، 

أشري هبا، إليك بياهنا:

النتائج:

مقابل  معينة،  بحرية  ألخطار  بعوض،  ضامن  رشًعا:  البحري  التأمني  ـ 
عوض

يسمى  شخص  بمقتضاه  يتعهد  الذي  العقد  نظاًما:  البحري  التأمني  ـ 
ن له، عن الرضر الناشئ من خطر  ن، بتعويض شخص آخر يسمى املؤمَّ املؤمِّ

بحري، نظري قسط معني.

هو  السعودية  العربية  اململكة  يف  البحري  للتأمني  احلاكم  النظام  ـ 
وتاريخ  )م/33(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  التجاري  البحري  النظام 

440/4/5)هـ، ونظام مراقبة رشكات التأمني التعاوين.

ن له  ـ عقد التأمني البحري عقد جتاري بالنسبة لرشكة التأمني، أما املؤمَّ
بالتبعية،  التجارية  األعامل  لنظرية  تطبيًقا  األمر عىل صفته وغرضه  فيتوقف 
فإن كان تاجًرا وأّمن ألغراض التجارة فهو عمل جتاري وإالَّ فال؛ وال يرتتب 
عىل ذلك أثر قضائي، ألن جهة االختصاص بالدعاوى الناشئة عن التأمني 

البحري هي جلان الفصل يف املنازعات التأمينية.
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عىل  السعودية  العربية  اململكة  يف  البحري  التأمني  يف  احلكم  مصادر  ـ 
الرتتيب هي:

بالتأمني  اخلاصة  اآلمرة  النظامية  النصوص  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام 
النظامية  النصوص  التأمني،  أطراف  بني  املبم  العقد  أو  االتفاق  البحري، 
ذوي  بني  البحرية  التجارية  األعراف  البحري،  بالتأمني  اخلاصة  املكملة 
رشاح  آراء  يف  متمثاًل  البحري  القانوين  الفقه  القضائية،  السوابق  الشأن، 

القانون.

ـ عقد التأمني البحري عقد شكيل باعتبار أن النظام نص عىل عدم ثبوته 
إالَّ بالكتابة.

ـ عقد التأمني البحري عقد معاوضة؛ ألن الطرفني يلتزمان بدفع عوض.

ـ عقد التأمني البحري عقد غرر أو عقد احتاميل، فكال الطرفني ال يعرف 
مقدار ما يعطي وما يأخذ، ويكتنفه الغرر من جهة استحقاق مبلغ التأمني، 

ومقداره، ومن جهة أجله.

مركزها  لقوة  التأمني  إذعان؛ ألن رشكات  البحري عقد  التأمني  ـ عقد 
الطرف  يملك  وال  رشوطها،  وتضع  البحري،  التأمني  أنموذج  ُتِعدُّ  املايل 
اآلخر غري املوافقة دون مناقشة أو تعديل أو مساومة حقيقية ما مل يكن يمثل 

ا موازًيا لرشكات التأمني، كرشكات البرتول. مركًزا ماليًّا قويًّ

كبري يف حتديد  أثر  فلها  النية،  منتهى حسن  البحري عقد  التأمني  ـ عقد 
التزامات الطرفني، ويف انقضائه بسبب اإلخالل هبذا املبدأ.
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ـ عقد التأمني البحري من عقود املدة، املدة فيه عنرص رئييس، وللرسيان 
الزمني أمهيته.

ـ أركان عقد التأمني البحري هي الصيغة والعاقدان واملعقود عليه.

ـ الصيغة يف عقد التأمني البحري تأخذ شكاًل حدده النظام؛ لالنعقاد أو 
اإلثبات، فتكون الصيغة عىل شكل وثيقة التأمني.

بني  البحري  للتأمني  عقًدا  مكتوب  حمرر  هي  البحري  التأمني  وثيقة  ـ 
للرشوط  وفًقا  حلامله،  أو  إذنيًّا  أو  اسميًّا  هنائًيا،  أو  مؤقًتا  إثباته،  أو  طرفيه، 

النظامية، والرشوط االختيارية، ال يثبت ما يطرأ عليه إالَّ كتابة.

ن له. ن )رشكة التأمني(، واملؤمَّ ـ العاقدان مها املؤمِّ

يف  مسجلة  التأمني،  يف  متخصصة  عامة،  مسامهة  رشكة  هي  ن  املؤمِّ ـ 
اململكة العربية السعودية، وفق قواعد إجرائية وضوابط حيكمها نظام مراقبة 
السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  لرقابة  وختضع  التعاوين،  التأمني  رشكات 

ا، وللجان الفصل يف املنازعات واملخالفات التأمينية قضائيًّا. إداريًّ

ن له ويسمى املستأِمن، وقد يكون مالك السفينة، أو جمهزها، أو  ـ املؤمَّ
غري  البحري،  التأمني  عقد  يف  امللتزم  وهو  بحًرا،  املنقولة  البضاعة  صاحب 
أنه ليس بالرضورة أن يكون هو املستفيد من عقد التأمني الحًقا؛ ألن وثيقة 

التأمني قابلة للتداول.

مصلحة  أصحاب  واملستفيد  له،  ن  واملؤمَّ ن،  املؤمِّ يكون  أن  يشرتط  ـ 
عقد  يبطل  بتخلفها  البحري،  التأمني  مبادئ  من  أسايس  مبدأ  فهي  تأمينية، 
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والنص  العام،  النظام  قبيل  من  فهي  النظام،  بنص  مطلًقا،  بطالًنا  التأمني 
الوارد هبا نص ملزم.

، حمتمٌل، ألمواٍل؛ بسبب  ـ املعقود عليه هو اخلطر، وهو: حادٌث قهريٌّ
املالحة البحرية، حمدٌد نوًعا ومكاًنا وزمنًا.

هلا  البحري  التأمني  شمول  عىل  البحري  النظام  نص  التي  األخطار  ـ 
ن  املؤمَّ اخلطر  بسبب  عليها  ن  املؤمَّ األشياء  تلحق  التي  املادية  هي: األرضار 
البحرية  اخلسائر  يف  عليها-  ن  املؤمَّ األموال  حصة  -بمقدار  واخلسارة  منه، 
حلامية  منه؛  ن  املؤمَّ اخلطر  بسبب  تنفق  التي  املرصوفات  وخسارة  املشرتكة، 
أو  له،  ن  املؤمَّ منه، وأخطاء  للحد  أو  مادي  املؤمن عليها من رضر  األموال 

تابعيه البيني، أو الربان.

ـ ال يشمل عقد التأمني البحري األخطار احلربية واإلرهابية والتخريبية، 
والعيوب الذاتية إاّل إذا كان العيب يف السفينة خفيًّا، والنقص العادي الذي 
السلطة،  أعامل  عن  الناشئة  املادية  واألرضار  الطريق،  أثناء  للبضائع  حيدث 
ا يلحق مبارشة باألشياء املؤمن عليها؛ ما مل  واألرضار التي ال تعد تلًفا ماديًّ

يتفق الطرفني عليها يف العقد.

مل  ما  ُتعتَب  التأمني، فرشوطها  الطرفني يف وثيقة  التزامات  د  حُتدَّ ابتداًء  ـ 
ختالف الرشع ومقتىض العقد والنصوص النظامية اآلمرة، وعند عدم وجود 
التأمني  لعقد  املنظِّمة  القانونية  بالنصوص  د  فتحدَّ العقد  يف  اتفاق  أو  رشط 

البحري.
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ـ يبدأ رسيان العقد ببداية رسيان اخلطر فعليًّا يف مدة ال تتجاوز تسعني 
التاريخ املحدد لبدء رسيان اخلطر، وإالَّ  يوًما من تاريخ عقد التأمني أو من 

فال يكون لوثيقة التأمني أثر.

ن منه،  ن له بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة عن اخلطر املؤمَّ ـ يلتزم املؤمَّ
ن. ودفع قسط التأمني، واملحافظة عىل حقوق املؤمِّ

ن منه. ـ تلتزم رشكة التأمني بدفع التعويض عند حصول الرضر املؤمَّ

ى األرضار إما بطريقة تعويض اخلسارة، أو الرتك. ـ تسوَّ

ر القيمة الفعلية للرضر، وبام ال يزيد عن القيمة  ـ يف حالة التعويض تقدَّ
ن عليه. الفعلية لليشء املؤمَّ

ن له يف مجيع حقوقه  ن بدفع التعويض، فإنه حِيلُّ حِمل املؤمَّ ـ إذا قام املؤمِّ
التي نشأت بمناسبة األرضار التي يشملها التأمني، وذلك يف حدود التعويض 

الذي دفعه.

ن له عىل مبلغ التأمني كاماًل، وتنتقل ملكية  ـ يف حالة الرتك حيصل املؤمَّ
ل به من دعاوى وحقوق إىل  ن عليه بجميع ملحقاته وما هو حممَّ اليشء املؤمَّ

ن. املؤمِّ

ـ ينقيض عقد التأمني البحري بانتهاء املدة، أو اتفاق الطرفني عىل إهنائه، 
أو بالقوة القاهرة، أو بالفسخ يف حالة ختلف أحد الطرفني عن التزاماته، أو 
يرض  مل  إذا  تأجريها غري جمهزة  أو  السفينة  امللكية يف  انتقال  بسبب  بالفسخ 

ن به. املؤمِّ
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من  سنتني  بمرور  البحري  التأمني  عقد  عن  الناشئة  الدعاوى  تسقط  ـ 
قيام سبب الدعوى.

ـ احلكم الرشعي للتأمني البحري موضع خالف بني الفقهاء املعارصين، 
والتعامل معه يكون يف ضوء أدبيات اخلالف الفقهي السائغ.

التوصيات:

يويص الباحث بام ييل:

يفيد منه أصحاب املصلحة  البحري،  التأمني  ـ إصدار دليل مبسط عن 
التأمينية. التأمينية يف معرفة حقوقهم 

أحكامها  لتجلية  البحري  التأمني  يف  اخلاصة  الصور  بعض  دراسة  ـ 
اخلاصة، وإثراء املكتبة التجارية البحرية السعودية.

بشكل  البحري  التأمني  دعاوى  يف  الصادرة  القضائية  األحكام  نرش  ـ 
دوري.

ـ االهتامم بإعداد الكوادر املتخصصة، وتأهيلها يف جمال التأمني البحري، 
إما  املتخصصون،  القضاة واملستشارون والباحثون واملحامون  ليكون منهم 
الكليات  يف  مناسبة  مواد  إضافة  أو  املتخصصة،  الكليات  يف  أقسام  بافتتاح 

املناسبة. واألقسام 

ـ افتتاح دوائر قضائية متخصصة يف قضايا التأمني البحري، سعًيا لتقرير 
مبادئ قضائية يف التأمني البحري.



630
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

التأمين البحري وفقًا للنظام البحري التجاري السعودي 

العـدد الخامس والعشرون | ربيع األول 1443هـ | نوفمبر 2021م

الالئحة  يف  التكميلية  واألحكام  امللزمة  لألحكام  دقيق  معيار  إجياد  ـ 
التجاري. البحري  التنفيذية للنظام 

يكون  أن  عىل  التجاري  البحري  للنظام  التنفيذية  الالئحة  يف  النص  ـ 
العقد باللغة العربية، مع جواز لغة أخرى، وعند االختالف فالعبة بالنص 
عليها  يوقع  وأن  أصليتني،  نسختني  من  التأمني  وثيقة  تكون  وأن  العريب، 

الطرفان.

ـ النص يف الالئحة التنفيذية عىل جواز عقد التأمني البحري إلكرتونيًّا، 
وضوابط ذلك.
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